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I. ĮŽANGA 
 

2012 m. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau –Tarnyba) aktyviai dalyvavo 
Europos Sąjungos (toliau – ES) Tarybos Vartotojų apsaugos ir informavimo darbo grupės veikloje 
ir teikė pastabas 2011 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos pateiktiems teisės aktų pasiūlymams 
dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) bei dėl 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų sprendimo (EGS), kuriems po ilgų 
derybų Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO) pritarė 2012 m. 
gruodžio 18 d. Priėmus AGS direktyvą alternatyvaus ginčų sprendimo procedūros bus prieinamos 
visiems ginčams, kylantiems iš vartojimo sutarčių visuose ES rinkos sektoriuose. Be to, visi AGS 
subjektai turės atitikti veiklos kokybės kriterijus, kurie užtikrins, kad jie veikia efektyviai, 
sąžiningai ir skaidriai. Vadovaujantis šia direktyva prekybininkai turės informuoti vartotojus apie 
AGS tiek pirkimo metu, tiek kilus problemai. Tuo tarpu EGS reglamentas suteiks ES vartotojams ir 
prekybininkams galimybę ginčus, kylančius iš internetinės prekybos, spręsti internetu t.y. per ES 
„EGS platformą“.  

2012 m. Tarnybos veiklai bei jos rodikliams įtakos turėjo 2011 m. lapkričio 17 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo priimti Vartojimo kredito įstatymo pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 146-
6830), Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 straipsnio pakeitimo (Žin., 2011, Nr. 146-6832) 
įstatymai, kuriais vadovaujantis finansinių paslaugų rinkos priežiūros funkcijos, vartotojų ir 
pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų dėl finansinių paslaugų nagrinėjimas ne teismine tvarka bei šių 
įstatymų pažeidimų nagrinėjimas nuo 2012 m. sausio 1 d. yra perduotas Lietuvos bankui.  

Pažymėtina, jog 2012 m. šilumos tiekimo klausimų sprendimo srityje nemažą įtaką turėjo 
2011 m. pabaigoje įsigalioję Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai, nustatantys, kad daugiabučių namų 
šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar 
tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato 
šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas). Padaugėjo tiek vartotojų tiek 
namų valdytojų (bendrijos, administratoriai) paklausimų, susijusių su minėtų pakeitimų 
įgyvendinimu, dėl mokėjimų už šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų remonto darbus, 
kuriems atlikti reikalingos lėšos neįtrauktos į daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros (eksploatavimo) maksimalius tarifus, nustatomus pagal Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu patvirtintą Daugiabučių namų šildymo ir 
karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodiką. Tarnyba, 
siekdama šių klausimų aiškumo, pasiūlė Energetikos ministerijai Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklėse detaliai reglamentuoti šilumos punktų remonto ir renovavimo darbų organizavimo, 
atlikimo ir apmokėjimo tvarką.  

Tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-63 buvo patvirtintos 
Tarnybos skiriamų baudų dydžio nustatymo gairės, įtvirtinančios principus, pagrindinius kriterijus 
ir tvarką, kuriais rekomenduojama vadovautis nustatant baudų, skiriamų ūkio subjektams už 
Produktų saugos įstatyme, Maisto įstatyme, Reklamos įstatyme, Tabako kontrolės įstatyme, 
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme, Vartotojų teisių apsaugos 
įstatyme, Administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytus pažeidimus, kuriuos tiria Tarnyba, 
dydį. Šiomis gairėmis vadovaujasi Tarnybos komisija, skirdama individualizuotas ir prevencinį  
poveikį turinčias baudas ūkio subjektams, pažeidusiems minėtus įstatymus. 

2012 m. Tarnybos darbų apimčiai nemažai įtakos turėjo didėjantis įmonių, vykdančių 
apgaulingą veiklą, skaičius, jų vengimas atsakyti į Tarnybos prašymus pateikti paaiškinimus, 
Tarnybos priimtų nutarimų nevykdymas ir nebendradarbiavimas sprendžiant vartotojų ginčus. 
Pastebima, kad dauguma apgaulingą veiklą vykdančių bendrovių teikė laisvalaikio ir grožio 
paslaugas bei vykdė kuponų platinimo veiklą. Ypač daug vartotojų prašymų sulaukta dėl kuponų 
pagrindu užsakytų prekių nepristatymo ir su tuo susijusių vartotojų keliamų reikalavimų – pristatyti 
užsakytas prekes ar grąžinti sumokėtus pinigus. Pažymėtina, jog tais atvejais, kai Tarnybai 
nepavyksta susisiekti su bendrovėmis, vartotojų ginčų sprendimas tampa neįmanomas, ir vienintelė 
galimybė tokiu atveju yra Tarnybai kreiptis į teismą dėl vartotojų viešojo intereso gynimo. Vis dėlto 
ir kreipimasis į teismą neužtikrina žalos atlyginimo vartotojams, kadangi nemažai įmonių, 
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vykdančių apgaulingą veiklą, yra nemokios, ir išieškojimas yra negalimas, taigi vartotojų teisė į 
žalos atlyginimą lieka neįgyvendinta.  

Taip pat 2012 m. ženkliai išaugo gaunamų rašytinių vartotojų prašymų dėl ginčų, kilusių 
su televizijos paslaugų teikėjais. Nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojus Visuomenės informavimo 
įstatymo pataisoms, numatančioms teisę apmokestinti komercinių kanalų retransliavimą, kai kurie 
televizijos paslaugų teikėjai vienašališkai padidino paslaugų teikimo mėnesinius mokesčius. 

Tarnyba 2012 m. vykdė Reklamos įstatymo bei Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo kontrolę. 2012 m. didinant verslo konsultacijų skaičių bei raštu 
konkretiems juridiniams subjektams pateikiant rekomendacijas ir konsultacijas, padidėjo Reklamos 
įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo geranoriškai pašalintų 
pažeidimų skaičius, už kuriuos gali būti taikomos ekonominės sankcijos. Skelbiant apie padarytus 
pažeidimus ne tik Tarnybos interneto tinklalapyje, bet ir visuomenės informavimo priemonėse 
bylas, kurios aktualios ir kitiems analogišką reklamą skleidžiantiems ar komercinę veiklą 
vykdantiems subjektams, padidėjo į Tarnybą besikreipiančių verslo subjektų, pateikiančių reklamos 
ar vykdomos veiklos projektus/maketus.  

2012 m. I-ąjį pusmetį buvo užbaigtas 2011 m. pradėtas vykdyti Europos Komisijos 
Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato sprendimu Nr.17.020300/11/609455 patvirtintas 
projektas, kuriuo Tarnyba įgyvendino Europos Komisijos 2010 m. gegužės 12 d. rekomendaciją Nr. 
SEC (2010) 572 ,,Dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo 
sistemos metodikos taikymo“, užtikrindama, kad vartotojų skundų bei paklausimų registravimo 
sistema yra suderinta su Europos Komisijos sistema, o 2012 m. birželio 11 d. Tarnyba kartu su 
Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generaliniu direktoratu surengė praktinę konferenciją, skirtą 
Rekomendacijos įgyvendinimo Lietuvoje aptarimui, galimų problemų identifikavimui ir jų 
sprendimo galimybių paieškai. Kompetentingos valstybės institucijos, vartotojų ir verslo asociacijos 
buvo supažindintos su Rekomendacijos nuostatomis, Europos vartotojų skundų registravimo sistema 
(ECCRS) ir jos techninėmis galimybėmis. 

2012 m. rugsėjo 19 d. Tarnyba, bendradarbiaudama su Europos Komisijos sveikatos ir 
vartotojų apsaugos generaliniu direktoratu surengė seminarą ,,GRAS - RAPEX sistemos veikimas“, 
kurio tikslas – surengti specialius mokymus apie vartojimo gaminių saugą ir rizikos vertinimą pagal 
Bendrijos skubaus apsikeitimo informacija apie pavojingus gaminius sistemą (GRAS – RAPEX 
sistemą, kuri veikia nuo 2012 m. gegužės mėnesio ir pakeitė prieš tai naudotą REIS sistemą). 
Mokymai buvo skirti Lietuvos rinkos priežiūros institucijų atstovams, kurių darbo funkcijos yra 
susijusios su vartojimo produktų saugos užtikrinimu.  

Tarnybai pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė 
visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės 
paslaugos“ skirtas finansavimas projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ 
įgyvendinimui. 2012 m. rugpjūčio 16 d. Tarnyba, Informacinių visuomenės plėtros komitetas ir VšĮ 
Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos 
sukūrimas“ finansavimo ir administravimo sutartį. Pagal šią sutartį bus atliekama Vartotojų teisių 
apsaugą įgyvendinančių institucijų, prevencinių elektroninių paslaugų aplinkos ir verslo subjektų 
poreikių bei užsienio šalių „vieno langelio“ principo gerosios praktikos analizė, rengiama „vieno 
langelio“ principo įgyvendinimo koncepcija bei šiuo principu veikiančių institucijų veiklos modelis. 

Tarnybos veikla vykdoma pagal ISO 9001 standarto reikalavimus. 2012 m. birželio 7 d. 
atliktas pirmasis sertifikuotos valstybės vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo srityje 
kokybės vadybos sistemos priežiūros auditas. UAB „Bureau Veritas Lit“ atliko procesinio valdymo 
požiūriu pagrįstą auditą, sutelkdama dėmesį į reikšmingus vadybos aspektus, rizikas ir tikslus. 
Nustatyta, kad Tarnyba įdiegė, prižiūri ir tobulina vadybos sistemą, tenkinančią ISO 9001 standarto 
reikalavimus, bei demonstruoja vadybos sistemos gebėjimą pasiekti paslaugų reikalavimų atitiktį, 
įgyvendinant Tarnybos politiką ir tikslus. Atsižvelgiant į audito rezultatus ir išvadas, pratęstas 
sertifikato galiojimas vieneriems metams. 
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II. VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS 
VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI 

 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-2012 m. programos įgyvendinimo 
priemonių, vykdymas 
 

Bendradarbiaujant su valstybės, savivaldybių institucijomis, visuomene ir socialiniais 
partneriais, vykdytas vartotojų ir verslininkų švietimas ir teisės pažeidimų prevencija. 
 

Konsultacijų verslo subjektams 2012 m. (raštu, telefonu, elektroniniu paštu, žodinių 
susitikimų ir konsultacijų metu) iš viso suteikta 689. Iš jų daugiausiai – 396 (58 proc.) konsultacijų 
suteikta vartojimo prekių ir paslaugų srityje, 151 (22 proc.) reklamos ir nesąžiningos komercinės 
veiklos srityje.  

2012 m. parengta ir patalpinta Tarnybos tinklalapyje Atmintinė vartotojams apie nuolaidų 
kuponų įsigijimą. Skaitytas pranešimas Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmuose ,,Maisto 
reklama ir vartotojų teisė į teisingą informaciją apie maistą“ seminare ,,Maisto produktų ženklinimo 
reglamentavimas Europos Sąjungoje ir taikymas Lietuvoje“. 

M. Romerio universitete vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Europos 
vartotojų diena: kuo gyvena Lietuvos vartotojai šiandien?“ skaitytas pranešimas „Savireguliacijos 
mechanizmai“.  

Parengta ir patalpinta informacija apie geležinkelių keleivių teises Tarnybos interneto 
tinklalapyje. Klaipėdos verslo aukštojoje mokykloje skaitytas pranešimas (anglų k.) tema 
,,Pagrindiniai vartotojų teisių apsaugos ES teisinio reguliavimo principai“. Maisto papildų 
gamintojų asociacijos susitikime skaityti pranešimai ,,Maisto reklama ir kontrolė“ bei 
,,Savireguliacijos mechanizmai“. 

Parengtas ir patalpintas pranešimas vartotojams apie kelionių į Egiptą atsisakymą dėl šioje 
šalyje kilusių neramumų Tarnybos interneto tinklalapyje. 

Suorganizuotas seminaras verslo subjektams „Reklamos naudojimo teisiniai reikalavimai 
ir atsakomybė už pažeidimus. Reklamos kontrolės praktikos ypatumai“, kurio metu verslininkams 
buvo pateikta informacija apie reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos įstatyminį 
reglamentavimą, įstatymo priežiūrą, Tarnybos praktiką bei tendencijas, pristatyti pavyzdžiai. 

Surengtos 6 tikslinės konsultacijos verslo subjektams, pagal iš anksto pateiktus klausimus 
(aprobuoti atsakymai pateikti ir raštu): 

1. 2012 m. kovo 1 d. vyko Tarnybos susitikimas su UAB ,,Skytech”, kurio metu Tarnyba 
pateikė išaiškinimus į UAB ,,Skytech” klausimus dėl vartotojų teisių apsaugos elektroninės 
prekybos srityje. 

2. 2012 m. kovo 8 d. įvyko Tarnybos susitikimas su koncerno CeWe Color atstove 
Lietuvoje Wanda Zajaczkowska, kurio metu buvo aptarti fotopaslaugų užsakymų internetu 
ypatumai bei vartotojų teisės minėtoje srityje. 

3. 2012 m. gegužės 16 d. įvyko Tarnybos susitikimas su AS VIASAT dėl bendrovės 
teikiamų paslaugų vartotojams nusiskundimų. 

4. 2012 m. rugsėjo 24 d. įvyko Tarnybos susitikimas su UAB ,,Lounge group“ ir UAB 
,,KupiKupon“ atstovais dėl vartotojų skundų, susijusių su paslaugų teikimu pagal įsigytus nuolaidų 
kuponus.  

5. 2012 m. gruodžio 3 d. Tarnyboje vyko pasitarimas su Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos atstovais, kuriame buvo aptarta vartotojų prašymų dėl UAB 
„Torpol Baltija“ vykdomos veiklos, nagrinėjimo problematika.  

6. 2012 m. gruodžio 12 d. ir 2012 m. gruodžio 13 d. Tarnyboje įvyko susitikimai su UAB 
,,Novaturas“ ir UAB ,,Tez tour“ atstovais, siekiant aptarti turizmo paslaugų vartotojams aktualius 
klausimus. 
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Taip pat teikti išaiškinimai verslo subjektams raštu: 
1. UAB „Daily LT“ teikti išaiškinimai dėl sutarčių, sudarytų naudojant ryšio priemones, 

reglamentavimo, komentuoti Civilinis kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, Ūkio ministro 
2001 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo 
taisyklės, Ūkio ministro 2001 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintos Daiktų grąžinimo ir 
keitimo taisyklės; 

2. Laisvės 39-oji DNSB teikti išaiškinimai dėl Všį ,,Teleradijo kompanija Hansa“ veiklos 
teisėtumo; 

3. Lentupio 8 ir 10 savininkų DNSB teikti išaiškinimai dėl Všį ,,Teleradijo kompanija 
Hansa“ veiklos teisėtumo. 

4. UAB „SKTV“ dėl bendrovės veiklos teisėtumo; 
5. UAB „Baltic Lift Service“ teikti išaiškinimai dėl daugiabučių namų liftų priežiūros 

organizavimo, konkurencijos, kainų ir vartotojų teisių gynimo; 
6. administratoriui UAB „CASTRADE SERVICE“ teikti išaiškinimai dėl vandens 

tiekimo sutarčių sudarymo ir dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo įsiskolinusiems 
gyventojams. 

2012 m. įvykdytų visuomenės informavimo priemonių vartotojų teisių apsaugos 
klausimais skaičius žiniasklaidoje (radijas, televizija, spauda, internetas) – 212.  2012 m. parengta ir 
paskelbta Tarnybos interneto tinklalapyje 84 pranešimai vartotojams ir verslininkams apie Tarnybos 
veiklą, priimtus svarbiausius nutarimus, tarptautinę veiklą, apie priimtus ES ir Lietuvos teisės aktus 
ar jų pakeitimus vartotojų teisių apsaugos klausimais. 2012 m. sausio mėnesį surengta spaudos 
konferencija žurnalistams, kurioje pristatytas 2011 m. pabaigoje atliktas vartotojų nuomonės 
tyrimas. Pažymint Europos vartotojų dieną 2012 m. kovo 15 d. kartu su Mykolo Romerio 
universitetu ir VšĮ Europos vartotojų centru Tarnyba surengė mokslinę-praktinę konferenciją 
„Europos vartotojų diena: kuo gyvena Lietuvos vartotojai šiandien?“ 

Dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto 
organizuotoje diskusijoje „Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo problemos“ ir skaitytas pranešimas 
apie šilumos sąskaitų vertinimo metu nustatytas problemas.   
 

2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 m. strategijos įgyvendinimas 
  
 Tarnybos informacija apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 strategijos 
tikslų, uždavinių ir siektinų rezultatų, įgyvendinimą 2012 m. pateikiama ataskaitos 1 priede. 

3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdytos programos priemonės ir 
kita veikla 
 
 2012 m. Tarnyba vykdė Teisingumo ministerijos programos „Paslaugos gyventojams ir 
verslui“ priemones*, numatytas Tarnybai: 
 Įgyvendinti vartotojų teisių apsaugą ir konsultuoti verslo subjektus, vykdant teisės aktuose 
įtvirtintas funkcijas.  
 Teikti konsultacijas ir tarpininkauti sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju (paslaugos 
teikėju) dėl netinkamos kokybės prekių (paslaugų), įsigytų kitose Europos Sąjungos valstybėse 
(viešoji įstaiga Europos vartotojų centras). 
 Organizuoti vartotojų švietimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
vasario 13 d. nutarimą Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“. 
 
 

                                                 
* Informacija apie Teisingumo ministro valdymo sričių 2011-2014 m. strateginio veiklos plano programos „Paslaugos 
gyventojams ir verslui“ tikslų, uždavinių ir priemonių, numatytų Tarnybai, įgyvendinimą per 2012 metus, pridedama (2 
Priedas).  
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3.1. Vartotojų viešojo intereso apsauga ir gynimas 

 
3.1.1.Nesąžiningos vartojimo sutarčių sąlygos 

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

punktu, kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. 
Su prašymu įvertinti vartojimo sutartis nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu į Tarnybą turi teisę 
kreiptis visi fiziniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys, norintys, kad jų teikiamos vartotojams 
pasirašyti sutartys būtų įvertintos nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. Tarnyba vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų kontrolę vykdo ir savo iniciatyva. 

Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 11 straipsnio 5 dalį sutarčių standartinių sąlygų 
kontroliavimo ir nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų ginčijimo funkcijai įgyvendinti Tarnybos 
direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Tarnybos komisija, vertindama vartojimo sutartis 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, vadovaujasi Civilinio kodekso 6.188 straipsnio 2 dalyje 
įtvirtintu sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kriterijų sąrašu, kuris į minėtą Civilinio kodekso 
straipsnį buvo perkeltas įgyvendinant 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvą 93/13/EEB dėl 
nesąžiningų sąlygų vartojimo sutartyse (Oficialusis leidinys L 095, 21/04/1993 p. 0029 – 0034). 

Europos Teisingumo Teismas 2000 m. birželio 27 d. sprendime Océano Grupo Editorial ir 
Salvat Editores (C-240/98 – C-244/98) pažymėjo, kad 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 
93/13/EBB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais, 7 straipsnio 2 dalis pripažintoms 
vartotojų organizacijoms suteikia galimybę kreiptis į teismus, kad šie patikrintų, ar visuotiniam 
taikymui nustatytos sąlygos yra nesąžiningos, ir prireikus pripažintų jas neteisėtomis, net kai tokios 
sąlygos nebuvo įtrauktos į konkrečią sutartį. Direktyvos vienas iš nustatytų tikslų yra apsaugoti 
vartotojus sutarties nesąžiningų sąlygų atvejais, t. y. asmenys, įsigyjantys prekes ar paslaugas, turi 
būti apsaugoti nuo pardavėjo ar tiekėjo piktnaudžiavimo galia, ypač nuo vienašališkų tipinių 
sutarčių ir nuo esminių teisių nesąžiningo neįtraukimo į sutartis.  

Civilinio kodekso 6.188 straipsnyje numatyta, jog bet kuri pardavėjo ar paslaugų teikėjo ir 
vartotojo sudarytos prekių pirkimo – pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties sąlyga (kuri nebuvo 
aptarta individualiai) gali būti pripažinta nesąžininga vartotojo atžvilgiu, jeigu ji priešinga geros 
valios reikalavimams ir sudaro sąlygas pardavėjo ar paslaugų teikėjo ir vartotojo abipusių teisių ir 
pareigų nelygybei vartotojo nenaudai, taip pat minėtuose teisės aktuose pateikiamas pavyzdinis 
sąrašas standartinių sutarties sąlygų, kurias įstatymas laiko nesąžiningomis vartotojams.  

Tarnyba, siekdama efektyviau ginti vartotojų viešąjį interesą, savo iniciatyva kartą 
metuose atlieka aktualios vartojimo srities vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą) ir tos 
vartojimo srities pasirinktų įmonių sutartis vertina vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo 
požiūriu. Tarnybos direktorius 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-10 patvirtino Tarnybos komisijos 
pasirinktą skaitmeninės kabelinės televizijos sritį, kurioje 2012 m. atlikta vartojimo sutarčių 
stebėsena (monitoringas) ir Tarnybos komisijos pasiūlytą planuojamų tikrinti bendrovių sąrašą, 
kurių tipinės skaitmeninės kabelinės televizijos sutartys įvertintos vartojimo sutarčių nesąžiningų 
sąlygų taikymo požiūriu. 2012 m. Tarnyba atliko pasirinktos srities – skaitmeninės kabelinės 
televizijos srities vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą) ir išnagrinėjo UAB „Dokeda“, UAB 
„Balticum TV“, UAB „Cgates“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Avva“ ir UAB „Splius“ pateiktas 
vartotojams teikiamų pasirašyti skaitmeninės kabelinės televizijos sutartis vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. Tarnyba priėmė nutarimus „Dėl UAB „Dokeda“ skaitmeninės 
IPTV televizijos paslaugų teikimo sutarties“, „Dėl UAB „Balticum TV“ paslaugų teikimo sutarties 
sąlygų“, „Dėl UAB „Mikrovisatos TV“ skaitmeninės televizijos ir įrangos paslaugos paslaugų 
teikimo sąlygų“, „Dėl UAB „Cgates“ skaitmeninės televizijos paslaugų teikimo sutarties ir paslaugų 
teikimo taisyklių“, „Dėl UAB „Avva“ kabelinės televizijos paslaugų teikimo sutarties sąlygų 
(taisyklių)“ bei „Dėl UAB „Splius“ skaitmeninės televizijos paslaugų teikimo sutarties“.  

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 6 punktas įtvirtina, kad Tarnyba 
įstatymų nustatyta tvarka kontroliuoja sutarčių standartines sąlygas ir ginčija nesąžiningas vartojimo 
sutarčių sąlygas. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalis nurodo, jog Tarnyba, 
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nustačiusi, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, turi kreiptis į pardavėją, paslaugų 
teikėją ir pasiūlyti jam per 14 dienų nuo šio pasiūlymo gavimo pakeisti, panaikinti arba nebetaikyti 
nesąžiningos sąlygos ar sąlygų sudarant sutartis su vartotojais, taip pat nurodyti pardavėjui ar 
paslaugų teikėjui, kad Tarnyba kreipsis į teismą su ieškiniu ar pareiškimu (skundu) dėl nesąžiningos 
sąlygos (sąlygų) pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo, jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas 
nevykdys Tarnybos pasiūlymo. Pažymėtina, kad atlikus skaitmeninės kabelinės televizijos sutarčių 
stebėseną (monitoringą), atsižvelgiant į Tarnybos komisijos argumentus bendrovės atsižvelgė į 
Tarnybos komisijos nutarimus, t.y. sutiko pakeisti, panaikinti arba netaikyti su vartotojais 
sudaromose sutartyse sutarčių nuostatas, kurios nutarimais buvo pripažintos atitinkančiomis 
vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus bei pateikė paaiškinimus dėl tam tikrų 
sutarties sąlygų netaikymo tokiu būdu, kuris gali iš esmės pažeisti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą 
ir vartotojų teises ir interesus.  

Tarnyba 2012 m. išnagrinėjo 135 vartojimo sutartis nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, 
dėl kurių buvo priimti 135 nutarimai dėl vartojimo sutarčių įvertinimo nesąžiningų sąlygų taikymo 
požiūriu. Taip pat atkreiptinas dėmesys, Tarnybai buvo numatyta priimti 120 nutarimų dėl 
vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, tačiau Tarnyba priėmė daugiau – 135, todėl viršijo 
numatytą planą. 

Paminėtinos tokios šio viršijimo priežastys: Tarnyba nagrinėja vartojimo sutartis 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, kai vartotojai pateikia tokį prašymą, kai kitos institucijos 
persiunčia gautą vartotojo prašymą dėl sutarties įvertinimo, taip pat kai nagrinėjant vartotojų 
prašymus vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tikslinga 
išnagrinėti ir sudarytą vartojimo sutartį, taip pat nagrinėjamos sutartys vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu pagal tais metais atliekamą atitinkamos srities vartojimo 
sutarčių monitoringą, be to vertinamos verslo subjektų iniciatyva pateiktos sutartys prieš jas 
pateikiant vartotojams pasirašyti. Todėl Tarnybos priimtų nutarimų dėl vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo skaičius nepriklauso nuo Tarnybos veiksmų, o iš esmės priklauso nuo 
vartotojų, verslo subjektų kreipimosi dėl vartojimo sutarties įvertinimo. 
 

Tarnybos komisijos vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu įvertintų vartojimo sutarčių 
skaičius (2008-2012 m.) 
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Vartojimo sutartims būdingos bei Tarnybos komisijos dažniausiai buvo pripažintos, 
atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus sąlygos, kurios nustatė 
neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą 
įvykdymą, įpareigojančios vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios 
galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti, bei sąlyga, suteikiančia 
pardavėjui ar paslaugų teikėjui teisę be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties 
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sąlygas, įpareigojančios vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su kuriomis jis neturėjo realios 
galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti, panaikinančios arba 
suvaržančios vartotojo teisę pareikšti ieškinį ar pasinaudoti kitais pažeistų teisių gynimo būdais. 

Pažymėtina, kad Tarnyba, išnagrinėjusi vartojimo sutartį nesąžiningų sąlygų taikymo 
požiūriu ir priėmusi nutarimą dėl sutarties, pirmiausia kreipiasi į bendroves ir pasiūlo pakeisti, 
panaikinti ar netaikyti sutarčių sąlygų sudarant sutartis su vartotojais. Bendrovėms nevykdant 
Tarnybos pasiūlymo, Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 
dalimi, kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl tokių sąlygų pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalies 
formuluotę, Tarnyba, nustačiusi, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, turi kreiptis į 
pardavėją ir, be kita ko, nurodyti pardavėjui ar paslaugų teikėjui, Tarnyba kreipsis į teismą su 
ieškiniu ar pareiškimu (skundu) dėl nesąžiningos sąlygos (sąlygų) pripažinimo negaliojančiomis ar 
pakeitimo, jeigu pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdys Tarnybos pasiūlymo. Taigi lingvistiniu 
aspektu vertinant šią įstatymo nuostatą, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pareiga 
kreiptis į teismą nustatyta kiekvienąkart nustačius, kad konkrečios vartojimo sutarties sąlygos yra 
nesąžiningos. Pažymėtina, kad ne visais atvejais, kai vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo 
požiūriu išnagrinėjama konkreti vartotojo pateikta sutartis, nustatomas viešojo intereso pažeidimas. 
Tokiais atvejais skubus ieškinys teismui dėl sutarties nuostatų pripažinimo negaliojančiomis ir 
panaikinimo ar pakeitimo laikytinas neproporcinga priemone galimam pažeidimui pašalinti. 
Manytina, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalies formuluotėje turėtų 
atsispindėti tai, jog Tarnyba kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl nesąžiningų vartojimo sutarties sąlygų 
panaikinimo ar pripažinimo negaliojančiomis, jei 1) konstatuoja vartotojų viešojo intereso 
pažeidimą (t.y. konstatavus, kad nesąžiningomis pripažintomis vartojimo sutarties sąlygomis yra 
pažeidžiami vartotojų teisėti bendrieji interesai) ir 2) pardavėjas ar paslaugų teikėjas per 14 dienų 
nesutinka nutraukti vartotojų viešojo intereso pažeidimo, t. y. įgyvendinti Tarnybos komisijos 
pasiūlymo pakeisti, panaikinti arba nebetaikyti tų vartojimo sutarties sąlygų, kurios nutarimu buvo 
pripažintos atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijus.  

Taigi, atsižvelgiant į sutarčių vertinimo nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu 
specifiškumą, teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, praktikoje kyla tam tikros problemos. Kaip 
jau buvo minėta pagal šiuo metu Vartotojų teisių apsaugos 32 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą 
reglamentavimą, Tarnyba, nustačiusi, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, turi kreiptis 
į pardavėją, paslaugų teikėją ir pasiūlyti jam per 14 dienų nuo šio pasiūlymo gavimo pakeisti, 
panaikinti arba nebetaikyti nesąžiningos sąlygos ar sąlygų sudarant sutartis su vartotojais, taip pat 
nurodyti pardavėjui ar paslaugų teikėjui, kad Tarnyba kreipsis į teismą su ieškiniu ar pareiškimu 
(skundu) dėl nesąžiningos sąlygos (sąlygų) pripažinimo negaliojančiomis ar pakeitimo, jeigu 
pardavėjas ar paslaugų teikėjas nevykdys Tarnybos pasiūlymo. Tačiau pardavėjai ar paslaugų 
teikėjai, gavę Tarnybos nutarimą, prašo pratęsti atsakymo pateikimo terminą, taip pat teikia 
paaiškinimus, pakoreguotas sutarčių punktų nuostatas, pakoreguotas naujas sutartis ir pan., todėl 
sutarčių nuostatų derinimas, pakartotinis įvertinimas užtrunka tam tikrą laiką. Be to, kompleksinių ir 
sudėtingų sutarčių atvejais (pavyzdžiui, kai sudaromos kelios sutartys, susijusios su šilumos 
energijos tiekimu, kai derinamos vienos bendrovės keli standartiniai sutarčių variantai, kai 
vertinamos dėl būsto įsigijimo sudaromos sutartys, kurios yra didelės apimties ir teisiškai sudėtingo 
pobūdžio ir kt.) susiklosto ilgas sutarčių derinimo procesas. Tarnybos nuomone, tikslinga Vartotojų 
teisių apsaugos įstatyme vietoje 14 dienų, nustatyti ilgesnį terminą (30 dienų) verslo subjektui 
vykdyti Tarnybos pasiūlymą nutraukti viešojo intereso pažeidimą.  
 
3.1.2.Vartotojų viešojo intereso gynimas teisme 

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

punktu bei šio įstatymo septintuoju skirsniu, yra teisės aktų įgaliota ginti vartotojų viešąjį interesą. 
Pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio nuostatas, Tarnyba, nustačiusi, kad pažeistas 
vartotojų viešasis interesas, taip pat nustačiusi, kad vartojimo sutarties sąlygos yra nesąžiningos, 
imasi priemonių siekdama nutraukti viešojo intereso pažeidimą, o pardavėjui ar paslaugų teikėjui 
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nenutraukus viešojo intereso pažeidimo, kreipiasi į teismą su ieškiniu ar pareiškimu (skundu) 
viešajam interesui ginti. Taigi, minėtas įstatymas nustato teisinį pagrindą Tarnybai ginti vartotojų 
viešąjį interesą teismuose. Be to, Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad 
valstybės ir savivaldybių institucijos įstatymų numatytais atvejais gali būti teismo įtraukiamos 
proceso dalyviais arba įstoti į procesą savo iniciatyva, kad duotų išvadą byloje, siekiant įvykdyti 
jiems pavestas pareigas, jeigu tai yra susiję su viešojo intereso gynimu. 

Atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas, Tarnyba, gindama vartotojų teises, teismo procese 
gali dalyvauti, kaip: 

- institucija, duodanti išvadą byloje, siekiant įvykdyti jai pavestas pareigas, jeigu tai yra 
susiję su viešojo intereso gynimu; 

- ieškovas, pareiškęs ieškinį viešajam interesui ginti. 
Pažymėtina, kad 2012 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 

straipsnio 3 dalimi teismams teikė 68 išvadas civilinėse bylose.  
Atkreiptinas dėmesys, kad galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia 

teismas, nagrinėjantis civilinę bylą. Tarnyba kaip institucija teikianti išvadą byloje teismo iniciatyva 
2012 m. buvo įtraukta į 68 civilinių bylų procesus. Pažymėtina, kad šiose civilinėse bylose teismas 
konstatavo viešo intereso gynimo būtinybę. Tarnyba, atsižvelgdama į tai, įvertino šių civilinių bylų 
medžiagą ir pagal kompetenciją 2012 m. pateikė 68 išvadas teismams, tokiu būdu užtikrindama 
vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir viešojo intereso 
apsaugą. 2012 m. buvo numatyta pateikti 75 išvadas, tačiau buvo pateiktos 68 išvados, todėl tokiu 
būdu teikiamų išvadų planas nebuvo įvykdytas.  

Paminėtinos tokios numatyto plano nepasekimo priežastys: Tarnyba išvadas bylose teikia, 
kai teismas nutartimi nusprendžia į bylos nagrinėjimą įtraukti Tarnybą kaip išvadą teikiančią 
instituciją, todėl Tarnyba teikia tiek išvadų, kiek yra teismo įpareigojama, todėl šis kriterijus ir 
pateiktų išvadų skaičius nepriklauso nuo Tarnybos veiksmų, o išimtinai priklauso nuo teismų 
kreipimosi dėl išvados pateikimo. 

Lyginant 2008-2012 m., pažymėtina, kad 2008 m. teiktų išvadų skaičius sudarė 35, 2009 
metais išaugo iki 41, 2010 m. – 71, 2011 – 88, o 2012 m. – 68. Atsižvelgiant į 2008 – 2011 m., 
matomas teismams teikiamų išvadų skaičiaus augimas, tačiau 2012 m. šis skaičius sumažėjo, 
lyginant su praėjusiais 2010 ir 2011 m. Numatant teismams teikiamų išvadų planą buvo atsižvelgta į 
tendenciją išvadų skaičiui augti, todėl buvo numatytas planas 75 išvados per 2012 m.  

 
Teismams teiktų išvadų skaičius (2008-2012 metai) 
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Papildomai paminėtina, kad būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties 
šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo nutartyse yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas (toliau – Teismas), konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės 
ekonominės ir socialinės politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su 
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vartotojų teisių apsauga susijusiuose ginčuose neretai peržengiamos privačių santykių ribos, 
vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir 
didelei visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 
2001 m. balandžio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2008 m. spalio 28 d. 
nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008). 

Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 2 dalimi, atsižvelgdama 
į tai, kad tam tikrų įmonių neteisėtu neveikimu buvo padaryta žalos vartotojams ir manydama, kad 
tokiu būdu buvo pažeistas vartotojų viešasis (bendrasis) interesas, pateikė 3 ieškinius viešajam 
interesui ginti.  

Tarnyba siekdama užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą, vadovaudamasi Vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, pateikė ieškinį atsakovui AB SEB bankas dėl 
standartinės kredito sutarties sąlygos pripažinimo nesąžininga ir negaliojančia. Tarp Tarnybos ir 
atsakovo AB SEB bankas buvo sudaryta taikos sutartis, kuria bankas įsipareigojo pakeisti kredito 
sutarties sąlygą į su Tarnyba suderintą AB SEB banko kredito sutarties sąlygos redakciją. Teismas 
nutartimi patvirtino Tarnybos ir atsakovo AB SEB bankas sudarytą taikos sutartį ir nutraukė bylą. 

Taip pat Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 
dalimi, pateikė dar 2 ieškinius teismams: ieškinį dėl UAB „Kosta“ apgyvendinimo paslaugos 
teikimo sutarties ir ieškinį dėl UAB „Commitment to Quality“ pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų 
pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis. Tarnybos ieškinį UAB „Kosta“ teismas patenkino 
visiškai, o byla su UAB „Commitment to Quality“ dar nagrinėjama.  

2011 m. Tarnyba teismui pateikė ieškinį dėl UAB „P-parkas“ sutarties sąlygų 
pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis, teismas 2012 m. priėmė sprendimą ieškinį tenkinti 
iš dalies, tačiau sprendimas apskųstas apeliacine tvarka. 
 
3.2. Pastabų ir pasiūlymų teisės aktų projektams teikimas 
 

2012 m. Tarnyba teikė 148 pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų projektų kitų institucijų 
rengiamiems teisės aktų projektams. 
 
1. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei mažiems 
vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų. 
2. Europos Komisijos reglamento Nr. …/.., kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginius apie 
maisto produktų sveikumą, kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą arba teiginiai apie 
vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektui. 
3. Europos Komisijos reglamento Nr. …/.., kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus 
teiginius apie maisto produktų sveikumą, susijusius su rizikos susirgti mažinimu, vaikų vystymusi ir 
sveikata, projektui.  
4. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei mažiems 
vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų. 
5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2014–2020 m. laikotarpiui 
Vartotojų programos nustatymo. 
6. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB. 
7. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų 
sprendimo (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB. 
8. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2014–2020 m. laikotarpiui 
Vartotojų programos nustatymo (pirma pozicija). 
9. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2014–2020 m. laikotarpiui 
Vartotojų programos nustatymo (antra pozicija). 
10. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 
2009/22/EB (pirma pozicija). 
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11. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 
2009/22/EB (antra pozicija). 
12. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 
2009/22/EB (trečia pozicija). 
13. Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio 
produktų kokybės schemų. 
14. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB 
(toliau - Direktyva dėl vartotojų AGS). 
15. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų 
sprendimo (toliau - Reglamentas dėl vartotojų EGS). 
16. Komisijos komunikatas: Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos 
augimui skatinti - Tarybos rezoliucijos priėmimas (dok. Nr. 14168/12 CONSOM). 
17. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių 
reikalų komitetui ir Regionų komitetui Europos vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir ekonomikos 
augimui skatinti - Tarybos rezoliucijos priėmimas (dok. Nr. 10420/12 CONSOM). 
18. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2014–2020 m. laikotarpiui 
Vartotojų programos nustatymo (toliau - Reglamento projektas). 
19. Komisijos Sprendimas dėl saugos reikalavimų, kurie pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos turi būti įtraukti į tam tikroms vaikiškoms 
kėdutėms taikomus Europos standartus (dok. Nr. D020709/02). 
20. Sprendimas paskirti 7 Europos maisto saugos tarnybos Valdančiosios tarybos narius. 
21. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB 
(pirma pozicija). 
22. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų alternatyvaus 
sprendimo, kuria iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB 
(antra pozicija). 
23. Dėl 2012 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų 
leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo rizikos 
mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo klaidų ištaisymo procedūros. 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtiems: 
24. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl prekybos gamtinėmis 
dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ projektas.  
25. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtas ir teikiamas viešajai 
konsultacijai Reikalavimų gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms projektas. 
26. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl prekybos gamtinėmis 
dujomis priežiūros taisyklių patvirtinimo“ projektas. 
27. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl Baltpool UAB 
Prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo“ projektas. 
28. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtas Reikalavimų gamtinių dujų 
perdavimo sistemos balansavimo taisyklėms projektas. 
29. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 
O3-19 „Dėl komisijos rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų patvirtinimo“ projektas. 
30. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos supirkimo 
iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
31. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „ Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl Viešojo 
konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas. 
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32. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Komisijos 2011 m. 
balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo“ 
projektas. 
33. Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos 
valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų derinimo metodikos projektas. 
34. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros energijos 
persiuntimo patikimumo ir teikiamų paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ projektas. 
35. Nutarimo „Dėl AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo 
taisyklių derinimo“ ir „Dėl reikalavimų gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus rengiamai 
atitikties programai patvirtinimo“ projektai. 
36. Nutarimo „Dėl reikalavimų naudojimosi gamtinių perdavimo, skirstymo sistema 
taisyklėms patvirtinimo“ projektas.  
37. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 
O3-185 „Dėl elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.  
38. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. nutarimo 
Nr. O3-139 „Dėl elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų viršutinių ribų 
nustatymo metodikos“ pakeitimo projektas.  
39. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtą nutarimo ,,Dėl Reikalavimų 
naudojimosi gamtinių dujų perdavimo sistema ir naudojimosi gamtinių dujų skirstymo sistema 
taisyklėms patvirtinimo“ projektas. 
40. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl energetikos įmonių 
reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
41. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl rinkų tyrimo taisyklių 
patvirtinimo“ projektas. 
42. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 
O3-233 „Dėl elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
43. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-
175 „Dėl elektros energijos rinkos kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
44. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 
O3-6 „Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
45. Karšto vandens kainų nustatymo metodikos papildymo projektas.  
46. Šilumos energijos kainų nustatymo metodikos projektas.  
47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl valstybės reguliuojamų kainų elektros 
energetikos sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
48. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros energijos 
perdavimo, skirstymo, visuomeninio tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros energijos kainų 
diferencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
49. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl reikalavimų 
rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų energetikos sektoriuje kainų atitiktimi skaidrumo, 
nediskriminavimo ir kitiems reikalavimams patvirtinimo“ projektas. 
50. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros energijos 
rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
51. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009-11-09 nutarimo Nr. O3-199 
„Dėl visuomeninių elektros energijos kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos ir jos viršutinės 
ribos nustatymo metodikos“ pakeitimo projektas. 
52. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011-04-14 nutarimo Nr. O3-75 „Dėl 
ginčų sprendimo ne teisme tvarkos aprašo“ pakeitimo projektas. 
53. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 
O3-155 „Dėl energetikos įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo projektas. 
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54. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-275 „Dėl Komisijos 
rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
55. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-
201 „Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimo nereguliuojamais tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
56. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl AB „Lietuvos dujos“ 
gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo“ projektas. 
57. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl gamtinių dujų naujų 
vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo įkainių nustatymo 
metodikos patvirtinimo“ projektas. 
58. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl Suskystintų gamtinių 
dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai 
kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas.  
59. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl gamtinių dujų 
perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektas. 
60. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 
O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo 
metodikos patvirtinimo“ projektas. 
61. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių 
dujų sektoriuje nustatymo principų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
62. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Skatinimo kvotų 
paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
63. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl Komisijos 2009 m. 
rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3-132 ,,Dėl piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių nustatymo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
64. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Energijos išteklių 
biržos reglamento tvirtinimo“ projektas. 
65. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros energijos 
rezervinės galios rinkos tyrimo rezultatų“ projektas. 
66. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros energijos 
kainos ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
projektas. 
67. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl gamtinių dujų naujų 
vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ projektas. 
68. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl suskystintų dujų 
terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai 
kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
69. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
projektas. 
70. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  2005 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 
O3-86 „Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo 
projektas. 
71. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Taikinamojo 
tarpininkavimo taisyklių patvirtinimo“ projektas. 
72. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 
O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo projektas. 
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73. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl naudojimosi gamtinių 
dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
74. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Reikalavimų 
naudojimosi suskystintų gamtinių dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo“ projektas. 
75. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl UAB GET BALTIC 
prekybos gamtinių dujų biržoje reglamento derinimo“ projektas. 
76. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl naudojimosi gamtinių 
dujų laikymo saugyklose ir gamtinių dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis kriterijų aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
77. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-
202 „Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo“ 
pakeitimo ir papildymo projektas. 
78. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų „Dėl naujų nebuitinių 
vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros ir įkainių 
derinimo“ ir „Dėl naujų buitinių vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ dujų 
sistemos procedūros ir įkainių derinimo“ projektai. 
Ūkio ministerijos parengtiems: 
79. Turizmo įstatymo 2, 3, 4, 8, 9 ir 16 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 
straipsniu įstatymo projektas. 
80. Reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo projektas. 
81. Reklamos įstatymo projekto (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2002, Nr. 123-5508; 2006, Nr. 107-
4046; 2008, Nr. 11-374; 2010, Nr. 79-4056; 2011, Nr. 123-5814) 17 straipsnio bei 23 straipsnio 
pakeitimo projektui. 
82. Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl licencijavimo pagrindų aprašo 
patvirtinimo“ įgyvendinimo. 
83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Konkurencijos politikos gairių 
patvirtinimo“ projektas. 
84. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų 
atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo projektas. 
85. Turizmo įstatymo 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16 ir 18 straipsnių pakeitimo, septintojo skirsnio 
pavadinimo pakeitimo ir 20 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas. 
Energetikos ministerijos parengtiems: 
86. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl šilumos punktų ir jų įrenginių, 
priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo” projektas. 
87. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl šilumos punktų ir jų įrenginių, 
priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo” projektas. 
88. Energetikos ministerijos įsakymo „Dėl standartinių gamtinių dujų pirkimo-pardavimo 
sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
89. Energetikos ministro „Dėl standartinių gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugų 
teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
90. Energetikos ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
atsinaujinančių energijos išteklių  naudojimo skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ 
projektas. 
91. Energetikos ministerijos parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
92. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 
m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 745 „Dėl skundų dėl Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 
taikymo nagrinėjimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“  projektas. 
93. „Dėl sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo 
standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
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94. „Dėl sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo 
standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
95. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. 
nutarimo Nr. 1747 „Dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas. 
96. Energetikos ministro „Dėl Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo 
taisyklių patvirtinimo“ projektas. 
97. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo elektros energijai gaminti skatinimo kvotų ir aukcionų regionų patvirtinimo“ projektas. 
98. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
99. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų 
pripažinimo netekusiais galios“ projektas. 
100. Energetikos ministro įsakymo ,,Dėl elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių 
energijos išteklių, kilmės garantijų teikimo taisyklių patvirtinimo“ projektas. 
101. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl bendrojo informacijos centro steigimo 
sąlygų patvirtinimo“ projektas. 
102. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl šilumos punktų ir jų įrenginių, 
priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo” projektas. 
103. Energetikos ministro įsakymo „Dėl šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių standartinių 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
104. Energetikos ministro įsakymo „Dėl šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su buitiniais 
šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
105. Energetikos ministro įsakymo „Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais 
šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ patikslinto projektas. 
106. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-4542“ projektas. 
107. Energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
projektas. 
108. Energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie 
elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
109. Energetikos ministro įsakymo „Dėl pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros 
krypčių patvirtinimo“ projektas. 
110. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo pakeitimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektas ir Šilumos 
ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-
4101“ projektas.  
111. Energetikos ministro įsakymo „Dėl Nacionalinio lygmens gamtinių dujų tiekimo saugumo 
užtikrinimo prevencinių veiksmų ir nacionalinio lygmens gamtinių dujų tiekimo ekstremaliųjų 
situacijų valdymo planų patvirtinimo“ projektą. Energetikos ministro įsakymo ,,Dėl Naujų 
perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų 
sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų 
įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
112. Energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie 
elektros tinklų sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
113. Energetikos ministro įsakymo „Dėl standartinių elektros energijos persiuntimo paslaugos 
teikimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
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114. Energetikos ministro įsakymo „Dėl standartinių elektros energijos pirkimo-pardavimo 
sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtiems: 
115. Lietuvos higienos normos HN 119:2002 ,,Maisto produktų ženklinimas“ pakeitimo 
projektas. 
116. Maisto įstatymo 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. 
117. Dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos 
gaminių vertimo lietuvių kalba klaidų. 
118. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių įgyvendinimo“ 
projektas. 
119. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 12-2929-01 „Dėl Lietuvos Respublikos 
reklamos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-4092“ projektas. 
120. Sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl koordinacinių darbo grupių sudarymo“ 
projektas. 
121. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2 
straipsnio papildymo ir papildymo 61 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-1733(2)“ projektas. 
Susisiekimo ministerijos parengtiems: 
122. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 228 ir 229 straipsnių pakeitimo ir kodekso 
papildymo 1181 ir 1182 straipsniais įstatymo projektas. 
123.  Prekybinės laivybos įstatymo papildymo 361 straipsniu ir įstatymo priedo papildymo 
įstatymo projektas.  
124. Reklamos įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. XIP-
4092).  
125. Maisto įstatymo 2 straipsnio papildymo ir papildymo 6(1) straipsniu įstatymo projektas 
(Nr. XIP-1733(2)).  
126. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2321, 281 straipsnių pakeitimo ir Kodekso 
papildymo 14212 straipsniu įstatymo, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio 
pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo įstatymo, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 straipsnio 
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekso 2321, 281 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 
14212 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo 
autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, 
nuostatų įgyvendinimo“ projektai.  
Aplinkos ministerijos parengtiems: 
127. Aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 ir juo patvirtintos Butų ir 
kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su 
daugiabučiu administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinės formos pakeitimo projektas.  
128. Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. kovo 24 
d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
129. Aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. D1-895 „Dėl daugiabučio namo 
bendrojo naudojimo objektų aprašo pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
130. Statybos įstatymo 2, 4, 5, 8, 10, 11, 16, 18, 18(1), 29, 36, 40, 41, 43(1), 47 straipsnių ir 
priedo papildymo įstatymo projektas. 
131. Aplinkos ministro įsakymo „Dėl LR aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 
D1-629 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir 
priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
132. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 
m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas.  
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133. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 163(13), 189 ir 189(2) straipsnių pakeitimo 
įstatymo projektas. 
134. Aplinkos ministro įsakymo „Dėl nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba įgalioti 
asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos 
teikimo sutartį, rūšių sąrašo patvirtinimo“ projektas. 
135. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, 
skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros 
reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo, sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projektas. 
136. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo 
objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
137. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Daugiabučio namo bendrojo naudojimo 
objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“ projektas. 
138. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimų, susijusių su daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
dalinės nuosavybės administravimu, pripažinimo netekusiais galios“ projektas. 
Lietuvos standartizacijos departamento parengtiems projektams: 
139. ,,Dėl gimnastikos įrangos standartizacijos mandato”. 
140. „Dėl dviračių, mažamečių vaikų dviračių ir dviračių bagažinių standartizacijos mandato“. 
141. ,,Dėl vidaus žaliuzių, grotuotų langų apdangalų ir saugos įtaisų standartizacijos mandato”. 
142. „Dėl stacionariųjų treniruoklių standartizacijos mandato“. 
Teisingumo ministerijos parengtiems:  
143. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1, 8, 10, 12, 17, 22, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio pakeitimo įstatymo, 
„Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 1, 8, 10, 12, 17, 22, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto ir Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 
pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektai. 
144. Viešojo administravimo įstatymo 362 straipsnio pakeitimo bei įstatymo papildymo 368 
straipsniu įstatymo projektas. 
145. Civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo ir Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1, 
2, 4, 5, 14, 15, 16, 37, 40 straipsnių pakeitimo ir įstatymo priedo papildymo įstatymo projektai. 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos parengtiems: 
146. Vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų 
programos įgyvendinimo 2013-2015 metų veiksmų plano patvirtinimo“ projektas. 
Ryšių reguliavimo tarnybos parengtiems:  
147. Nuostolingos universaliosios pašto paslaugos kompensavimo taisyklių patvirtinimo ir 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 236 „Dėl Nuostolingų 
universaliųjų pašto paslaugų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 
Nr. 12-3883-01 projektas. 
Lietuvos Banko parengtiems: 
148. Vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo ir atsakingojo skolinimosi taisyklių projektas.  
 

Taip pat Tarnyba parengė: 
149. 2012 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 1-41 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
administracinės naštos vertinimo taisyklių patvirtinimo”. 
150. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Informacijos apie vartotojų teisių apsaugą teikimo 
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo“ projektą. 
151. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo  2, 6, 7, 13, 16, 18, 20, 21 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. 
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 Pastebėtina, kad pastabos teisės aktų projektams teikiamos pagal poreikį, priklausomai nuo 
to, ar rengiamas teisės aktas, susijęs su vartotojų teisių apsauga, ir kai toks teisės aktas 
įregistruojamas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS), o teisės akto rengėjas nurodo 
Tarnybą, kaip suinteresuotą instituciją, teikiančią pastabas ir pasiūlymus vartotojų apsaugos 
klausimais. Todėl minėtam pastabų ir pasiūlymų skaičiui Tarnyba neturi įtakos, kadangi pastabas ir 
pasiūlymus teikia visiems per TAPIS sistemą gaunamiems teisės aktų projektams. 
 
3.3. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų vykdymo 
priežiūra 
 

2012 m. vykdydama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
nuostatų laikymosi priežiūrą ir formuodama šio įstatymo nuostatų taikymo praktiką, 2012 m. 
Tarnyba priėmė 17 nutarimų dėl minėto įstatymo pažeidimų.  

Iš 17 įmonių, oficialiai pripažintų pažeidusiomis Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymą, įspėjimai taikyti 5 kartus, 12 kartų – ekonominės sankcijos. 
Lyginant šiuos duomenis su 2011 m. rezultatais pažymėtina, kad nutarimų dėl Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo skaičius padidėjo – 2011 m. buvo 
priimta 13 nutarimų. 

Nagrinėjant dažniausiai pažeidžiamas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo nuostatas pažymėtina, kad dėl bendrovės veiksmų vienu nutarimu paprastai 
nustatomi kelių įstatymo nuostatų pažeidimai. Tarnybos nutarimais 2012 m. konstatuoti 12 
bendrojo nesąžiningos komercinės veiklos draudimo pažeidimo atvejų, 14 klaidinančios komercinės 
veiklos atvejai, 8 klaidinančios informacijos neatskleidimo atvejai, 6 agresyvios komercinės veiklos 
atvejai. 
 
Tarnybos nutarimais konstatuoti Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

pažeidimai pagal rūšis, proc. (2012 m.) 
 

Klaidinanti 
komercinė veikla

35%

Bendras 
nesąžiningos 
komercinės 

veiklos draudimas
30%

Klaidinantis 
informacijos 

neatskleidimas
20%

Agresyvi 
komercinė veikla

15%

 
 

2012 m. dėl pardavėjų ar paslaugų teikėjų galimai nesąžiningos komercinės veiklos gauti 
72 raštu pateikti vartotojų prašymai. Vartotojai dažniausiai skundėsi dėl klaidinančios informacijos 
teikimo, nepilno informacijos atskleidimo, netinkamo kainų nurodymo, agresyvių veiklos metodų, 
nesąžiningų pardavimų skatinimo akcijų, taip pat neužsakytų paslaugų ar prekių teikimo, kai už jas 
reikalaujama sumokėti.  
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Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nėra nustatyta 
individualių vartotojų ginčų su pardavėjais (paslaugų teikėjais) nagrinėjimo tvarka, todėl vartotojų 
teises šiose srityse Tarnyba gynė atlikdama neteisminį vartotojų ginčo su pardavėju (paslaugos 
teikėju) nagrinėjimą Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pagrindu arba atlikdama kitus vartotojų 
skunduose nurodytus teisėtus veiksmus.  

Neteismine tvarka pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnį išnagrinėti 48 
vartotojų skundai, iš jų 32 išspręsti taikiu būdu ir yra vykdomi. Pažymėtina, kad šioje srityje 
(skirtingai nei kitose srityse) nevykdomi tik 2 Tarnybos priimti nutarimai tenkinti vartotojo 
prašymą. Pastebėta, kad vartotojai, nurodydami galimai nesąžiningą veiklą, nepateikia įrodymų, 
kurie pagrįstų skundo aplinkybes, be kurių tolimesnis skundo nagrinėjimas bei ginčo sprendimas 
yra neįmanomas. Taip pat dažnai nustatyti atvejai, kai Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymas 
vartotojo skunde nurodytomis aplinkybėmis apskritai negali būti taikytinas (ypač kai yra kiti 
įstatymai aiškiai reglamentuojantys vartotojo minimą sritį). 

2012 m. IV ketvirčio pradžioje buvo gautas Europos teisės departamento raštas dėl 
Europos komisijos pastabų dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 2005/29/EB perkėlimo 
į Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymą. Atsižvelgiant į tai IV-ą metų ketvirtį buvo papildomai 
peržiūrimos Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatos bei 
Teisingumo ministerijai pateiktas Tarnybos siūlomas šio įstatymo pakeitimo projektas. 

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjant bylą dėl UAB „4 Finance“ 
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo, bendrovė nurodė, kad 
oficialus Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 2005/29/EB I priedo 14 punkto vertimas 
lietuvių kalba galimai neatitinka šios direktyvos turinio anglų kalba. Šioje byloje Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi kreipėsi į ES Teisingumo 
Teismą, pateikdamas prejudicinius klausimus Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 
2005/29/EB I priedo 14 punkto. Tarnyba, kaip UAB „4 Finance“ bylos šalis, Europos teisės 
departamentui pateikė savo poziciją dėl ES Teisingumo Teisme svarstomoje byloje C-515/12 
Lietuvos administracinio teismo iškeltų klausimų. 

3.4. Reklamos įstatymo nuostatų vykdymo priežiūra ir kiti susiję klausimai 
 

2012 m. vykdydama Reklamos įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir formuodama šio 
įstatymo nuostatų taikymo praktiką, Tarnyba 2012 m. priėmė 25 nutarimus dėl minėto įstatymo 
pažeidimų. Iš 25 įmonių, oficialiai pripažintų pažeidusiomis Reklamos įstatymą, įspėjimai taikyti 7 
kartus, 18 kartų – ekonominės sankcijos. Lyginant šiuos duomenis su 2011 m. rezultatais 
pažymėtina, kad nutarimų dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
pažeidimo skaičius išliko panašus – 2011 m. buvo priimti 26 nutarimai. 

Nagrinėjant dažniausiai pažeidžiamas Reklamos įstatymo nuostatas pažymėtina, kad 
Tarnybos nutarimais 2012 m. konstatuota 19 maisto reklamos pažeidimo atvejų, 5 nepageidaujamos 
reklamos pažeidimo atvejai, 1 moralės normų neatitinkantis reklamos atvejis. 
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Dažniausiai pažeidžiamos Reklamos įstatymo nuostatos, proc. 
 

Dėl Nesąžiningos 
komercinės veiklos 

vartotojams draudimo 
įstatymo nuostatų

66%

Dėl Tabako kontrolės 
įstatymo nuostatų

4%

Dėl Reklamos 
įstatymo nuostatų

30%

 
 

2012 m. dėl pardavėjų ar paslaugų teikėjų reklamos, galimai neatitinkančios Reklamos 
įstatymo nuostatų, gauti 68 raštu pateikti vartotojų prašymai. Nagrinėjant reklamos sritį, 
pastebėtina, jog skirtingai nei 2011 m., 2012 m. buvo sumažėję skundų dėl klaidinančios reklamos, 
kuriuos Tarnyba perduodavo kompetentingai institucijai – Konkurencijos tarybai. Taip pat 
pastebėta, kad 2012 m., o ypač II-ąjį ir III-iąjį metų ketvirčiais itin padaugėjo vartotojų 
nusiskundimų dėl nepageidaujamos reklamos, kadangi nepageidaujama reklama, teikiama į 
vartotojų pašto dėžutes, skleidžiama į elektroninį paštą ar trumposiomis SMS žinutėmis, sukelia 
vartotojams tiesioginių nepatogumų ir trukdžių. Dauguma vartotojų prašymuose nurodė ne 
įpareigoti bendroves nebeteikti nepageidaujamos reklamos, bet taikyti ekonomines sankcijas pagal 
Reklamos įstatymą. Pastebėta, kad ir patys juridiniai subjektai pradėjo aktyviau domėtis 
nepageidaujamos reklamos draudimu ir galimomis pasekmėmis. Be to, po Tarnybos informacijos 
paskelbimo visuomenės informavimo priemonėse dėl reklamos, nelaikomos nepageidaujama 
reklama, internete, padaugėjo vartotojų skambučių bei el. klausimų dėl interneto tinklalapiuose 
iššokančių reklamos skydelių bei reklamos prieš video siužetus internete. 
 
3.5. Statybos paslaugos 
 

2012 m. buvo išnagrinėta 461 vartotojų skundas statybos srityje. Iš jų 99 pateikti raštu. Iš 
raštu pateiktų skundų 41 skundas dėl langų ir durų kokybės/montavimo, 43 – dėl statybos/rangos 
kokybės, 15 – dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo. 

 
    Vartotojų skundai statybos srityje pagal pobūdį, proc. 

 

Skundai dėl langų ir 
durų 

kokybės/montavimo
41%

Skundai dėl 
statybos/rangos 

kokybės
44%

Skundai dėl sutartinių 
įsipareigojimų 
nevykdymo

15%
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2012 m. statybos srityje vartotojų skundų tendencija išliko tokia pat kaip ir ankstesniais 
metais – daugiausiai buvo skundžiamasi dėl statybos darbų bei statinio elementų – langų ir durų 
kokybės. Lyginant su praėjusiais metais sumažėjo nusiskundimų dėl įskilusių langų stiklų, tačiau 
problema dėl bankrutuojančių ir restruktūrizuojamų bendrovių išliko (daugiausiai tokiomis 
bendrovėmis buvo skųstasi telefonu). Taip pat gauta vartotojų skundų dėl sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo bei negrąžintų avansų. 2012 m. Tarnyboje ginčų sprendimo ne teisme tvarka minėtoje 
srityje buvo išnagrinėti 93 ginčai, iš jų 41 ginčas išspręstas taikiai, 22 ginčų nagrinėjimas nutrauktas 
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 26 straipsnio numatytais pagrindais, kitais atvejais priimti 
sprendimai patenkinti arba iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus. Tokiu būdu 2012 m. taikiai 
išspręsta 44 proc. vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų dėl statybos darbų ir statinio 
elementų kokybės, įsipareigojimų vykdymo, ir kitų susijusių klausimų, nuo bendro vartotojų ir 
pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėtų ginčų dėl statybos darbų ir 
statinio elementų kokybės, įsipareigojimų vykdymo, ir kitų susijusių klausimų skaičiaus. 

Tarnyba, vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 metų 
strategijoje numatyta priemone „Išnagrinėti užsienio valstybių turimą patirtį vartotojų teisių gynimo 
statybos srityje ir teisės aktų nuostatas reglamentuojančius šiuos klausimus, pateikti pasiūlymus dėl 
šios srities vartotojų teisių apsaugos tobulinimo“ atliko užsienio valstybių praktikos analizę bei 
apibendrintus duomenis kartu su pasiūlymais dėl šios srities vartotojų teisių apsaugos tobulinimo 
2012 m. birželio 21 d. raštu Nr. 4-5662 pateikė Teisingumo ministerijai. Tarnyba, išnagrinėjusi 
užsienio šalių pateiktą informaciją siūlo: 

1. Nustatyti privalomą vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka būdu išnagrinėtų sprendimų 
pobūdį. 

2. Remiantis Danijos ir Vengrijos patirtimi, sudaryti galimybę vartotojams kreiptis į instituciją 
pagal jų gyvenamąją vietą, t.y. didžiosiose apskrityse įkurti vartotojų teises ginančių 
institucijų teritorinius padalinius. 

3. Nustatyti ekspertinės išvados pateikimą kartu su skundų, siekiant greitesnio bei efektyvesnio 
skundų nagrinėjimo.  

4. Remiantis Austrijos patirtimi, sukurti informacinę sistemą, kurioje registruotųsi valstybinės 
statybos priežiūros institucijos patikrinti naujų būstų statytojai bei sudarytų galimybę naujų 
būstų pirkėjams būti tikriems dėl naujų būstų statybos darbų kokybės.  

5. Remiantis Austrijos ir Nyderlandų patirtimi, tarpininkavimo ir arbitražo procedūras įtvirtinti 
sudaromose pirkimo-pardavimo bei statybos/rangos sutartyse. 

6. Remiantis Airijos praktika siūlytina įsteigti asociaciją arba veikiančiai savireguliacijos 
asociacijai Lietuvoje pasiūlyti teikti ekspertines išvadas dėl asociacijos narių atliktų 
statybos/rangos darbų. 

7. Remiantis Švedijos patirtimi, apibrėžti mažareikšmiškumo sąvoką bei nenagrinėti skundų, 
kurių vertė itin maža. 

 
3.6. Finansinės paslaugos 
 

Atsižvelgiant į tai, kad funkcijas, susijusias su vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka 
dėl finansinių paslaugų teikėjų veiksmų, įsigaliojus Vartotojų teisių apsaugos, Mokėjimų ir 
Vartojimo kredito įstatymų pakeitimams, Tarnyba perdavė Lietuvos Bankui, Tarnyba 2012 m. 
pradžioje baigė vartotojų prašymų, gautų iki 2012 m. sausio 1 d. nagrinėjimą. Taigi per pereinamąjį 
laikotarpį ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėti 22 prašymai dėl finansinių paslaugų iš jų 17 
prašymų išnagrinėti ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka , 5 atvejais nagrinėti prašymus atsisakyta 
Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytais pagrindais. Dėl ginčų, kilusių tarp finansinių 
paslaugų teikėjų ir vartotojų priimti 7 nutarimai: 2 iš jų dėl Mokėjimo įstatymo pažeidimų ir 5 dėl 
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pažeidimų, 10 atvejų ginčų nagrinėjimas nutrauktas, iš kurių 3 
ginčo šalims susitaikius ir 7 kitais įstatyme numatytais pagrindais. Ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka išnagrinėti  vartotojų prašymai pagal skundo pobūdį, pasiskirsto taip: dažniausiai ginčai kilo 
dėl vartojimo kredito bei dėl mokėjimo kortelių sutarčių. 
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Vartotojų prašymai pagal skundo pobūdį, vnt. 
 

Dėl vartojimo kredito 
sutarties, 4

Dėl paskolos sutarties, 2

Dėl būsto paskolos 
sutarties, 2

Dėl mokėjimo kortelių, 3

Dėl tiesioginio debeto 
sutarties, 1

Kita, 3

Dėl išperkamosios 
nuomos sutarties, 1

Dėl indėlio sutarties, 1

 
 

Taigi daugiausia ginčų ne teisme tvarka išnagrinėta vartojimo kredito srityje. 
Atsižvelgiant į tai, kad ir pasikeitus teisės aktų nuostatoms dalis vartotojų vis dar kreipiasi 

į Tarnybą su skundais dėl finansinių paslaugų teikėjų veiksmų, Tarnyba 2012 m. pagal 
kompetenciją Lietuvos bankui perdavė 52 vartotojų prašymus. Pažymėtina, kad pasiskirstymo pagal 
ketvirčius perduotų Lietuvos bankui prašymų skaičius, rodo, kad paskutinį ketvirtį perduotų skundų 
skaičius žymiai išaugo (16) ir beveik pasiekė pirmo ketvirčio lygį (19). Papildomai pažymėtina, kad 
vartotojai dažnai nurodo, kad kreipėsi į Lietuvos banką, bet ir papildomai savo prašymą adresuoja ir 
Tarnybai.   

Vartojimo kreditas bei su juo susiję nusiskundimai, kurių nagrinėjimas perduotas 
Lietuvos bankui, sudaro šiek tiek mažiau nei trečdalį gautų vartotojų ginčų, susijusių su finansinių 
paslaugų sritimi. Įvairaus pobūdžio ginčai nesusiję su pagrindinėmis finansinių paslaugų sritimis 
sudaro antrą ryškią grupę. Toliau pagal dažnį yra ginčai dėl būsto paskolų, draudimo bei mokėjimo 
paslaugų. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad šiuo metu silpnoji (vartotojų teisių apsaugos 
prasme) finansinių paslaugų sritis – vartojimo kreditas ir dėl jo kylančios problemos. 
 
3.7. Energetikos ir komunalinės paslaugos 
 

Energetikos ir komunalinių paslaugų srityje 2012 m. gauti ir nagrinėti 498 rašytiniai 
prašymai, tarp jų 440 vartotojų prašymai ir 58 juridinių asmenų prašymai.  

 
Vartotojų prašymai pagal energetikos ir komunalinių paslaugų sritis, proc. 

 
Dėl kitų 

komunalinių 
paslaugų

23%

Dėl gamtinių 
dujų
2%
Dėl geriamojo 

vandens
11%

Dėl šilumos 
energetikos

58%

Dėl elektros 
energetikos

6%
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Daugiausiai prašymų gauta dėl šilumos tiekimo problemų, iš jų didžiausią dalį sudarė 
nusiskundimai dėl priskaičiuotų mokėjimų už šilumą pagrįstumo ir teisėtumo. Taip pat vartotojai 
skundėsi dėl teisės aktuose nustatytos patalpų šildymo ar karšto vandens temperatūros 
neužtikrinimo, dėl problemų, kilusių jiems norint atsijungti nuo centralizuoto šildymo sistemos, dėl 
šilumos tiekėjo pateiktose sąskaitose nenurodytos visos pavyzdinėje šilumos mokėjimo pranešimo 
formoje (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 priedas) numatytos informacijos. Pažymėtina, kad 
Šilumos ūkio įstatymas numato vartotojo teisę gauti išsamią ir aiškią informaciją, kad galėtų 
pasitikrinti ar teisingai jam apskaičiuotos mokėjimo sumos, tad Tarnyba, nagrinėdama vartotojų 
nusiskundimus dėl nepakankamos informacijos sąskaitose, kreipėsi į tiekėjus, prašydama papildyti 
vartotojams teikiamas sąskaitas reikiama informacija.    

Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 vasario 9 d. nutarimą Nr. 
182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos 
vartotojams, vertinimo“, vertino šilumos tiekėjų teikiamas buitiniams šilumos vartotojams sąskaitas 
(mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją, taip pat buitinių šilumos vartotojų 
prašymuose pateiktą informaciją apie jiems teikiamas sąskaitas už šilumą. 2012 m. atlikti šilumos 
sąskaitų vertinimai pagal 28 vartotojų prašymus iš įvairių Lietuvos regionų: Vilniaus, Kauno, 
Prienų, Klaipėdos ir kitų. Vertinimo metu buvo pastebėtos tokios galimos sunaudotą šilumos kiekį 
didinančios priežastys: kai kuriuose daugiabučiuose namuose yra butų, kuriuose šildymo sistemos 
yra savavališkai perdarytos ir neatitinka privalomųjų reikalavimų. Šiuo atveju, pažymėtina, kad 
kiekvienas daugiabutis namas turi turėti techninę dokumentaciją. Nesant tokios dokumentacijos, 
neaišku, ar šiluma paskirstoma namo vartotojams teisingai. Už namo techninės dokumentacijos 
tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus atsakingas namo valdytojas (bendrija, administratorius), 
todėl šiuo atveju namo valdytojas turi atlikti jam teisės aktais nustatytas funkcijas. Taip pat 
pastebėti atvejai, kai keliems greta esantiems daugiabučiams namams šiluma tiekiama iš vieno 
šilumos punkto, kuriame esantis šilumos apskaitos prietaisas išmatuoja visuose šiuose namuose 
sunaudotą šilumą. Šiluma šių visų namų vartotojams paskirstoma pagal tą patį šilumos paskirstymo 
metodą. Tokiais atvejais neužtikrinta atskira kiekvieno namo sunaudotos šilumos apskaita. Tarnyba, 
vertindama sąskaitas ir nustačiusi galimus vartotojų teisių pažeidimus, imasi teisės aktuose 
numatytų priemonių ir prireikus pagal kompetenciją perduoda informaciją Valstybinei energetikos 
inspekcijai ar Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai.  

Nemažai nusiskundimų gauta iš vartotojų, kurie yra atjungę savo buto šildymo ir (ar) 
karšto vandens įrenginius nuo namo šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Šie vartotojai 
abejoja jiems priskiriamų mokėjimų už bendrojo naudojimo šilumą pagrįstumu ir teisėtumu. Tačiau 
reikia pažymėti, kad Šilumos ūkio įstatymas numato, jog daugiabučio namo buto savininkas 
apmoka jam tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpoms 
šildyti, nesvarbu, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Tuo atveju, kai daugiabučiame 
name yra vartotojų teisėtai atjungusių savo patalpų šilumos įrenginius nuo namo šilumos tiekimo 
sistemos, paskirstant šilumą name kartu su kitu šilumos paskirstymo metodu taikomas metodas Nr. 
5 arba Nr. 10, nustatantis šilumos bendrojo naudojimo reikmėms paskirstymą namo vartotojams. 

Tarnyba, nagrinėdama buitinių šilumos vartotojų prašymus ir vertindama juose pateiktą 
informaciją, organizavo prašymų nagrinėjimą išvykus į vietas, dalyvaujant pareiškėjams, šilumos 
tiekėjų, namo administratorių (bendrijų) ir (ar) savivaldybių atstovams. Buitinių šilumos vartotojų 
prašymuose pateikta informacija buvo vertinta nuvykus į Mažeikius, Alytų, Kauną, kartu su namo 
valdytojų, savivaldybių, šilumos tiekėjų atstovais numatytos vartotojų keltų problemų priežastys ir 
jų sprendimo galimybės.  

Tarnyba, siekdama spręsti aukščiau minėtas problemas, parengė ir teikė pasiūlymus 
Energetikos ministerijos rengtiems teisės aktų projektams (Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, 
Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinės sąlygos ir kt.), 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rengtiems šilumos paskirstymo metodų 
projektams, taip pat Aplinkos ministerijos parengtiems administratorių veiklos nuostatams.  

2012 m. Tarnyboje padaugėjo vartotojų nusiskundimų elektros energetikos srityje dėl 
apmokėjimo sąlygų taikymo. Nusiskundimai pagrinde buvo susiję su tuo, kad vartotojams, 
pasirinkusiems tarifo planus „Namai“ ir „Namai plius“, šių planų taikymą nusakančiuose 
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dokumentuose buvo nepakankamai aiškiai išdėstytos vidutinio suvartojimo apskaičiavimo ir 
taikymo sąlygos. Pažymėtina, kad Civilinio kodekso 6.388 straipsnis numato, kad vartotojai 
apmoka už faktiškai sunaudotą energijos kiekį pagal energijos apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu 
sutartis nenustato ko kita. Taigi, atsiskaitymo tvarka turi būti įtvirtinta sutartyje ir vartotojui 
pasirinkus tarifo planą „Namai“ ar „Namai plius“, atsiskaitymo pagal vidutinį suvartojimą 
klausimas turi būti aptariamas vartotojo ir bendrovės susitarime. Ieškant racionaliausio sprendimo, 
galimi variantai aptarti Tarnybos ir AB LESTO specialistų pasitarime, kuomet bendrovė 
pakoregavo vartotojams, norintiems pasirinkti minėtus tarifų planus, teikiamus dokumentus, kad 
susitarimas dėl sunaudoto elektros kiekio nustatymo būtų išreikštas aiškiu šalių susitarimu. 

Vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 12 str. 
Tarnyba išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėja vartotojų skundus dėl vandens 
apskaitos, vandentiekio avarijų, vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų 
pateikimo. 

Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka 
Tarnyba išnagrinėjo 14 ginčų, iš jų 6 ginčai išspręsti taikiai, 1 atmestas, 1 nagrinėjimas nutrauktas 
šalims ginčą pradėjus nagrinėti teisme, 6 reikalavimai patenkinti arba patenkinti iš dalies. Buvo 
nagrinėti ginčai dėl vandens tiekėjo pateiktose sąskaitose nurodytų mokėjimo sumų teisėtumo, dėl 
apskaitos įrengimo ar kitų teisės aktuose numatytų pareigų vykdymo. Pavyzdžiui, vartotojo 
nuomone, vandens tiekėjas neteisėtai reikalavo apmokėti už geriamojo vandens apskaitos prietaiso 
pakeitimą ir atliktus tam tikrus įvado sutvarkymo darbus arba vandens tiekėjas pateiktoje sąskaitose 
netiksliai nurodė apskaitos prietaiso rodmenis. Pažymėtina, kad teisės aktais vandens tiekėjui 
nustatyta pareiga savo lėšomis įrengti ir eksploatuoti vandens apskaitos prietaisus ties tiekimo ir 
vartojimo riba, daugiabučiuose namuose tiekimo ir vartojimo riba atsiskaityti už geriamąjį vandenį 
nustatytas butas, tačiau visi namo vartotojai rašytiniu susitarimu gali pasirinkti tiekimo ir vartojimo 
ribą ir įvade.  

Tarnyba, nagrinėdama vartotojų skundus, pastebėjo, kad nepakankamai aiškiai 
reglamentuotos apskaitos prietaiso bute įrengimo procedūros, pavyzdžiui, kaip turi elgtis vandens 
tiekėjas, norintis įrengti apskaitos prietaisą, jeigu tam reikalinga atlikti tam tikrus įvado sutvarkymo 
darbus.  

Tarnyba geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje taip pat nemažai 
nusiskundimų gavo dėl problemų, kylančių gyventojams norintiems prijungti savo namo 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus prie centralizuoto tiekimo tinklų, kai vandens tiekėjas 
išduodamas prijungimo sąlygas, įrašo reikalavimą gauti trečiųjų asmenų sutikimą ir vartotojams 
kyla problemų, norint gauti minėtą sutikimą. Pagal Vietos savivaldos ir Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo įstatymus, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas yra 
savivaldybių atsakomybė, o pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą 
Aplinkos ministerija koordinuoja savivaldybių veiklą, įgyvendindama geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo valstybinio reguliavimo tikslus, todėl vartotojams kilusios problemas, prijungiant 
vandentiekio tinklus prie vandens tiekėjo infrastruktūros, Tarnyba sprendžia kartu su Aplinkos 
ministerija ir savivaldybėmis. Vartotojų prašymuose keliamas problemas jiems naudojantis 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis Tarnyba siūlė spręsti, teikdama 
pasiūlymus Aplinkos ministerijos parengtam Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo pakeitimo projektui, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
naudojimo ir priežiūros taisyklių projektui. 

Gautuose prašymuose dėl atliekų tvarkymo paslaugų teikimo gyventojai dažniausiai 
skundėsi dėl priskaičiuotų vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą mokesčių, kai gyventojai namų 
valdoje negyvena arba gyvena tik vasarą arba kai gyventojams nebuvo pateiktas atliekų surinkimo 
konteineris ar jie nebuvo informuoti apie tai, kur gali šalinti atliekas, tačiau vietinė rinkliava buvo 
apskaičiuota. Gyventojams kreipiantis į atliekų tvarkytojus ar savivaldybes, problemas ne visuomet 
pavyksta išspręsti. Gyventojams lieka neaiški vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaičiavimo 
ir taikymo tvarka, jo pagrįstumas ir kt. Pagal įstatymais (Atliekų tvarkymo, Vietos savivaldos, 
Rinkliavų) suteiktus įgaliojimus, visas su atliekų tvarkymu susijusias gyventojų problemas gali 
išspręsti savivaldybės, atsižvelgdamos į gyventojų interesus, užtikrindamos principo „teršėjas 
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moka“ įgyvendinimą ir nustatydamos vietinės rinkliavos taikymą atsižvelgiant į faktines aplinkybes, 
taip pat teikdamos informaciją gyventojams. Tikėtina, kad 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojus Atliekų 
tvarkymo įstatymo pakeitimams, įteisinantiems sutarčių sudarymą ir standartinių sutarčių sąlygų 
institutą, sklandžiau spręsis gyventojams kylančios problemos ir šioje srityje. 

Dėl atliekų tvarkymo paslaugų teikimo pagal vartojimo sutartis Tarnyba ginčų sprendimo 
ne teisme tvarka išnagrinėjo 4 ginčus, kilusius tarp atliekų tvarkytojų ir vartotojų dėl priskaičiuotų 
mokesčių už atliekų tvarkymą teisėtumo. Vartotojai skundėsi, kad atliekų tvarkytojas pateikė jiems 
sąskaitą apmokėti mokestį, nors sutartis nesudaryta arba jau nutraukta. 

2012 m. nemažai gyventojų nusiskundimų gauta dėl bendrojo naudojimo objektų 
administratorių ir bendrijų veiklos. Gyventojai dažniausiai skundžiasi, kad daugiabučio namo 
valdytojai, gyventojų nuomone, nepakankamai bendradarbiauja su butų savininkais, organizuodami 
namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto darbus, nepateikia gyventojams 
informacijos apie numatomus vykdyti darbus arba neatsako į gyventojų paklausimus. Gautuose 
prašymuose gyventojai abejojo priskaičiuotų mokesčių už bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir 
remonto darbus pagrįstumu, kėlė klausimus dėl daugiabučio namo savininkų bendrijos veiksmų 
teisėtumo, prašė suteikti metodinę konsultaciją jiems kilusiais klausimais, susijusiais su bendrijos 
veikla. Pažymėtina, kad įgaliojimai vykdyti valdytojų veiklos kontrolę Vietos savivaldos įstatymu  
suteikti savivaldybėms. Nuo 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojusi Daugiabučių namų savininkų bendrijų 
įstatymo redakcija numatė savivaldybėms bendrijos veiklos viešąją kontrolę, o nuo 2013 m. sausio 
1 d. įsigaliosiantys Civilinio kodekso ketvirtosios knygos pakeitimai įteisina didesnį gyventojų 
dalyvavimą pasirenkant administratorių ir vertinant jo darbo kokybę.  
 
3.8. Vartojimo (ne maisto) prekės ir paslaugos 
 

Vartojimo (ne maisto) prekių ir paslaugų sritis yra labai plati, apimanti daug skirtingų 
prekių ir paslaugų. 2012 m. Tarnyboje gauta daugiausia asmenų kreipimųsi dėl problemų, susijusių 
su ne maisto prekių, paslaugų netinkama kokybe, dėl televizijos paslaugų sutartinių įsipareigojimų 
vykdymo, ženkliai išaugo prašymų susijusių su paslaugų bei prekių įsigijimu, naudojant ryšio 
priemones, bei ne šiai veiklai skirtose patalpose. 

Vertinant vartotojų prašymų pobūdį, daugėja prašymų, susijusių su sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymu (pažeidžiama šalių prievolė sutartinius įsipareigojimus vykdyti tinkamai 
ir sąžiningai, vėluojama pristatyti prekės, už kurias buvo atsiskaityta išankstine tvarka).  

 
2012 m. Tarnyboje gautų vartotojų prašymų raštu dėl vartojimo (ne maisto)  

prekių ir paslaugų pasiskirstymas, proc. 
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Vartotojai 2012 m. prašymuose Tarnybai dažniausiai reikalavo nutraukti netinkamos 
kokybės ar laiku nepristatytos ne maisto prekės ar paslaugos pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti 
sumokėtus pinigus. 

2012 m. Tarnyboje ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 676 (2011 m. – 
552) ginčai dėl (vartojimo) ne maisto prekių ir paslaugų. Po Tarnybos raštiško kreipimosi į 
pardavėją, paslaugos teikėją, kuriame buvo nurodyta, kokius teisės aktus pardavėjas pažeidžia, ir 
siūlymo ginčą spręsti taikiai, 242 atvejais (36 proc.) (2011 m. (51 proc.)) ginčo šalys susitaikė. 
Tarnyba, atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir jas pagrindžiančius 
įrodymus, priėmė 347 sprendimus (2011 m. – 189) patenkinti vartotojo reikalavimus, 35 
sprendimus (2011 m. – 31) – iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus, 44 sprendimus (2011 m. – 
60) – atmesti vartotojo prašymą. Kitų 8 (2011 m. – 6) ginčų nagrinėjimas buvo nutrauktas 
Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais.  

Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat pastebėta tendencija, kad visų priimtų nutarimų dalį (9 
proc.) sudaro nutarimai, kuriais nusprendžiama vartotojo reikalavimą atmesti. Palyginus su 2010 m. 
bei 2011 m. duomenimis, kai vartotojų reikalavimai buvo pripažinti nepagrįstais 17 proc. ir 
atitinkamai 22 proc. visų nutarimų atvejų, šie rodikliai rodo akivaizdų nepagrįstų vartotojų 
reikalavimų reiškimo mažėjimą.  

Vertinant paslaugų sektorių, pažymėtina, jog per 2012 m. išaugo gaunamų rašytinių 
vartotojų prašymų dėl ginčų, kilusių su televizijos paslaugų teikėjais. Nuo 2011 m. liepos 1 d. 
įsigaliojus Visuomenės informavimo įstatymo pataisoms, numatančioms teisę apmokestinti 
komercinių kanalų retransliavimą, kai kurie televizijos paslaugų teikėjai vienašališkai padidino 
paslaugų teikimo mėnesinius mokesčius (pvz. 2011 IV-ąjį ketvirtį UAB ,,Vinita“, UAB ,,Cgates“, 
2012 m. I- ąjį ketvirtį UAB „Milrovisatos TV“, Viasat AS), vienašališkai pakeitė retransliuojamų 
televizijos kanalų paketų tinklelius. Vartotojai skundėsi negalintys matyti pamėgtų kanalų (kuriuos 
galėjo matyti sudarydami sutartis ir pagrįstai tikėjosi matyti juos visą sutarties minimalų galiojimo 
laiką), nes tam tikri kanalai buvo perkelti į skaitmenį formatą, o vartotojai, norėdami ir toliau matyti 
savo pamėgtus kanalus, turėjo užsisakyti naujus paslaugų paketus (įsigyti priedėlius, atkodavimo 
korteles) – tokiu būdu patirti didesnes išlaidas. Vartotojai pateiktuose prašymuose dėl paslaugų 
teikėjų vienašališko sutarties sąlygų pakeitimo dažniausiai reiškė reikalavimą – nutraukti paslaugų 
teikimo sutartis dėl paslaugų teikėjo kaltės, netaikant netesybų mokesčio. Nustačius, jog vartotojų 
prašymai yra teisėti – tokie vartotojų reikalavimai buvo pripažinti pagrįstais. 2012 m. gauti 69 
vartotojų prašymai dėl ginčų, kilusių su televizijos paslaugų teikėjais. 

Nuo 2011 m. lapkričio mėn. Tarnyboje ypač pagausėjo iš vartotojų gaunamų prašymų bei 
telefoninių skambučių dėl VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“ veiklos. Vartotojai skundėsi 
nepagrįstomis sąskaitomis, kurias minėta įmonė pateikė net už kelis mėnesius iš karto, nors 
anksčiau jokių sąskaitų vartotojai iš paslaugų teikėjo negaudavo. Dažnai sąskaitos vartotojams buvo 
pateikiamos tiesiog nurodant adresą, tačiau neidentifikuojant konkretaus asmens, kuriam ji 
pateikiama. Be to, sąskaitose buvo pateikiami įspėjamieji užrašai, jog nesumokėjus nurodytos 
sumos, skola bus perduota skolų išieškojimų įmonėms. Tokių sąskaitų įbauginti vartotojai kreipėsi į 
Tarnybą, norėdami sužinoti, ar tokia VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“ veikla yra teisėta – ar jie 
privalo mokėti už paslaugas, kuriomis daugelis visai nesinaudoja, taip pat teiravosi ar privalu 
mokėti minėtos bendrovės nurodytą 15 Lt mokestį, norint atsisakyti laidinio radijo paslaugų. Be to, 
vartotojai pažymėjo, jog nurodytais kontaktais nuvykus į VšĮ ,,Teleradijo kompanija Hansa“, jokia 
informacija neteikiama, o nurodytais telefonais niekas neatsiliepia. 

Nuo 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija panaikino licenziją VšĮ 
,,Teleradijo kompanija Hansa“, todėl toliau vykdoma minėtos įmonės veikla yra neteisėta. 
Atsižvelgiant į tai, jog bendrovės veikloje yra draudžiamos nesąžiningos komercinės veiklos, 
pasireiškiančios kaip agresyvi, požymių, Tarnyba, surinkusi tyrimui reikalingą informaciją, pradėjo 
tyrimą dėl Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo nuostatų pažeidimo pradėjimo bei perdavė 
Vilniaus apskrities prokuratūrai dėl viešo intereso gynimo. 

Vertinant prekės ar paslaugos įsigijimo būdą, pažymėtina, jog nuo 2011 m. metų itin 
daugėja vartotojų prašymų dėl naujo pobūdžio pažeidimų, t.y. vartotojai kreipiasi į Tarnybą dėl 
pastaruoju metu internete plintančių vadinamųjų ,,Dienos akcijos pasiūlymų“, t. y. nuolaidų kuponų, 
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kuriuos per nustatytą akcijos laiką nusipirkę vartotojai gali pasinaudoti galimybe įsigyti tam tikrą 
prekę/paslaugą su didele nuolaida. Vartotojai skundėsi, kad įsigijus nuolaidų kuponus ir juos 
panaudojus prekių įsigijimui, pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, t.y. nepristato 
užsakytų prekių, dėl ko vartotojai kelia reikalavimą nutraukti prekių pirkimo-pardavimo sutartį ir 
grąžinti sumokėtus pinigus. Vartotojai taip pat nurodė, kad pardavėjai pristato ne visas (ar ne visos 
komplektacijos) prekes, dėl ko reikalaujama tinkamai įvykdyti užsakymą arba grąžinti sumokėtus 
pinigus. Tarnyba, nagrinėdama tokius prašymus itin dažnai susiduria su problemomis susirašinėjant 
su bendrovėmis, nes bendrovių nurodytais ir oficialiai skelbiamais adresais laiškai nepasiekia 
adresatų arba atsakymai Tarnybai nėra pateikiami.  

2012 m. sulaukta ypatingai daug vartotojų prašymų dėl internetiniuose tinklalapiuose 
www.labainoriu.lt bei www.dyl.lt įsigytų kuponų pagrindu užsakytų prekių nepristatymo ir tuo 
pagrindu vartotojų keliamų reikalavimų – pristatyti užsakytas prekes ar grąžinti sumokėtus pinigus 
– UAB „Hardus“, taip pat UAB „Labainoriu.lt“ atžvilgiu. Tarnyba, atsižvelgdama į susiklosčiusią 
situaciją, ne tik pradėjo nagrinėti vartotojų prašymus ginčų sprendimo ne teisme tvarka, bet taip pat 
kreipėsi ir į teisėsaugos institucijas dėl minėtų įmonių vykdomos veiklos. Priimtų sprendimų 
minėtos bendrovės nevykdė, kadangi, kaip aiškėja, šios įmonės nebevykdo veiklos, sprendžiami 
klausimai dėl bankroto bylos iškėlimo. 

2012 m. ypač padaugėjo vartotojų skundų dėl sulčiaspaudžių bei namų valymo sistemų, 
įsigytų ne prekybai skirtose vietose. Vartotojai daugiausia prašydavo nutraukti sutartis, nurodydami, 
kad jiems pateiktos prekės neatitinka demonstruotų prekių pristatymo metu. Didžioji dalis vartotojų 
prašymų buvo tenkinti, kadangi tarp bendrovių ir vartotojų sudarytose sutartyse daiktas nebuvo 
apibrėžtas jokiais identifikaciniais kriterijais, o pardavėjai nepateikė įrodymų, jog vartotojams 
pristato tas pačias prekes demonstruojamas prekių pristatymo metu.  

Tarnyba 2012 m. gavo virš 30 rašytinių vartotojų prašymų, kuriuose vartotojai skundėsi 
UAB ,,SKTV“ veikla. Prašymuose buvo nurodoma, jog UAB ,,SKTV“ atstovai atvyksta dažniausiai 
į nuošalesnėse kaimo vietovėse gyvenančius, senyvo amžiaus žmones ir jų namuose sudaro sutartis 
dėl UAB ,,SKTV“ teikiamų paslaugų: skaitmeninės televizijos priedėlio nuomos (įrangos) ir 
televizijos programos prieigos. Sudarę sutartis vartotojai 36 mėn. laikotarpiui įsipareigojo naudotis 
bendrovės teikiamomis paslaugomis bei mokėti 10,90 Lt mėnesinį mokestį, o norėdami nutraukti 
sutartis anksčiau laiko, privalėjo sumokėti sutartyse numatytas įmonės suteiktas nuolaidas, 
pavyzdžiui, vienkartinį skaitmeninės televizijos priedėlio palaikymo mokestį – 150 Lt ir kt. 
Vartotojai prašymuose taip pat pažymėjo, kad bendrovė nesuteikia vartotojams teisės be papildomų 
mokesčių atsisakyti sutarčių, į raštiškus prašymus dėl sutarčių nutraukimo nereaguoja, suteiktos 
įrangos neatsiima, o toliau teikia sąskaitas, keldama reikalavimus jas apmokėti. 

Tarnyba, siekdama išsiaiškinti susidariusią situaciją dėl UAB „SKTV“ vartotojams 
keliamų reikalavimų pagrįstumo bei bendrovės vykdomos komercinės veiklos specifikos, kreipėsi į 
Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, prašydama įvertinti UAB ,,SKTV“ veiklos pagrįstumą ir 
teisėtumą, atsižvelgiant į nurodytas problemas, su kuriomis susiduria vartotojai. Lietuvos radijo ir 
televizijos komisija Tarnybai pateikė atsakymą, kuriame nurodė, jog Lietuvos Respublikoje visos 
televizijos programos antžeminiais skaitmeniniais televizijos tinklais yra transliuojamos 
(retransliuojamos) MPEG-4 (H.264) formatu, o televizijos programos ,,Lietuvos televizija“, 
,,LTV2“, ,,BTV“, ,,LNK“, ,,TV1“, ,,Info TV“, ,,LIUKS!“, ,,Lietuvos rytas.tv“, ,,Sport“, ,,TV3“, 
,,TV6“, ,,TV Polonia“ ir ,,BBC World News“ šiais tinklais transliuojamos (retransliuojamos) be 
sąlyginės prieigos (nekoduotos), todėl kiekvienas asmuo, įsigijęs standartinį MPEG-4 skaitmeninės 
TV priedėlį ar televizorių su integruotu skaitmeniniu TV imtuvu, gali neatlygintinai ir be jokių 
papildomų įsipareigojimų žiūrėti visas šias televizijos programas. Lietuvos radijo ir televizijos 
komisija pateikė nuomonę, jog ,,SKTV“ sutartyse nurodytos televizijos programų prieigos ir 
įrangos palaikymo paslaugos vartotojams jokios pridėtinės vertės nesukuria, kadangi tą pačią 
faktinę naudą vartotojai gautų, jei sudarytų sutartis tik dėl skaitmeninės televizijos priedėlių nuomos 
arba įsigytų juos pas bet kurį skaitmeninės televizijos įrangos tiekėją (pardavėją). Lietuvos radijo ir 
televizijos komisija konstatavo, jog UAB ,,SKTV“ sutartyse su vartotojais įtvirtintas komercinės 
veiklos modelis klaidina vartotojus dėl pagal šias sutartis faktiškai teikiamų paslaugų pobūdžio, 
kadangi anksčiau, išvardintos televizijos programos gali būti laisvai priimamos standartine 
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skaitmeninės TV priėmimo įranga. Lietuvos radijo ir televizijos komisija taip pat pažymėjo, jog 
nėra išdavusi UAB ,,SKTV“ jokių transliavimo ar retransliavimo licencijų, bei teigė, jog Lietuvos 
radijo ir televizijos komisijos turimomis žiniomis minėta bendrovė netransliuoja ir neretransliuoja 
jokių televizijos programų ir pagal su vartotojais sudarytas sutartis UAB ,,SKTV“ vykdomai veiklai 
transliavimo arba retransliavimo licencija nereikalinga. 

Tarnyba, spręsdama tarp vartotojų ir UAB ,,SKTV“ kilusius ginčus ginčų sprendimo ne 
teisme tvarka, kreipėsi į Ryšių reguliavimo tarnybą, prašydama pateikti išvadas, ar vartotojams 
sutarčių pagrindu suteikta įranga kokybiškai atkuria visas Lietuvoje transliuojamas nekoduotas 
skaitmeninės televizijos programas ir atitinka nustatytus kokybės reikalavimus. Ryšių reguliavimo 
tarnyba daugeliu atveju nurodė, jog vartotojams suteikta įranga yra tinkama atkurti visas Lietuvoje 
transliuojamas nekoduotas skaitmeninės televizijos programas prie vartotojų televizorių prijungus 
priedėlius su antenomis – jie kokybiškai atkuria visas Lietuvoje transliuojamas nekoduotas 
skaitmeninės televizijos programas, todėl Ryšių reguliavimo tarnyba pateikė nuomonę, kad 
priedėliai atitinka šio tipo įrenginiams nustatytus kokybės reikalavimus.  

Tarnyba, išnagrinėjusi vartotojų prašymus, priėmė sprendimus, kuriais pasiūlė UAB 
,,SKTV“ iki nurodyto termino tenkinti vartotojų reikalavimus, t. y. nutraukti sutartis be papildomų 
mokesčių ir atsiimti iš vartotojų sutarčių pagrindu suteiktą įrangą. Tarnyba taip pat UAB „SKTV“ 
veiksmus vertino atitikimo Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
nuostatoms požiūriu bei 2012 m. spalio 11 d. nutarimu Nr. 12NKV-65 už šio įstatymo pažeidimą 
bendrovei pritaikė ekonominę sankciją. 

 
3.8.1.RAPEX (Skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai gaminius 

sistema) 

 
2012 m. Tarnyba iš Europos Komisijos per GRAS-RAPEX sistemą gavo 2300 skubių 

pranešimų apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius, kurie buvo rasti ES rinkoje.  
2012 m., gautus RAPEX pranešimus, Tarnyba išsiuntė: 
Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai – 2149 pranešimus;  
Valstybinei kelių transporto inspekcijai ir įgaliotiems transporto priemonių gamintojų 

atstovams – 120 pranešimų;  
Policijos departamentui – 26 pranešimus, dėl nesaugių pirotechnikos gaminių;  
Lietuvos saugios laivybos administracijai – 4 pranešimus; 
Ginklų fondui – 1 pranešimą. 
Daugiausiai pranešimų apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius pagal prekių grupę 

yra gauta dėl aprangos prekių ir avalynės – 651 pranešimas, dėl žaislų – 441, dėl elektroninių 
prietaisų – 234, dėl transporto priemonių bei jų dalių – 156, dėl kosmetikos ir higienos priemonių – 
108; 100 pranešimų gauta dėl gaminių, kurie priskirti –Kita- prekių kategorijai, tai kopėčios, dūmų 
detektoriai, signalizacijos ir kt. 
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Pagal prekės keliamą pavojų, daugiausiai pranešimų gauta dėl pavojaus susižeisti – 487, 
dėl cheminių medžiagų ar jų junginių poveikio sveikatai – 470 pranešimų, dėl funkcinių virvių 
buvimo mažų vaikų aprangos gaubte ar kaklo srityje, kurios kelia smaugimo pavojų – 406, dėl 
elektros smūgio pavojaus – 343, dėl galimybės užspringti ir uždusti mažomis dalimis, esančiomis 
žaisluose ar kituose vaikams skirtuose gaminiuose – 249, dėl nudegimo ir gaisro pavojaus – 221, 
dėl prekių, kurios kelia pavojų vartotojų klausai ar regėjimui – 71 ir kt. 
 

Gautų pranešimų pasiskirstymas pagal prekės keliamą pavojų, vnt. 
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Dažniausiai nesaugių prekių kilmės šalis yra Kinija, jos sudaro net 59 proc. gautų 
pranešimų. Dėl ES valstybėse pagamintų nesaugių prekių gauta 16 proc. iš visų pranešimų. 
Gaminio kilmės šalis yra nežinoma 12 proc. gautų pranešimų. Keturi pranešimai buvo išimti iš 
RAPEX sistemos. 
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Gautų pranešimų pasiskirstymas pagal dažniausiai nesaugių prekių kilmės šalis, proc. 
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2012 m. Tarnyba iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos gavo ir išsiuntė Europos 
Komisijai 52 pranešimus apie Lietuvos Respublikos rinkoje surastus vartotojų sveikatai pavojingus 
gaminius. Vartotojų sveikatai pavojingais gaminiais buvo pripažinti 22 pavadinimų žaislai, gauti 3 
pranešimai dėl nesaugių vaikiškos aprangos prekių, 10 pranešimų dėl cheminių produktų grupei 
priskirtų klijų, 8 pranešimai dėl nesaugių elektros prekių, 4 pranešimai dėl nesaugių girliandų, 2 
pranešimai dėl nesaugių baldų, 1 pranešimas dėl nesaugaus dviračio.  
 

Lietuvos rinkoje surasti nesaugūs gaminiai, vnt. 
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 Pažymėtina, jog Tarnyba dalyvauja Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų apsaugos 
generalinio direktorato Bendrosios produktų saugos direktyvos organizuojamuose komiteto narių ir 
RAPEX kontaktinių asmenų susitikimuose.  
 2012 m. rugsėjo 19 d. Tarnybos patalpose vyko seminaras ,,GRAS – RAPEX sistemos 
veikimas“, kurį organizavo Tarnyba, bendradarbiaudama su Europos Komisijos sveikatos ir 
vartotojų apsaugos generaliniu direktoratu. Šio seminaro tikslas – surengti specialius mokymus apie 
vartojimo gaminių saugą ir rizikos vertinimą pagal Bendrijos skubaus apsikeitimo informacija apie 
pavojingus gaminius sistemą (GRAS – RAPEX sistemą, kuri veikia nuo 2012m. gegužės mėnesio 
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ir pakeitė prieš tai naudotą REIS sistemą). Mokymai buvo skirti Lietuvos rinkos priežiūros 
institucijų atstovams, kurių darbo funkcijos yra susijusios su vartojimo produktų saugos 
užtikrinimu. Mokymus vedė Europos Komisijos sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio 
direktorato ir Pramonės generalinio direktorato specialistai.  
 
3.9. Turizmo paslaugos 
 

Statistikos departamento išvykstamojo turizmo tyrimo duomenimis iki 2008 m. 
išvykstamojo turizmo paslaugomis besinaudojančių turistų daugėjo (2006 m. – 233,7 tūkst., 2007 
m. – 253,0 tūkst., 2008 m. 318,7 tūkst.), tačiau nuo 2009 m. šis kaičius pradėjo mažėti (2009 – 
223,6 tūkst., 2010 – 198,7 tūkst., 2011 m. – 185,2 tūkst.) Atlikus Tarnyboje gautų vartotojų 
prašymų dėl kelionės organizatorių teikiamų paslaugų analizę buvo pastebėta, kad 2012 m. 
palyginus su 2011 m. vartotojų raštu besikreipusių į Tarnybą nepadaugėjo. Dėl kelionių 
organizatorių teikiamų paslaugų 2012 m. buvo gauti 76 vartotojų prašymai, tai šiek tiek daugiau nei 
buvo gauta 2011 m. (71 vartotojo prašymas), tuo tarpu 2010 m. – 90, 2009 m. – 110, 2008 – 116. 
Taigi, rašytinių vartotojų prašymų dėl kelionių organizatorių teikiamų paslaugų 2012 m. lyginant su 
2011 m. padaugėjo – 6,6 proc., tačiau lyginat, pavyzdžiui, su 2008 m. sumažėjo net 35 proc. 
 

Tarnyboje gauti rašytiniai skundai dėl kelionių organizatorių netinkamai  
suteiktų turizmo paslaugų, vnt. 

 

116 110

90

71 76

0

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012

 
 

30 proc. vartotojų prašymų (iš 76 prašymų gautų 2012 m.) dėl kelionių organizatorių 
teikiamų paslaugų buvo nenagrinėti (iš jų – 70 proc. vartotojai arba nepateikė ginčo nagrinėjimui 
reikalingų dokumentų, arba jiems pateikti Tarnybos paaiškinimai, 16,7 proc. vartotojų prašymų arba 
jų tam tikra prašymo dalis buvo persiųsta pagal kompetenciją kitai institucijai), 4 proc. vartotojų 
prašymų nagrinėjimai persikėlė į 2013 m. 

Vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl kelionių organizatorių teikiamų paslaugų 
2012 m. buvo išnagrinėta 66 proc. (50) vartotojų prašymų, panašiai kaip ir 2011 m. (buvo 
išnagrinėti 48 vartotojų prašymai).  

Išnagrinėjus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka 50 vartotojų prašymų, priimti 
nutarimai: 22 proc. – patenkinta vartotojų prašymų, 30 proc. – patenkinta iš dalies, 10 proc. 
vartotojų prašymų buvo atmesta. 34 proc. ginčo šalys susitaikė, o 4 proc. ginčų nagrinėjimai buvo 
nutraukti kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais.  

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 2012 m. po to, kai Tarnyba kelionių organizatoriams 
pasiūlė ginčą spręsti taikiai, 35,4 proc. ginčų buvo išspęsta taikiai. Tai kiek daugiau nei 2011 m. 
(31,2 proc.). Pažymėtina, kad 2010 m ginčų išspręstų taikiai buvo 49 proc., 2008 ir 2009 m. po 45 
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proc. Taigi, galima teigti, kad 2012 m. kaip ir 2011 m. kelionių organizatoriams ir vartotojams 
sekėsi šiek tiek sunkiau nei 2008 – 2010 m. suprasti vieni kitus ir rasti abiems ginčo šalims 
priimtiną sprendimą siekiant išspręsti kilusius konfliktus.  
 

Tarnyboje nagrinėti vartotojų ginčai kelionių organizavimo srityje, 
išspręsti taikiai, proc. 
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2012 m. dažniausiai vartotojai skundėsi dėl apgyvendinimo ir vežimo paslaugų kokybės 
organizuotos turistinės kelionės metu bei dėl viso turizmo paslaugų rinkinio, t. y. dėl visų kelionės 
metu netinkamai teikiamų paslaugų: ir dėl apgyvendinimo, ir dėl maitinimo, ir dėl vežimo ir kt. 
turistinės kelionės metu teikiamų paslaugų. 

 
2012 m. gautų vartotojų prašymų dėl turizmo paslaugų pobūdis, vnt. 
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Tarnyba, išanalizavusi vartotojų prašymus dėl organizuotų turistinių kelionių pastebėjo, 
kad daugelis vartotojų skundžiasi dėl neišsamios ir netikslios informacijos apie viešbučius 
pateikimo kelionių organizatorių kataloguose ir/ar internetinėse svetainėse. Atsižvelgdama į tai, 
Tarnyba organizavo susitikimą su kelionių organizatoriais UAB „Novaturas“ ir UAB „Tez tour“ 
kuriame buvo aptarti vartotojams aktualūs klausimai. Kelionių organizatoriai įsipareigojo 
pakoreguoti ateityje leidžiamuose kataloguose pateikiamą informaciją. 
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3.10. Keleivių vežimo paslaugos 
 

Statistikos departamento keleivių vežimo tyrimo duomenimis iki 2008 m. įvairių rūšių 
transporto paslaugomis besinaudojančių keleivių daugėjo (2006 m. – 454 854,1 tūkst., 2007 m. – 
471 827,7 tūkst., 2008 m. 477 126,4 tūkst.), tačiau nuo 2009 m. šis skaičius pradėjo mažėti (2009 
m. – 400 014,3 tūkst., 2010 m. – 387 755,4 tūkst., 2011 m. – 394 231,7 tūkst.) Pagal Statistikos 
departamento duomenis 2011 m. oro transportu buvo pervežta 444,6 tūkst. keleivių (palyginimui 
2010 m. – 828,2 tūkst.), o kelių transportu (autobusais) – 274 822,3 tūkst. (palyginimui 2010 m. – 
268 686,9 tūkst.). Taigi, keleivių pervežamu oro transportu mažėja, o pervežamu autobusais skaičiai 
išlieka panašūs. 

Atlikta Tarnyboje gautų vartotojų prašymų analizė atskleidė, kad kaip ir kasmet vartotojai 
dažniau skundžiasi dėl oro transporto teikiamų paslaugų nei kelių transporto, nors pagal Statistikos 
departamento duomenis būtent kelių transportu pervežama daugiausiai keleivių. 

Dėl oro transporto teikiamų paslaugų 2012 m. buvo gautas 81 vartotojo prašymas. 
Lyginant su 2011 m. skundų skaičius padidėjo 62 proc. 2012 m. iš 81 gautų prašymų 58 vartotojų 
prašymai buvo išnagrinėti vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir priimti  nutarimai: 77 proc. 
– tenkinti vartotojų reikalavimai, 9 proc. vartotojų reikalavimai patenkinti iš dalies, 14 proc. 
vartotojų skundų atmesta. 35 proc. prašymų ginčo šalys susitarė taikiai, 5 proc. ginčų nagrinėjimai 
nutraukti kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatytais pagrindais. 2012 m. 19 proc. prašymų 
tyrimai nebuvo atliekami (buvo teikiami Tarnybos paaiškinimai, atsisakyta nagrinėti, ar tam tikra 
prašymo dalis buvo perduoti nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms), o 10 proc. 
vartotojų prašymų nagrinėjimai tęsiami 2013 m. 

 
Tarnyboje gauti rašytiniai prašymai dėl oro transporto paslaugų, vnt. 
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Pažymėtina, kad 2012 m. dėl oro transporto teikiamų paslaugų vartotojų ginčų sprendimo 
ne teisme tvarka buvo išnagrinėta 46,6 proc. daugiau nei 2011 m. 2012 m. išnagrinėjus vartotojų 
prašymus dėl oro transporto teikiamų paslaugų vartotojų ginčų sprendimo ne teisme 34,5 proc. 
atvejų ginčai buvo išspręsti taikiu būdu. 2011 m. buvo 26,6 proc. atvejų ginčai buvo išspręsti taikiu 
būdu, 2010 m. – 15,8 proc. Tuo tarpu 2008 m. 38,9 proc. vartotojų prašymų buvo išspręsti taikiai, o 
2009 m. net 47 proc. Minėta statistika atskleidžia, kad 2012 m. jau daugiau įmonių siekdavo ginčą 
išspręsti taikiai nei 2010 m. ir 2011 m., tačiau 2009 m. rodikliai nebuvo pasiekti. 

Aviacijos srityje 2012 m. vartotojai daugiausiai skundėsi dėl informacijos nesuteikimo 
apie bilieto grąžinimo sąlygas, dėl dingusio ar sugadinto bagažo, dėl anuliuoto bilieto, negrąžinamų 
oro uosto mokesčių, dėl atšaukto skrydžio.  
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2012 m. gauti vartotojų prašymai oro transporto srityje pagal pobūdį, proc. 
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Pagrindinė problema, su kuria buvo susidurta nagrinėjant vartotojų prašymus vartotojų 
ginčų sprendimo ne teisme tvarka oro transporto srityje 2012 m. buvo ta, kad nemažai vartotojų 
(išnagrinėti 22 vartotojų prašymai) skundėsi dėl UAB „Happy travel“ (buvęs pavadinimas 
„Grupiniai pardavimai“) veiksmų (vartotojų lėktuvo bilietų rezervacijos ir apmokėjimo 
nepatvirtinimas laiku, vartotojų sumokėtų pinigų neperdavimas aviakompanijai ir dėl šių priežasčių 
vartotojų neįtraukimas į skrendančių keleivių sąrašus, neužsakyto bagažo, nors pinigai už bagažą 
buvo sumokėti ir pan.). 11 ginčų buvo išspręsta taikiai, t. y. bendrovė įvykdė vartotojų 
reikalavimus. Likusiais 11 atvejų buvo priimti nutarimai tenkinti vartotojų prašymus, tačiau 
bendrovė įvykdė tik 5 iš jų, todėl apie neįvykdytus nutarimus buvo paskelbta internetiniame 
tinklalapyje. Dėl šio bendrovės veiksmų nemažai buvo sulaukta paklausimų telefonu ir el. paštu. 

2012 m. buvo gauta vartotojų nusiskundimų dėl to, kad jiems internetu iš aviakompanijos 
„Ryanair“ užsisakius pageidaujamus bilietus, nurodytą mokėtiną kainą litais aviakompanija 
konvertuoja į eurus pagal savo nustatytą kursą, kuris yra didesnis, nei oficialus Lietuvos banko 
nustatytas lito ir euro pastovus kursas, dėl ko vartotojams nuskaičiuojama daugiau pinigų, nei 
kainuoja jų bilietai. Tarnyba, siekdama skatinti sąžiningą verslo praktiką ir išsiaiškinti vartotojų 
nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Lietuvos banką, kuris atsakė, jog Lietuvos Respublikos teisės aktai 
nereglamentuoja, kokį valiutos keitimo kursą šalys taiko savo tarpusavio sandoriuose. Lietuvos 
Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai galioja tik Lietuvos Respublikoje registruotiems 
subjektams ar paslaugas Lietuvos Respublikoje teikiantiems subjektams. Be to, Tarnyba, kreipėsi į 
Airijos aviacijos komisiją, prašydama imtis vykdymo priemonių aviakompanijos „Ryanair“ 
atžvilgiu dėl galimo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1008/2008 dėl oro 
susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių pažeidimo.  

Dėl kelių transporto (vežimo autobusu) paslaugų 2012 m. buvo gauta 17 prašymų, 
panašiai kaip 2011 m. (16 prašymų) ir šiek tiek daugiau nei 2010 m. (12 prašymų). 2012 m. 2 
prašymai buvo nenagrinėjami, o persiųsti 3 institucijom pagal kompetenciją, 2 vartotojo prašymų 
nagrinėjimai tęsiami 2013 m. 2012 m. išnagrinėjus vartotojų prašymus vartotojų ginčų sprendimo 
ne teisme tvarka buvo priimti 7 nutarimai: 14 proc. patenkinti vartotojo reikalavimus, 14 proc. 
patenkinti vartotojo reikalavimus iš dalies, 72 proc. – atmesti. 71 proc. vartotojų ir vežėjų ginčų 
išsisprendė taikiai.  
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3.11. Atlygintinos medicininės paslaugos ir medicininės prekės 
 

Dėl atlygintinų medicininių paslaugų ir medicininių prekių 2012 m. buvo gautas 51 
vartotojo prašymas iš jų – 14 proc. vartotojų prašymų buvo nenagrinėjami (persiųsti kitoms 
institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją ar pateiktas Tarnybos paaiškinimas), 17 proc. prašymų 
nagrinėjimai tęsiami 2013 m., o vartotojų ginčų sprendimo ne teisme išnagrinėti 35 vartotojų 
prašymai, ir priimti nutarimai (86 proc. – patenkinti vartotojo reikalavimus, 5 proc. – patenkinti 
vartotojo reikalavimus iš dalies , 9 proc. – atmesti). 2012 m. išnagrinėjus vartotojų prašymus dėl 
atlygintinų medicininių paslaugų ir medicininių prekių vartotojų ginčų sprendimo ne teisme 37 
proc. ginčų buvo išspręsti taikiu būdu. Tai mažiau nei 2011 m. (57 proc. ginčų buvo išspręsta taikiu 
būdu), tačiau daigiau nei 2010 m. (27 proc.). 2012 m. vartotojai skundėsi dėl medicininės paslaugos 
kokybės, dėl informacijos nesuteikimo, dėl med. prekės kokybės bei dėl kitų aplinkybių. 

Tarnyba atlygintinų medicininių paslaugų ir prekių srityje daugiausia skundų (virš 30 
vartotojų prašymų) 2012 m. gavo dėl UAB „Torpol Baltija“ vykdomos veiklos (bendrovė ne 
prekybai skirtose patalpose sudarinėja reabilitacinių čiužių su terapiniais biomagnetais pirkimo – 
pardavimo sutartis). Vartotojai skundėsi ne tik dėl čiužinių kokybės bei prašė nutraukti sudarytą 
pirkimo – pardavimo sutartį, tačiau ir dėl bendrovės teikiamos neišsamios informacijos apie 
čiužinius, atsisakymo nutraukti sudarytas pirkimo – pardavimo sutartis. Tarnybos komisija tenkino 
vartotojų prašymus ir rekomendavo UAB „Torpol Baltija“ nutraukti sudarytas pirkimo – pardavimo 
sutartis, bei grąžinti vartotojams, jų už reabilitacinius čiužinius priimtų sprendimų, todėl apie tai 
buvo paskelbta Tarnybos internetiniame tinklalapyje. 
 
3.12. Maisto produktai ir paslaugos 
 

Dėl maisto produktų ir maitinimo paslaugų 2012 m. gauti 25 vartotojų prašymai (iš jų 20 
perduota nagrinėti kitoms institucijoms pagal kompetenciją) bei 191 paklausimas elektroniniu paštu, 
telefonu ir žodžiu. Šioje srityje buvo išnagrinėta 17 ginčų ne teisme tvarka: 12 proc. nutarimų 
patenkinti vartotojų reikalavimai, 6 proc. – patenkinti vartotojų reikalavimai iš dalies, 12 proc. – 
atmesti vartotojo prašymai. 64 proc. ginčų išspręsta taikiai, 6 proc. ginčų nagrinėjimas nutrauktas 
kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais.  

2012 m. turėta 17 bylų dėl Maisto įstatymo pažeidimų ir 2 bylos dėl Produktų saugos 
įstatymo pažeidimų. Iš viso 2012 m. išnagrinėta 15 bylų dėl Maisto įstatymo pažeidimo, taikant 
Produktų saugos įstatyme numatytą atsakomybę, ir 2 bylos dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų 
dėl nesaugių paslaugų pateikimo į Lietuvos rinką. Įvykdymo rodiklis – 90 proc. 2012 m. dėl Maisto 
įstatymo pažeidimo, taikant Produktų saugos įstatyme numatytą atsakomybę, nukentėjo 99 
asmenys, 49 iš jų vaikai. 53 proc. išnagrinėtų maisto bylų buvo su nukentėjusiais (susirgusiais) 
asmenimis. Dažniausiai pasitaikantis susirgimas – salmoneliozė. 2012 m. nagrinėjant Maisto 
įstatymo pažeidimo, taikant Produktų saugos įstatyme numatytą atsakomybę, bylas, 71 asmeniui 
buvo nustatyta salmoneliozė. Minėti asmenys susirgo dėl maitinimo paslaugas teikiančių subjektų į 
rinką pateiktų pavojingų maisto produktų (patiekalų). Iš išnagrinėtų 15 maisto bylų 7 maisto bylos 
buvo dėl į rinką pateiktų pavojingų viešojo maitinimo paslaugų. Dažniausiai pažeidžiamas teisės 
aktas – 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos 
maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras 14 
straipsnio 1 dalis, kuri numato, kad nesaugus maistas į rinką netiekiamas. 

Vertinant žemiau pateiktą diagramą, Maisto įstatymo pažeidimo, taikant Produktų saugos 
įstatyme numatytą atsakomybę, bylų skaičius laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2011 m. beveik nesikeitė, 
o 2012 m. turėta mažiau bylų (17).  
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2007 m. - 2012 m. išnagrinėtų Maisto įstatymo pažeidimo bylų,  
taikant Produktų saugos įstatyme numatytą atsakomybę, skaičius, vnt. 
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Pažymėtina, kad Tarnybos komisijos paskirtų baudų vidurkis dėl pavojingų maisto 
produktų pateikimo į rinką nuo 2009 m. iki 2011 m. mažėjo, o 2012 m. baudų vidurkis vėl padidėjo. 
2010 m. Tarnybos skirtų baudų dėl į rinką pateiktų pavojingų maisto produktų dydžio vidurkis siekė 
3986 Lt, 2011 m. baudų vidurkis buvo 3089 Lt, o 2012 m. Tarnybos komisijos paskirtų baudų 
vidurkis padidėjo ir siekė 4261 Lt. 

 
Tarnybos skirtų baudų dėl į rinką pateiktų pavojingų maisto produktų  
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3.13. Rekreacinės paslaugos, kosmetikos produktai 
 

Tarnyboje 2012 m. buvo išnagrinėta 200 ginčų dėl vartotojų teisių pažeidimų rekreacinių 
paslaugų bei kosmetikos produktų srityse: 48 proc. buvo patenkinti vartotojų reikalavimai, 5 proc. – 
patenkinti vartotojų reikalavimai iš dalies, 3 proc. – vartotojų prašymai atmesti. 42 proc. prašymų 
ginčai išspręsti taikiai, 2 proc. ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių apsaugos 
įstatyme numatytais pagrindais. 15 vartotojų prašymų dėl rekreacinių paslaugų ir kosmetikos 
produktų persiųsti nagrinėti kitoms valstybės institucijoms pagal kompetenciją. Pažymėtina, kad 
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didžiąją dalį vartotojų prašymų (40 proc.) sudaro prašymai ir paklausimai dėl sporto, kultūros ir 
pramogų paslaugų, 30 proc. prašymų ir paklausimų gauta dėl grožio paslaugų (kirpyklų, kosmetikos 
kabinetų, grožio salonų, ir pan.). Pastebima, kad 2012 m. padaugėjo vartotojų prašymų ne tik dėl 
rekreacinių paslaugų, bet ir dėl teisinių paslaugų, vertimo paslaugų, fotografavimo, mokymosi, 
apgyvendinimo paslaugų, internetu įsigytų ir nepristatytų prekių, ir kt. Asmenų prašymų ir 
pasiteiravimų skaičius nuo 2006 m. nuolat didėja. 

 
2012 m. Tarnyboje gautų vartotojų prašymų ir paklausimų dėl rekreacinių ir kitų paslaugų 

pasiskirstymas, vnt. 
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Didžioji dalis visų 2012 m. gautų vartotojų prašymų ir paklausimų rekreacinių paslaugų 
srityje – dėl nesuteiktų ar netinkamai suteiktų grožio ir laisvalaikio paslaugų taip pat sporto, 
kultūros paslaugų pagal įsigytus nuolaidų kuponus. Analizuojant gaunamus vartotojų prašymus ir 
klausimus pastebėta, kad vartotojai ypač dažnai įsigyja nuolaidų kuponus grožio paslaugoms, SPA 
procedūroms bei kitoms laisvalaikio paslaugoms. Vartotojai skundžiasi, kad nepavyksta 
vienašališkai nutraukti paslaugų sutarčių ir atgauti pinigų už nesuteiktas paslaugas, taip pat dėl to, 
kad nesuteikus paslaugos neatlyginama žala, kad pagal įsigytus nuolaidų kuponus nepavyksta 
suderinti konkretaus paslaugos teikimo laiko, ir nepratęsus kupono galiojimo termino paslauga iš 
viso nesuteikiama. Taip pat vartotojai pageidauja susigrąžinti pinigus, jei nepavyksta užsisakyti 
paslaugos ar įsigyti prekės, tačiau kuponų sąlygose nurodyta, kad kuponai nekeičiami į pinigus. 
Tarnyba parengė ir patalpino savo interneto tinklalapyje keletą konsultacijų verslininkams ir 
vartotojams dėl paslaugų atsisakymo įsigijus nuolaidų kuponą bei kuponų galiojimo termino. 

Dėl nesuteiktų paslaugų pagal įsigytus nuolaidų kuponus į Tarnybą kreipėsi per 40 
vartotojų dėl UAB ,,Lounge group“ nesuteiktų paslaugų – įmonė atsisakė suteikti paslaugą, 
motyvuodama tuo, kad kuponus išplatinusios įmonės su ja neatsiskaitė. Tarnybos priimtų nutarimų 
UAB ,,Lounge group“ nevykdė, ir Tarnyba rengia civilinę bylą dėl vartotojų viešojo intereso 
gynimo. 

 
3.14. Visuomenės informavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais 
 

Vykdant visuomenės informavimą 2012 m. buvo vadovaujamasi Tarnybos Viešųjų ryšių 
2012 – 2014 m. strategija patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr 1-26. 
Teikiant ir platinant žiniasklaidos priemonėse informaciją apie Tarnybos veiklą buvo siekiama 
įgyvendinti svarbiausius Tarnybos Viešųjų ryšių strategijos tikslus – išsamiai supažindinti 
vartotojus, verslininkus, valstybės ir savivaldybių institucijas su Tarnybos iniciatyvomis teisės aktų 
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tobulinimo srityje, jos pozicija svarbiausiais vartotojų teisių apsaugos klausimais, formuoti teigiamą 
Tarnybos įvaizdį, stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucija. 

Paskutinės vartotojų apklausos duomenys rodo, kad patogiausia informacijos apie 
vartotojų teises pateikimo forma vartotojai nurodo televiziją (69 proc.), internetą (34 proc.) ir radiją 
(24 proc.). Atsižvelgdama į tai Tarnyba, skleisdama visuomenei informaciją apie vartotojų teises 
glaudžiai bendradarbiavo su šalies ir regionų žiniasklaidos priemonėmis. 

2012 m. Tarnybos darbuotojai dalyvavo 16 radijo ir 18 televizijos laidų vartotojams ir 
verslininkams aktualiais klausimais. Pagal Tarnybos pateiktą medžiagą šalies ir regionų spaudoje 
išspausdinta 70 straipsnių, taip pat 108 straipsniai bei informaciniai pranešimai paskelbti šalies 
interneto naujienų portaluose. Įvykdytų visuomenės informavimo vartotojų teisių apsaugos 
klausimais priemonių skaičius žiniasklaidoje (radijas, televizija, spauda, internetas) – 212 (buvo 
planuojama 200). Pažymėtina, kad informacijos skleidimui valstybės biudžeto lėšos naudojamos 
nebuvo.  

Tarnybos interneto tinklapyje 2012 m. parengti ir paskelbti 84 pranešimai vartotojams ir 
verslininkams apie Tarnybos veiklą, priimtus svarbiausius nutarimus, tarptautinę veiklą, apie 
priimtus ES ir Lietuvos teisės aktus ar jų pakeitimus vartotojų teisių apsaugos srityje. 2012 m. 
sausio mėnesį surengta spaudos konferencija žurnalistams, kurioje pristatytas 2011 m. pabaigoje 
atliktas vartotojų nuomonės tyrimas. Pažymint Europos vartotojų dieną – kovo 15- ąją kartu su 
Mykolo Romerio universitetu ir VšĮ Europos vartotojų centras Tarnyba surengė mokslinę-praktinę 
konferenciją „Europos vartotojų diena: kuo gyvena Lietuvos vartotojai šiandien?“ 

Rengiant ir platinant pranešimus žiniasklaidai, siūlant temas radijo ir televizijos laidoms 
buvo atsižvelgiama į dideliam vartotojų skaičiui aktualias problemas, ypač kai nustatyti pažeidimai 
galėjo sukelti grėsmę vartotojų sveikatai ar net gyvybei. Paminėtini operatyviai išplatinti pranešimai 
žiniasklaidai apie Tarnybos skirtas baudas už dėl nustatytų pažeidimų sporto klubuose ir vandens 
pramogų parkuose, keliančių grėsmę paslaugų vartotojams susirgti legionelioze, už produktų saugą 
reguliuojančių teisės aktų pažeidimus viešojo maitinimo įstaigose, sukėlusius salmoneliozės 
protrūkius ir pan. 

Atsižvelgiant į vartotojų skundų dinamiką buvo rengiami ir platinami spaudoje, 
elektroninėje žiniasklaidoje bei radijo ir televizijos laidose patarimai vartotojams ir informacija 
verslininkams apie vartotojų teises sudarant prekių ir paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis ne 
prekybai skirtose patalpose, vykdant apsipirkimus elektroninėse parduotuvėse ir kt. Pažymėtina, kad 
rengdama ir platindama pranešimus bei skleisdama informaciją kitais būdais Tarnyba atsižvelgė tiek 
į vartotojų, tiek į verslo subjektų poreikius, įvertindama tai, kad dalis, ypač pradedančių savo veiklą 
verslininkų, nepakankamai gerai žino vartotojų teises reglamentuojančius teisės aktus, o teisinių 
žinių stoka neretai tampa vartotojų teisių pažeidimų priežastimi. 
 
3.15. Tarptautinė veikla 
 

2012 m. Tarnyba toliau plėtojo bendradarbiavimą su ES ir Rytų Europos šalių (Ukrainos, 
Kazachstano, Rusijos) institucijomis. Tarnyba teikė siūlymus Lietuvos Respublikos ir Lenkijos 
Respublikos ekonominio bendradarbiavimo komisijos XV posėdžio, įvykusio 2012 m. rugsėjo 19 d. 
Vilniuje, į darbotvarkę įtraukė ir klausimus, susijusius su bendradarbiavimu vartotojų teisių 
apsaugos srityje. Lenkijos šalis pasidalino įgyta patirtimi pirmininkaujant ES Tarybai vartotojų 
teisių apsaugos srityje. Lietuvos ir Lenkijos atstovai apsikeitė informacija apie nacionalines 
pozicijas 2011 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl vartotojų ginčų alternatyvaus sprendimo (AGS) ir pasiūlymo dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų sprendimo (EGS). Taip pat aptarta galimybę Lenkijoje 
suorganizuoti mokomąjį vizitą Lietuvos kompetentingų institucijų atstovams, siekiant pasidalinti 
gerąja patirtimi. Šalys taip pat aptarė galimybę stiprinti dvišalį bendradarbiavimą vartotojų teisių 
apsaugos srityje ir apsvarstyti galimybę pasirašyti dvišalio kompetentingų institucijų 
bendradarbiavimo susitarimą, remiantis 2006 m. gegužės 22 d. Vilniuje Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje 
nuostatomis.  
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2012 m. birželio 4 d. Tarnybos atstovai dalyvavo Parnu Estijoje įvykusiame kasmetiniame 
Tarnybos, Latvijos vartotojų teisių gynimo centro ir Estijos vartotojų apsaugos tarybos atstovų 
susitikime. Šis susitikimas surengtas, įgyvendinant 2006 m. pasirašytą trijų Baltijos valstybių 
vartotojų teisių apsaugos institucijų bendradarbiavimo susitarimą, įgyvendinant Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje (toliau 
– Bendradarbiavimo reglamentas). Susitikimo metu buvo aptartos visoms šalims aktualios vartotojų 
teisių apsaugos problemos, daugiausia dėmesio skiriant bendroms tarpvalstybinėms byloms, 
nagrinėjamoms pagal ES reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos 
srityje. Baltijos šalių atstovai pasikeitė naujausia informacija apie šiuo metu nagrinėjamas bendras 
bylas. Taip pat buvo aptartos problemos, kylančios Baltijos šalių vartotojams bei naujausias 
kompetentingų institucijų iniciatyvas. Lietuva informavo apie laimėtą bylą prieš įmonę „Interneto 
partneris“ ir jos teikiamas tarpininkavimo paslaugas. Tarnyba pristatė esamas problemas dėl šios 
bendrovės veiklos, susijusias su skirtingų standartų taikymu tapačioms situacijoms dėl bagažo 
vežimo sąlygų ar kito vežimo būdo pasiūlymo. Lietuva pristatė Lietuvos vartotojams kylančias 
problemas – sudaromą prenumeratą, kai vartotojas apie tai net nežino. Pastebimas šios bendrovės 
veiklos panašumas į „Helvetia“ įmonės veiksmus. Estija taip pat turi problemų dėl šios bendrovės. 
Tikimasi, kad įsigaliojusi Vartotojų teisių direktyva leis užkirsti kelią panašioms problemoms. 
Susitikimo metu buvo aptartos administracinės teisės poveikio priemonės, kurių buvo imtasi dėl 
Rusijos oro bendrovės Utair veiksmų. Bendrovė atsisakė skraidinti grupę keturiolikmečių vaikų, jie 
negavo jokios pagalbos, motyvuojant, kad neturėjo visų reikiamų dokumentų, nors ant bilieto 
pateiktos sąlygos tą paneigia. Bendrovė teigia, kad tai nėra ES erdvės bendrovė ir jai nėra taikomi 
ES teisės aktų reikalavimai. Problemos kyla dėl dvišalio teisinės pagalbos susitarimo nebuvimo. 
Europos Komisija yra labai susidomėjusi tokio pobūdžio bylomis ir jų išvadomis. Tokios pačios 
problemos kyla ir dėl Aeroflot. Taip pat buvo pažymėta, kad šalims kyla klausimų dėl vartojimo 
kredito paslaugas teikiančių priemonių registravimo griežtinimo bei ikisutartinės informacijos 
pateikimo prieš vartotojui pasirašant sutartį. Estijoje 2013 m. bus surengta informacinė kampanija 
apie atsakingą skolinimąsi bei standartinės informacijos pakeitimą. Tikimasi, kad Estijos bankai bei 
kitos finansines paslaugas teikiančios institucijos aktyviai bendradarbiaus joje. Pažymėta, kad 
tokioms kampanijos yra skiriamas pakankamai didelis finansavimas iš valstybės biudžeto. Lietuvos 
atstovė taip pat pasidalino žiniomis apie atliktą „SMScredit“ veiklos tyrimą bei rastą piramidinę 
finansinių paslaugų teikimo schemą ir vykstantį teisminį procesą. Susitikimo metu Lietuvos atstovai 
pristatė Tarnybos praktiką dėl „Omnitel“ vykdomų klaidinančių veiksmų (telefonas už vieną litą bei 
kas mėnesį pateikiamas paslėpto vartojimo kredito už jį sąskaitas). Minėta problema po tam tikrų 
teisinių veiksmų buvo išspręsta vartotojų naudai. Grupinio apsipirkimo ar kuponus platinantys 
tinklapiai  – dar viena problemų visoms trims Baltijos šalims kelianti sritis. Latvija, Estija ir Lietuva 
susiduria su panašiomis problemomis šioje srityje. Tai ypatingai greitai auganti rinka ir 
populiarėjančios paslaugos, kurias pamėgo vartotojai, tačiau dėl to gaunama vis daugiau skundų. 
Tokių tinklapių tikrinimas (planuojama patikrinti trisdešimt jų) – vienas iš 2012 m. prioritetų. Visų 
pirma tikrinama, ar pateikiama kontaktinė informacija ir prekybininko tapatybė bei paslaugos 
teikėjo ar prekes pardavėjo duomenys, kokia yra pasiūlymo trukmė, ar nurodoma kaina yra tiksli, ar 
pateikiama informacija apie sutarties atsisakymą, ar tai nuotoliniu būdu sudaroma sutartis, kokios 
yra sutarčių sąlygos, gal būt siūlomi draudžiami produktai ar paslaugos, kokiu būdu tarpininkai 
tikrina pasiūlymų aprašymus, juos teikiančias bendroves. Latvija mano, kad tai finansinio pobūdžio 
paslaugos ir joms turi būti taikomi teisiniai instrumentai, reglamentuojantys nuotoliniu būdu 
teikiamas finansines paslaugas. Taip pat kyla klausimų dėl atsakomybės prieš vartotojus. Dažnai 
kyla klausimų dėl nurodomos nuolaidos ir jos dydžio, nes sudėtinga įvertinti jos bazinę kainą. 
Daugelyje internetinių tinklapių nėra informacijos apie sutarties atsisakymo teisę ir pan. Tinklapių 
veiklos sustabdymas taip pat yra opus klausimas. Tai be galo greitai kintanti rinka. Lietuva taip pat 
pristatė savo praktiką šioje srityje ir paslaugų neteikusią bendrovę. Tarnyba inicijavo viešojo 
intereso gynybą ir 2012 m. balandžio mėnesį teismas patenkino ieškinį. Estijoje ši problema 
dažniausiai kyla ne dėl pačios prekybos formos, bet dėl parduodamų prekių ar paslaugų kokybės. 
Taip pat kyla problemų, kai per tokius tinklapius parduodami kelionių paketai ir tam įmonė neturi 
teisių ar licenzijos, privalomo draudimo nuo bankroto ir pan.  
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2012 m. birželio 5 d. Palangoje įvyko aštuntasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir 
Kazachstano Respublikos Vyriausybės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos 
posėdis, kurio metu šalys sutarė keistis informacija apie įstatymų leidybą ir infrastruktūrą vartotojų 
teisių apsaugos ir rinkos priežiūros srityse, metodinėmis rekomendacijomis vartotojų teisių 
pažeidimų prevencijos srityje, keistis informacija ir patirtimi vystant vartotojų teisių apsaugos ir 
rinkos priežiūros nacionalines sistemas, perkeliant į nacionalinę teisę ES direktyvas vartotojų teisių 
apsaugos srityje.  

2012 m. birželio 29 d. Tarnyba, kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis, Norvegija ir 
Islandija, vykdė kasmet Europos Komisijos koordinuojamą interneto svetainių patikrą. 2012 m. 
buvo tikrinami interneto tinklapiai, platinantys skaitmeninio turinio prekes ar paslaugas – el. 
knygas, programinę įrangą žaidimus ir pan. Buvo siekiama nustatyti, ar tokie tinklapiai atitinka ES 
vartotojų teises reglamentuojančias teisės normas. Lietuvoje tyrimo metu buvo patikrinta 10 
svetainių, kurių patikros rezultatai dar nėra galutinai apdoroti ir apibendrinti. Tinklapiai ir 
bendrovių pavadinimai tyrimo metu nėra skelbiami. Ši tema buvo pasirinkta, remiantis Europos 
Komisijos atliktu tyrimu, kuris rodo, kad net 54 procentai vartotojų susiduria su problemomis, 
įsigydami įvairias skaitmenines prekes ar paslaugas internete. Trūksta informacijos apie 
atsisiunčiamus produktus, dažnai į standartines sutartis įtraukiamos nesąžiningos sąlygos. Taip pat 
akcentuojama, kad dažnai vartotojai gauna nelegalią, prastos kokybės produkciją (pvz. muziką, 
filmus, programinę įrangą ir pan.), informaciją sunku rasti, atsisiunčiama skaitmeninė paslauga ar 
prekė netinka vartotojo turimam prietaisui ar jame įdiegtai programinei įrangai, taikomi įvairūs 
apribojimai turiniui, jo naudojimui, keisti įsigytos paslaugos teikėją yra labai sunku.  

2012 m. Tarnyba toliau aktyviai dalyvavo Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo 
tinklo (ICPEN) veikloje. 2012 m. spalio 10-12 d. Tarnybos atstovas dalyvavo kasmetinėje ICPEN 
konferencijoje, organizuotoje Gente, Belgijoje, kuri 2012-2013 m. eina šio Tinklo prezidento 
pareigas, ir kurios tema buvo skirta aptarti teisės nuostatų taikymo efektyvumo klausimams bei 
galimybę sustiprinti jų efektyvumą viso pasaulio mastu. 2012 m. rugsėjo 21 d. buvo vykdoma 
ICPEN tarptautinė interneto tinklapių patikra (angl. ICPEN Sweep). 2012 m. patikros tema buvo 
„Ką aš įsigijau“. Patikros metu buvo patikrinta 20 tinklapių, kurie parduoda prekes ir paslaugas 
vartotojams internetu ir mobiliojoje erdvėje. 7 iš jų pažymėti, kaip reikalaujantys išsamesnės 
analizės dėl galimų vartotojų teisių apsaugos pažeidimų ir klaidinančių teiginių vartojimo, nepilnos 
informacijos pateikimo. Patikros ataskaita pateikta ICPEN Sekretoriatui 2012 m. rugsėjo 25 d. 
 
Dalyvavimas ES komitetų ir darbo grupių susitikimuose, veikloje  

 
2012 m. Tarnyba gavo 63 pakvietimus į susitikimus vartotojų teisių apsaugos klausimais 

užsienio valstybėse. Tarnybos atstovai dalyvavo 36, iš kurių 7 dalyvavo Tarnybos direktorius, 
susitikimų. Per 2012 m. įvyko trys CPC komiteto susitikimai, du CPN generalinių direktorių lygio 
susitikimai. 

2012 m. vasario mėn. Tarnybos atstovas dalyvavo Briuselyje Europos Parlamento ir 
Komisijos organizuotoje diskusijoje „Alternatyvus patarimas vartotojams finansinių paslaugų 
srityje“, 2012 m. kovo 8-9 d. Tarnybos atstovas dalyvavo Kopenhagoje ES Tarybai 
pirmininkavusios Danijos organizuotoje Europos konkurencijos ir vartotojų dienoje, kurios tikslas 
buvo aptarti glaudų konkurencijos kontrolės ir vartotojų teisių apsaugos santykį, ES valstybių narių 
praktiką, kovojant su bendromis problemomis, kylančiomis vartotojų teisių apsaugos srityje, aptarti 
galimus veiksmus, kad šios dvi politikos sritys glaudžiau ir efektyviau sąveikautų, siekiant bendrojo 
tikslo – tinkamo bei augančio Vidaus rinkos veikimo. 2012 m. balandžio 5-6 d. Tarnybos atstovai 
dalyvavo Maskvoje įvykusioje tarptautinėje konferencijoje „Rusijos Federacijos vartotojų teisių 
apsaugos 20-osios metinės“, kurio metu Tarnybos vadovas skaitė pranešimą apie finansinių 
paslaugų sektoriaus vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje ir šioje srityje sukauptą gerąją praktiką.  

2012 m. gegužės mėn. dalyvauta Briuselyje organizuotame seminare „Geležinkelių 
keleivių teisės“, Europos vartotojų aukščiausio lygio susitikime bei oro keleivių teisių klausimams 
patrati skirtame susitikime, o birželio mėn. – Kelionių paketų direktyvos peržiūrai skirtoje 
konferencijoje-seminare. Pažymėtina ir tai, kad Tarnybos atstovas dalyvavo susitikime, skirtame 
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aktualiausių Vartotojų teisių direktyvos 2011/83/EB nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę 
klausimų aptarimui, įvykusiame 2012 m. spalio 5 d. Briuselyje. Tarnyba taip pat aktyviai dalyvavo 
2012 m. spalio 15-19 d. Briuselyje organizuotos Tarptautinės produktų savaitės renginiuose, 
skirtuose aptarti svarbiausius ir daugiausia diskusijų keliančius vartotojams skirtų gaminių saugos 
bei kokybės užtikrinimo klausimus. Ne mažiau svarbus renginys, kuriame dalyvavo Tarnybos 
atstovas, buvo surengtas ir Londone, lapkričio 14-15 d., buvo skirtas problemoms, su kuriomis 
susiduria vartotojai energetikos sektoriuje. 2012 m. lapkričio 14-15 d. Tarnybos atstovas dalyvavo 
neformaliame aukšto lygio Šiaurės šalių susitikime, skirtame aptarti svarbiausias šiame regionui 
vartotojų teisių apsaugos problemas.  

2012 m. Tarnybos atstovai dalyvavo ES Vartotojų rinkų ir Vartotojų skundų ekspertų 
grupių, atsakingų už konsultacijų teikimą Komisijai dėl techninių ir metodinių priemonių, susijusių 
su Vartotojų rinkų rezultatų suvestine, ir panašiais rinkos tyrimais. 

2012 m. ES Tarybos Vartotojų apsaugos ir informavimo darbo grupėje, kurioje dalyvavo 
bei teikė pastabas ir Tarnybos atstovai, buvo intensyviai svarstomi 2011 m. lapkričio 29 d. Europos 
Komisijos pateikti trijų naujų ES teisės aktų pasiūlymai dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS), dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl internetinio ginčų sprendimo (EGS) bei dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl Vartotojų programos 2014-2020 m. Šiais pasiūlymais siekiama gerinti Vidaus rinkos 
veikimą, vartotojų teisių apsaugos aukšto lygio įgyvendinimą visose ES valstybėse narėse bei 
vartotojų patirtos žalos atlyginimo priemonių prieinamumo gerinimą, diegiant alternatyvias 
vartotojų ginčų sprendimo procedūras. Tokiu būdu būtų skatinama tarpvalstybinė elektroninė 
prekyba bei didinamas vartotojų pasitikėjimas tiek kompetentingomis institucijomis, tiek ir pačia 
ES vidaus rinka. Vartotojų programos 2014-2020 m. tikslas yra siekti šiuo metu vykdomų vartotojų 
politikos krypčių (vartotojų ir verslo švietimo, produktų saugos užtikrinimo, NVO stiprinimo, 
alternatyvių vartotojų žalos atlyginimo mechanizmų diegimo) įgyvendinimo tęstinumo. 2012 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas (IMCO) pritarė 
2011 m. Europos Komisijos pateiktiems teisės aktams – Direktyvai dėl vartotojų alternatyvių ginčų 
sprendimo (AGS) ir Reglamentui dėl internetinių ginčų sprendimo (EGS). Šis pritarimas reiškia, 
kad buvo pasiektas ilgai lauktas susitarimas tarp Europos Parlamento ir Tarybos. Numatoma, kad šį 
teisės aktą Europos Parlamentas galutinai patvirtins antrąjį 2013 m. ketvirtį. Valstybės narės per 24 
mėnesius po Direktyvos įsigaliojimo turės perkelti jos nuostatas į nacionalinę teisę. Tai turi būti 
padaryta iki 2015 m. vidurio. Tuo tarpu EGS platforma pradės veikti po 6 mėnesių nuo perkėlimo 
laikotarpio pabaigos. 

Tarnyba taip pat parengė atsakymus į Europos Komisijos užsakymu vykdytas viešas 
konsultacijas ir tyrimus dėl alternatyvaus ginčų sprendimo vartojimo santykiuose bei kolektyvinio 
ieškinio koncepcijos ES, dėl Nesąžiningos komercinės veiklos apraiškų finansinių paslaugų ir 
nekilnojamo turto įsigijimo sutartyse.   
 
FIN-Net  

 
Tarnyba, dalyvaudama FIN-Net tinklo veikloje, dalyvavo dviejuose susitikimuose ir 

pateikė vartotojų tarpvalstybinių skundų finansinių paslaugų srityje statistiką už 2011 m. FIN-Net 
narių susitikimuose buvo sudaryta galimybė išgirsti Europos Komisijos atstovų pristatomas 
naujausias finansinių paslaugų reglamentavimo ir priežiūros Bendrijoje iniciatyvas, susipažinti su 
valstybių narių geriausia praktika finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugos srityje, ypatingai 
Vartojimo kredito direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais, bei tarpvalstybinėmis 
bylomis. Taip pat buvo kalbama apie bendrą skundų registravimo sistemą, kolektyvinių ieškinių 
instituto svarbą bei galimybę pasikeisti banko sąskaitas. Susitikimų metu taip pat buvo pristatytos 
naujos Europos Komisijos iniciatyvos finansinių paslaugų srityje. Tarnybos atstovas pasidalino 
patirtimi, susijusia su Vartojimo kredito direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę problematika.   
 
3.16. Projektai, tyrimai ir kita veikla 
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3.16.1. Kokybės vadybos sistemos įgyvendinimas 

 
2012 m. buvo tęsiamas sukurtos ir sertifikuotos Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios 

ISO 9001 standartą, įgyvendinimas ir nuolatinis jos rezultatyvumo gerinimas. Siekiant nustatyti 
kokybės vadybos sistemos gerinimo galimybes ir poreikį ją keisti, 2012 m. vasario mėnesį 
organizuotas vadovybinės vertinamosios analizės posėdis, kuriame atliktas kokybės politikos 
tinkamumo įvertinimas, aptarti 2012 m. kokybės tikslų įgyvendinimo rodiklių rezultatai, nustatytos 
veiklos gerinimo sritys, aptarti darbuotojų motyvacijos klausimai. Tarnybos kokybės vadybos 
sistemos įgyvendinamo rezultatyvumas ir atitikimas planuotas priemones, struktūrinių padalinių 
veiklos procesų atitikimas LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus patikrintas vidaus auditų metu.  

Vertinant faktinę Tarnybos veiklą, vidaus auditų metu nustatytos 5 neatitiktys, pateikta 19 
pastabų. Kokybės vadybos sistemos vidaus auditų ataskaitoje suformuluotos išvados, pasiūlymai ir 
rekomendacijos Tarnybos kokybės vadybos sistemos rezultatyvumo gerinimui, konstatuota, kad 
struktūrinių padalinių veikloje taikomos prevencinės priemonės (didelis dėmesys skiriamas 
dokumentų analizei, duomenų (įrašų) tikslumui, ES teisės aktų įsisavinimui, verslo subjektų bei 
vartotojų konsultavimui, asmenų, besikreipiančių į Tarnybą aptarnavimo kokybei). Procedūrų 
šeimininkai užtikrina kokybės vadybos sistemos procedūrų ir darbo instrukcijų periodinį 
peržiūrėjimą ir atnaujinimą. 

2012 m. birželio mėn. atliktas Tarnybos kokybės vadybos sistemos sertifikuotos valstybės 
vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo srityje pirmasis priežiūros auditas, kurio tikslas 
patvirtinti, ar Tarnybos vadybos sistema atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus ir yra pajėgi 
rezultatyviai įgyvendinti Tarnybos kokybės politiką bei pasiekti tikslus valstybės vartotojų teisių 
apsaugos politikos įgyvendinimo srityje. UAB „Bureau Veritas Lit“ 2012 m. birželio 7 d. Kokybės 
vadybos sistemos pirmojo priežiūros audito ataskaitoje teigiama, kad Tarnybos vadybos sistema 
išlaiko vientisumą besikeičiant darbuotojams ir teisiniams reikalavimams, Tarnyboje identifikuotos 
ir valdomos rizikos, įdiegti būtini veiksmingai vartotojų teisių apsaugos kokybei užtikrinti 
reikalavimai, palaikomas ir tobulinamas tolimesnis jų taikymas, numatomos stiprintinos ir 
tobulintinos sritys. Audito išvadose pažymėta, kad Tarnyba turi galimybes teikti paslaugas, 
susijusias su vartotojų teisių apsaugos užtikrinimu ir valstybės politikos vartotojų teisių apsaugos 
srityje įgyvendinimu bei kurti naujas. Paslaugų teikimo stebėjimas vykdomas naujai įdiegtos 
dokumentų valdymo sistemos pagalba.  

Priežiūros audito metu nustatytos Tarnybos vadybos sistemos stipriosios pusės, kaip antai 
vadovybės požiūris ir įsipareigojimai kokybei, tinkama darbuotojų kompetencija, norminių 
reikalavimų identifikavimas ir taikymas Tarnybos veiklos valdymui. Audito komanda konstatavo, 
kad vadybos sistema pilnai atitinka ISO 9001 standartą, Tarnyba geba pasiekti paslaugų reikalavimų 
atitiktį, nustatyti ir valdyti esminius veiklos tikslus ir uždavinius vartotojų teisių apsaugos 
užtikrinimo ir valstybės politikos įgyvendinimo vartotojų teisių apsaugos srityse bei siekti jų 
progreso. 
 

3.16.2. ES ir kiti projektai 

 
2012 m. buvo užbaigtas 2011 m. pradėtas vykdyti Europos Komisijos Sveikatos ir 

vartotojų generalinio direktorato sprendimu Nr.17.020300/11/609455 patvirtintas projektas, kuriuo 
Tarnyba įgyvendino Europos Komisijos 2010 m. gegužės 12 d. rekomendaciją Nr. SEC (2010) 572 
,,Dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos 
taikymo“, užtikrindama, kad vartotojų skundų bei paklausimų registravimo sistema yra suderinta su 
Europos Komisijos sistema, o 2012 m. birželio 11 d. Tarnyba kartu su Europos Komisijos Sveikatos 
ir vartotojų generaliniu direktoratu surengė praktinę konferenciją, skirtą Europos Komisijos 2010 m. 
gegužės 12 d. rekomendacijos Nr. SEC (2010) 572 ,,Dėl suderintos vartotojų skundų ir 
pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo“ įgyvendinimo Lietuvoje 
(Tarnyba pilnai įgyvendino šią rekomendaciją savo veikloje) aptarimui, galimų problemų 
identifikavimui ir jų sprendimo galimybių paieškai. Kompetentingos valstybės institucijos, 
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vartotojų ir verslo asociacijos buvo supažindintos su Rekomendacijos nuostatomis, Europos 
vartotojų skundų registravimo sistema (ECCRS) ir jos techninėmis galimybėmis. 

2012 m. balandžio 23-24 d. ir spalio 1-2 d. Tarnybos atstovai dalyvavo bendro Europos 
Komisijos ir Latvijos vartotojų teisių gynimo centro pasirašyto susitarimo Nr. 2011 92 02 pagrindu 
vykdomo projekto „Naujoji Vartojimo kredito direktyva 2008/48/EB: įgyvendinimas, taikymas, 
teisės normų taikymas, nesąžininga komercinė veikla ir nesąžiningos sutarčių sąlygos“ 
seminaruose, kurių metu abu aptarti aktualiausi Vartojimo kredito direktyvos įgyvendinimo ir jos 
nuostatų taikymo aspektai ES valstybėse narėse.   

Informacinės visuomenės plėtros komiteto 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. T-92 „Dėl 
finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto 
„Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios 
elektroninės paslaugos“ skyrė finansavimą Tarnybos projekto „Vartotojų teisių informacinės 
sistemos sukūrimas“ įgyvendinimui. 2012 m. liepos 24 d. buvo paskelbtas atviras konkursas 
projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ konsultacinių paslaugų pirkimui. 
Tarnyba 2012 m. spalio 18 d. sudarė konsultacinių paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis su atviro 
konkurso laimėtojais: 

- sutartį dėl projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ „vieno langelio“ 
principu veikiančių institucijų veiklos modelio parengimo, prevencinių elektroninių paslaugų 
veiklos modelio parengimo ir semantinės paieškos modelio parengimo paslaugų; 

- sutartį dėl projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos sukūrimas“ informacinės 
sistemos specifikacijos parengimo, viešųjų pirkimų konsultacijų ir Projekto techninės priežiūros 
paslaugų. 

Vykdant projektą 2012 lapkričio 15 d. buvo parengti paslaugų teikimo planai ir pradėta 
vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančių institucijų veiklos analizė, prevencinių elektroninių 
paslaugų aplinkos ir verslo subjektų poreikių analizė bei kompiuterizuojamų veiklos procesų – 
vartotojų pasiteiravimų ir prašymų (skundų) pateikimo „vieno langelio“ principu el. paslaugų 
analizė. 
 
3.16.3. Lietuvos gyventojų ir verslininkų apklausa apie vartotojų teises 
 

Tarnybos užsakymu 2012 m. gruodžio mėnesį Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 
centras „Vilmorus“ atliko vartotojų tyrimą ir verslo subjektų apklausą apie vartotojų teises: 
vartotojų teisių pažeidimus, informuotumą vartotojų teisių apsaugos klausimais, elgseną, susidūrus 
su vartotojų teisių pažeidimais taip pat jų pasitikėjimą vartotojų teises ginančiomis institucijomis. 

2012 m. vartotojų apklausa parodė, kad nuosekliai auga patenkintų savo informuotumu 
apie vartojų teises dalis. Dabar teigiamai vertinančių savo informuotumą dalis siekia 40 proc., tiek 
pat yra nepatenkintų savo informuotumu – 40 proc. (2011 m. atitinkami skaičiai buvo 38 proc. ir 42 
proc.). 

Nuo pirmojo vartotojų nuomonės tyrimo, vykdyto 2003 m., vartotojams buvo pateikiamas 
klausimas ar jie žino, kur reiktų kreiptis, jeigu pareiškus pretenzijas dėl įsigytos nekokybiškos 
prekės ar paslaugos, pardavėjas (paslaugų teikėjas) atsisakytų kompensuoti nuostolius. Palyginus 
tyrimų duomenis aiškėja, kad vartotojų informuotumas nuolat didėja. 2003 m. žinančių kur kreiptis 
dėl savo pažeistų teisių gynimo vartotojų dalis siekė 43 proc., o paskutinio – 2012 m. tyrimo 
duomenimis - 55 proc. Dauguma – 55 proc. gyventojų žinotų, kur reikėtų kreiptis, jei, pareiškus 
pretenziją dėl įsigytos nekokybiškos prekės/ suteiktos nekokybiškos paslaugos, pardavėjas ar 
paslaugos tiekėjas atsisakytų kompensuoti nuostolius. Daugiausia tokių tarp turinčių aukštąjį 
išsilavinimą – 76 proc., aukštesnių pajamų grupėje – 73 proc., vilniečių.  

Jeigu būtų nusipirkta nekokybiška prekė ar suteikta nekokybiška paslauga, dauguma – 84 
proc. pirmiausiai kreiptųsi į pardavėją ar paslaugos tiekėją, o tik po to į vartotojų teises ginančias 
organizacijas. Analogiškas rezultatas buvo ir 2011 metais. Per pastaruosius 12 mėn. raštu kreipėsi į 
pardavėją 6 proc. gyventojų. Šis skaičius praktiškai nesikeičia. Skaičiuojant nuo tų respondentų, 
kurių vartotojų teisės buvo pažeistos, atitinkamas skaičius būtų 25 proc. Į vartotojų teises ginančias 
organizacijas kreipėsi 6 proc. gyventojų. Dažniausiai kreipiamasi dėl maisto produktų kokybės – 33 
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proc., dėl ne maisto produktų kokybės – 33 proc., dėl paslaugų kokybės – 18 proc.. Kitos priežastys 
buvo minimos žymiai rečiau. Tie, kurie nurodė, kad nesikreipė į vartotojų teises ginančias 
organizacijas, dažniausiai nurodė, kad nenorėjo gaišti laiko – 52 proc. Dėl savo teisių gynimo 51 
proc. apklaustųjų kreiptųsi į Tarnybą, 14 proc. į visuomenines vartotojų organizacijas.  

2012 m. sumažėjo respondentų (29 proc.), teigiančių, kad buvo pažeistos jų, kaip 
vartotojų, teisės (2011 m. – 32 proc.). Dažniau pažeidimus nurodė 30 – 39 m. respondentai – 41 
proc., turintys aukštąjį išsilavinimą specialistai – 44 proc., Vilniaus miesto gyventojai – 43 proc. 38 
proc. gyventojų teigia, kad jiems ar jų šeimos nariams per metus yra tekę įsigyti nekokybišką prekę. 
Daugiau tokių 30 – 39 m. amžiaus grupėje – 50 proc., tarp turinčių aukštąjį išsilavinimą – 47 proc., 
aukštesnių pajamų grupėje – 47 proc., tarp vilniečių – 46 proc. Matyt, kad šios gyventojų grupės yra 
reiklesnės kokybei, taip pat daugiau vartoja. 23 proc. gyventojų per metus laiko buvo suteikta 
nekokybiška paslauga, su nesąžininga komercine veikla teko susidurti 22 proc. apklaustųjų, su 
klaidinančia reklama susidūrė 36 proc. gyventojų. 

Tyrimo rezultatai rodo, kad silpniausia gyventojų grupė vartotojų teisių apsaugos srityje 
rečiau perkantys įvairias prekes ir rečiau besinaudojantys įvairiomis paslaugomis asmenys: 
dažniausiai tai vyresnio amžiaus, žemesnio išsilavinimo, gaunantys mažesnes pajamas, neretai 
kaimo vietovių ir rajonų centrų gyventojai. Jie yra mažiau informuoti apie vartotojų teisių apsaugą, 
rečiau skundžiasi dėl vartotojų teisių pažeidimų, mažiau žino, kur reiktų kreiptis, esant vartotojų 
teisių pažeidimams. Tuo tarpu jaunesni, aukštesnės kvalifikacijos, geriau uždirbantys bei 
gyvenantys didesniuose miestuose vartotojai geriau žino savo, teises, yra reiklesni, dažniau pastebi 
pažeidimus ir dažniau gina savo teises. 

77 proc. gyventojų žino ar yra girdėję apie Tarnybą (maždaug tiek pat jų buvo 2011 m.). 
ir absoliuti dauguma turinčių aukštąjį išsilavinimą – 91 proc. Lyginant su 2011 m., padaugėjo 
palankiai vertinančių Tarnybą – 24 proc. (2011 m. – 18 proc.). Nepalankiai vertinančių dalis siekia 
11 proc., likusieji neturėjo nuomonės. Naudojosi Tarnybos paslaugomis ar jų teikiama informacija 7 
proc. gyventojų. Dažniau tai jauni, turintys aukštąjį išsilavinimą žmonės. 

Padaugėjo gerai vertinančių vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje, dabar tokių yra 30 proc. 
(2011 m. – 23 proc.) ir sumažėjo vertinančių neigiamai – 21 proc. (2011 m. – 33 proc.). 

 
Verslo subjektų apklausos duomenys parodė kad verslininkai Lietuvoje yra pakankamai 

informuoti apie vartotojų teisių apsaugą – 50 proc. manančių, kad informuotumas nepakankamas, 
yra žymiai mažiau – 34 proc. Lyginant su 2011 m., situacijos vertinimas pakrypo į gerąją pusę 
(prieš metus informuotumą gerai vertino 37 proc., o blogai – 47 proc.). Arti pusės verslininkų 
nurodė, kad verslininkų švietimas vartotojų teisių apsaugos klausimais yra pakankamas – 47 proc. 
(prieš metus tokių buvo 28 proc.). Dauguma verslininkų informacijos apie vartotojų teisių apsaugą 
ieško patys – 62 proc., o naudingiausia informacija yra ta, kuri pateikiama šioje srityje dirbančių 
institucijų interneto svetainėse – 74 proc. Aktualiausia informacija – apie netinkamos kokybės 
prekes (paslaugas) – 44 proc. 

Teigiamai vertinančių vartotojų teisių gynimą yra tiek pat, kiek ir vertinančių neigiamai – 
40 proc., 2011 m. (atitinkamai 32 proc. ir 51 proc.). 

Lyginant su 2011 m. gruodžio mėn., vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių aktų 
vertinimas daugeliu atvejų pagerėjo: sutinka, kad aktai yra išsamūs – 36  proc. (buvo 27 proc.), 
pagrįsti – 35 proc. (buvo 30 proc.), suprantami – 38 proc. (buvo 30 proc.), efektyvūs – 31 proc. 
(buvo 29 proc.). Taip pat sumažėjo sakančių, kad aktai yra per griežti gamintojo/ paslaugų tiekėjo 
atžvilgiu – 18 proc. (buvo 24 proc.).  

Verslininkai buvo kritiškesni, kai buvo kalbama apie verslo subjektų ir valstybės 
institucijų bendradarbiavimą vartotojų teisių apsaugos klausimais. 27 proc. respondentų mano, kad 
šis bendradarbiavimas yra pakankamas, žymiai daugiau tokių, kurie nurodo, jog bendradarbiavimas 
nepakankamas – 52 proc. Lyginant su 2011 m. gruodžio mėn., rezultatai kiek pagerėjo: prieš metus 
bendradarbiavimą teigiamai vertino 23 proc., o neigiamai 57 proc. verslininkų.  

Absoliuti dauguma verslininkų nurodė, kad jų įmonėms yra svarbu, kad jų produktų/ 
paslaugų vartotojai žinotų savo teises (92 proc.). Dalis produkcijos/ paslaugų vartotojų bent jau 
kartais kreipiasi į verslininkus – 37 proc., labai retai tą daro 34 proc., 30 proc. verslininkų nurodė, 
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kad dėl to į juos niekas nesikreipia. Dažniausiai įmonės siekia bet kokiu atveju susitarti su vartotoju, 
nesikreipiant į teismą – 74proc.  (2012 m. buvo mažiau – 66 proc.). Padaugėjo įmonių, kurios yra 
patvirtinusios ginčų su vartotojais taisykles ir procedūras – 39 proc. (buvo 33 proc.). Kuo didesnė 
įmonė, tuo dažniau tokios taisyklės yra parengiamos: 1 – 9 darbuotojų įmonė – 34 proc., 10 – 49 
darbuotojų įmonė – 39proc., 50 – 250 darbuotojų įmonė – 49proc., 251 ir daugiau darbuotojų įmonė 
– 56proc.  

Lyginant su 2011 m. (14 proc.) duomenimis, padaugėjo verslininkų žinančių apie 
sąžiningos verslo praktikos kodeksus (19 proc.), taip pat sumažėjo nežinančių apie tokį kodeksą – 
32 proc. (2011 m. – 42 proc.). Pusė verslininkų mano, kad toks kodeksas prisideda prie vartotojų 
teisių apsaugos sistemos tobulinimo – 50 proc.  

69 proc. verslininkų yra girdėję apie alternatyvų ginčų sprendimą (AGS), tai ženkliai 
daugiau nei prieš metus (buvo 56 proc.). Pagrindinis motyvas, kas paskatintų įmonę dalyvauti AGS 
procese – išsaugota reputacija – 56 proc. 

Praktiškai visi verslininkai žino ar bent yra girdėję apie Tarnybą – 97 proc. (toks pat 
rezultatas buvo gautas ir 2011 m.). Tie, kurie naudojosi Tarnybos paslaugomis ar teikiama 
informacija, gana palankiai įvertino Tarnybos veiklą: Tarnybos veiklą apskritai – 62 proc. (buvo 52 
proc.), bendradarbiavimą sprendžiant vartotojų ir pardavėjų ginčus – 51 proc. (buvo 34 proc.). Dėl 
teisės aktų pažeidimų nagrinėjimo daugelis neturėjo nuomonės – 52 proc. (buvo 64 proc.). Tarp 
turinčių nuomonę daugiau tų, kurie teigiamai vertina teisės aktų pažeidimų nagrinėjimą – 36 proc., 
negu tų, kurie vertina neigiamai – 12 proc. Tie, kurie naudojosi Tarnybos teikiamomis paslaugomis 
ar informacija, dažniausiai nurodė, kad teikiama informacija ar konsultacijos yra naudingos – 75 
proc., kritiškai pasisakė 3 proc. Arti pusės verslininkų lankėsi Tarnybos tinklapyje – 46 proc. 
(panašus skaičius buvo ir prieš metus – 44 proc.). 

Respondentų buvo klausiama, ar jie pritartų, kad jų regione būtų įkurtas Tarnybos filialas. 
Respondentų skaičius tarp pritariančių ir ne pasiskirstė po lygiai – 38 proc. Verslininkams taip pat 
buvo pateiktas klausimas, ar, jų regione šiuo metu būtų tikslinga įkurti Tarnybos filialą. Duomenys 
buvo analizuojami neįtraukiant Vilniaus apskrities. 42 proc. respondentų į šį klausimą atsakė 
teigiamai, o Klaipėdos regione teigiamai pasisakiusių respondentų buvo 57 proc. 
 
3.17. Viešosios įstaigos Europos vartotojų centro veikla 
 

Europos vartotojų centrų tinklas ECC-Net (toliau – ECC-Net) – Europos Komisijos 
iniciatyva sukurtas tinklas, kurį sudaro Europos vartotojų centrai ES valstybėse narėse, Norvegijoje 
ir Islandijoje. VšĮ „Europos vartotojų centras“ (toliau – Centras) veikia siekiant įgyvendinti tarp 
Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdančiosios agentūros (EAHC) ir Tarnybos pasirašytą susitarimą 
dėl finansavimo. Lietuvoje Centras įsteigtas 2004 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2003 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1404 „Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
strategijos ir Lietuvos nacionalinės vartotojų švietimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 
107-4807) 17 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 16 d. nutarimo Nr. 758 
„Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos strategijos įgyvendinimo 2004 metų priemonių plano ir 
Lietuvos nacionalinės vartotojų švietimo programos įgyvendinimo 2004 metų priemonių plano 
patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 96-3535) 2.6 punktu. 

ECC-Net nagrinėja vartotojų prašymus dėl informacijos suteikimo ir skundus dėl 
netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitoje nei vartotojo gyvenamosios vietos ES 
valstybėje narėje bei Norvegijoje ir Islandijoje. ECC-Net paslaugos yra nemokamos. 

Vieni iš pagrindinių Centro uždavinių, remiantis ECC-Net kišeniniu žinynu (angl. 
Vademecum) yra šie: 

1. reklaminė veikla; 
2. tiesioginis informacijos pateikimas; 
3. pagalba vartotojams skundų klausimais; 
4. tinklų ir grįžtamojo ryšio vystymas.  

 
1 uždavinio (Reklaminė veikla) įgyvendinimas 
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a. Informacijos apie ES ir nacionalinę teisę rinkimas:  

 
2012 m. informacija apie ES ir nacionalinę teisę buvo talpinama specialiose Centro 

tinklapio www.ecc.lt direktorijose, socialiniame informacijos keitimosi ir bendravimo tinklapyje 
„Facebook“, taip pat ir Centro patalpose. Centro sukaupta informacija (lankstinukai, brošiūros) apie 
vartotojų teisių apsaugą ES buvo platinama seminarų mokymosi įstaigose metu.  

 
b. Informacinės medžiagos apie tinklą ir specifines temas, susijusias su vartotojų teisių 

apsauga, įskaitant informaciją apie NGN naudą, kūrimas, leidyba ir platinimas: 

 
2012 m. Centras parengė ir išleido informacines kišenines korteles apie Centrą, jo 

teikiamas paslaugas (lietuvių kalba) ir Vartotojų teises Lietuvoje (anglų kalba). Pastebėtina, kad 
kortelės yra informatyvios, pateikiančios pagrindinę informaciją vartotojams tiek apie Centrą, tiek 
atvykstantiems į Lietuvą vartotojams apie vartotojų teises Lietuvoje. Kišeninės kortelės ir kita 
Centro informacinė medžiaga buvo išplatinta: Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, Kauno oro uoste, 
Palangos oro uoste, Kauno miesto ir regiono turizmo informacijos centruose, Šiaulių turizmo 
informacijos centre, Vilniaus turizmo informacijos centre, Klaipėdos turizmo informacijos centre, 
Trakų turizmo informacijos centre, Seimo informacijos biure, Europos Komisijos atstovybėje 
Lietuvoje, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių, Utenos ir 
Šiaulių Europe Direct skyriuose, Europos verslo ir inovacijų tinkle „Enterprise Europe Network“ 
Vilniaus skyriuje. 

2012 m. liepos 4 d. ECC-Net suorganizavo visą Europą apimantį renginį, kurio metu 
keleiviai didžiuosiuose Europos oro uostuose buvo informuojami apie jų teises keliaujant oru. 
Centras minėtą kampaniją surengė Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Renginio metu Centro 
atstovai dalino informacinę medžiagą, atsakinėjo į vartotojų pateiktus klausimus ir teikė patarimus  
vartotojams. Prie renginio prisidėjo Civilinės aviacijos administracijos ir Tarnybos atstovai. 

 
c. Straipsnių, susijusių su vartotojų teisių apsauga, įskaitant informaciją apie NGN  

naudą, publikavimas: 

Centras, siekdamas supažindinti vartotojus su jų teisėmis ir apsauga ES, 2012 m. per BNS 
išplatino 6 spaudos pranešimus ,,Informatyvi akcija apie oro keleivių teises“, ,,Sužinokite apie savo 
oro keleivių teises Lietuvos oro uostuose“, ,,Dėl kokių Europos Sąjungoje pažeistų vartotojų teisių 
skundžiasi lietuviai?“, ,,Vyks II-oji tarptautinė mokslinė praktinė konferencija apie vartotojų teisių 
apsaugą Europos Sąjungoje“, ,,Vartotojai vis dar susiduria su kliūtimis pirkdami internetu“, 
,,Slidinėjimo kurortai Europoje 2012/2013“. Centras parengė 4 straipsnius spaudoje tokiomis 
temomis kaip, „Vartotojo atmintinė: žinok, ginkis, lauk”; „Keliauji ir nesijaudini“; „Klausimai 
atsakymai“, ,,Vieni tiki ženklu, kiti siūlo naršyti ,,Google“, taip pat 39 publikacijas internete apie 
Centrą ir jo veiklą.  

 
d. Tinklapio vystymas ir aptarnavimas: 

 
Centro tinklapis www.ecc.lt buvo visiškai atnaujintas pagal naujus Europos Komisijos 

reikalavimus ir reguliariai talpinama nauja informacija per visus 2012 m. Centro tinklapyje buvo 
pateikiamos nuorodos į „Skype“ ir socialinį informacijos keitimosi ir bendravimo tinklapį 
„Facebook“, kur vartotojai galėjo tapti Centro gerbėjais, gauti naujausią informaciją apie Centro 
veiklą, išreikšti savo nuomonę ir aptarti klausimus, susijusius su vartotojų teisių apsauga ES. 
Centras per 2012 m. savo gerbėjams siūlė įvairius testus, informuodamas juos apie vartotojų teises 
ES, pateikdamas naujausią informaciją apie Centro vykdomą veiklą, atsakydamas į gerbėjų 
užduodamus klausimus ir pan. Centro tinklapyje ir puslapyje „Facebook“ buvo sukurtas skyrius 
„Mėnesio tema“ (lietuvių ir anglų kalbomis).  
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Centras sukūrė savo video kanalą „YouTube“, kuriame yra talpinama video informacija 
(reportažai, kuriuose pasisakė Centro atstovai, Europos Komisijos video informacija ir kt.) 
vartotojams apie vartotojų teises ES. 

Centras tęsė „Pirkimų pagalbininko Howard“ viešinimą ir talpinimą svetainėje. Minėtas 
pagalbininkas yra puiki priemonė siekiant padėti vartotojams išvengti apgaulingų ir nepatikimų 
prekiautojų internetu, gauti patarimus dėl pirkimo internetu ir žinoti savo teises perkant prekes ar 
paslaugas ES.  

Centras sukūrė savo profilį geolokaciniame socialiniame tinkle ,,Foursquare“, kuriame 
taip pat yra viešinamas Centras ir ECC-Net. 

 
e. Konferencijų, seminarų, pasitarimų specifinėmis temomis, susijusiomis su vartotojų 

teisių apsauga, įskaitant informaciją apie NGN naudą, organizavimas:  
 
Centras 2012 m. suorganizavo 25 seminarus apie vartotojų teises ES: Gabijos gimnazijoje 

(Vilniuje); Mykolo Romerio universitete; Trečiojo amžiaus universitete (Marijampolėje); 
Marijampolės kolegijoje; Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje; Kazimiero 
Simonavičiaus universitete; Klaipėdos aukštojoje verslo mokykloje; IAE regiono verslo 
inkubatoriuje (Visagine); Socialinių mokslų kolegijoje; Suginčių vidurinėje mokykloje (Molėtų r.); 
Trečiojo amžiaus universitete (Utenoje); Vilniaus kolegijoje; Klaipėdos Vydūno vidurinėje 
mokykloje; Klaipėdos apylinkės teisme; Trečiojo amžiaus universitete (Prienuose); Trečiojo 
amžiaus universitete (Kaune) (2 seminarai); Kauno technologijos universiteto gimnazijoje; Kauno 
m. savivaldybėje.  

Suorganizavo (kartu su Tarnyba ir M. Romerio universitetu) dvi mokslines-praktines 
konferencijas. Dalyvavo (kartu su Europos Komisijos atstovybe) ir skaitė pranešimus 
konferencijose „ES bendrosios rinkos dvidešimtmetis“ (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje). 
Kartu su Lietuvos vartotojų institutu dalyvavo ir Centro atstovai skaitė pranešimus seminaruose 
„Europos mokėjimo įsakymo ir Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūros 
vartotojų teisių apsaugos kontekste“. Centras taip pat suorganizavo susitikimus su Civilinės 
aviacijos administracija.  

Iš viso Centro atstovai 2012 m. su Centro vykdoma veikla ir vartotojų teisėmis ES 
supažindino 1245 vartotojus. 
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f. „ECC-Net“ funkcijų reklamavimas, naudojant tinkamiausius metodus: 
 

Centras 2012 m. surengė 112 radijo ir 2 TV reportažus apie vartotojų teises ES. 
Europos Komisijos atstovybėje ir Europos Parlamento biuro Lietuvoje informacijos centre 

bei Europos informacijos biure Lietuvos Respublikos Seime pastatyti stendai buvo reguliariai 
papildomi Centro leidiniais. 
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Reklaminis plakatas apie Centro teikiamas paslaugas su kontaktiniais duomenimis 
patalpintas Tarptautiniame Vilniaus oro uoste. Reklama buvo patalpinta prie 3-ojo lagaminų diržo, 
atvykimo salėje. Pagrindinis tikslas – atkreipti vartotojų (keliaujančių lėktuvais) dėmesį į reklaminį 
plakatą su ECC-Net logotipu ir suteikti jiems informaciją apie Centro veiklą.  

Centro reklaminis stendas („Roll-Up“) su ECC-Net logotipu buvo naudojamas seminarų, 
konferencijų ir kitų renginių metu, kuriuos organizavo arba kuriuose dalyvavo Centras.  

 

g. ECC-Net ir kitų ES tinklų bendradarbiavimas: 

 
2012 m. Centras bendradarbiavo su Europos verslo ir inovacijų tinklo, Europos 

informacijos centrų („Europe Direct“), FIN-NET, SOLVIT, Europos teisminio tinklo civilinėse ir 
komercinėse bylose (EJN), Civilinės aviacijos administracijos, Europos Komisijos atstovybės 
Lietuvoje, Vartotojų teisių apsaugos centro (nevyriausybinė organizacija), Lietuvos vartotojų 
institutu, Mykolo Riomerio universiteto ir Tarnybos atstovais. Centras dalyvavo minėtų atstovų 
rengiamose konferencijose, seminaruose ir mokymuose, taip pat kvietė dalyvauti Centro 
organizuojamuose renginiuose.  

2012 m. Centro atstovai dalyvavo:  
• Valstybinės duomenų inspekcijos ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje renginyje „ES 

duomenų apsaugos reformos pristatymas“ (2012 m. vasario 8 d.);  
• Tarptautinės teisės ir verslo mokyklos konferencijoje ,,Lyderystės strategijos globalaus 

švietimo amžiuje“ (2012 m. vasario 23 d.); 
• surengė bendradarbiavimo susitikimą su Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija (2012 m. 

kovo 8 d.); 
• Lietuvos Respublikos Seimo Europos informacijos biuro diskusijoje „Kibernetinis saugumas 

ir elektroninės informacijos sauga šiandieninėje Europoje“ (2012 m. gegužės 2 d.);  
• Surengė bendradarbiavimo susitikimą su Civilinės aviacijos administracija (2012 m. birželio 

6 d.); 
• dalyvavo konferencijoje ,,Europos Komisijos 2010 m. gegužės 12 d. rekomendacijos Nr. 

SEC (2010) 572 dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo 
sistemos metodikos taikymo įgyvendinimas Lietuvoje“ (2012 m. birželio 11 d.); 

• surengė bendradarbiavimo susitikimą su SOLVIT (2012 m. birželio 13 d.); 
• surengė bendradarbiavimo susitikimą su Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje (2012 m. 

birželio 22 d.); 
• dalyvavo Teisingumo ministerijos organizuotoje konferencijoje „Mediacija – lengvas būdas 

sutarti?“ (2012 m. spalio 25 d.); 
• surengė bendradarbiavimo susitikimą su Socialinių mokslų kolegija (2012 m. gruodžio 12 

d.). 
 

2 uždavinio (Tiesioginis informacijos pateikimas) įgyvendinimas 

 
Centras per 2012 m. gavo 472 informacijos paklausimus ir į juos visus atsakė (100 proc.) 

(iš viso pagal susitarimą dėl finansavimo buvo numatyta gauti 400 informacijos paklausimų per 
2012 m.). 
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Gauti paklausimai 2005 – 2012 m., vnt 
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Centras per 2012 m. taip pat užregistravo 152 vartotojų paprastuosius skundus (angl. 

Simple complaints) ir juos visus išnagrinėjo (iš viso buvo numatyta gauti 125 paprastųjų skundų per 
2012 m.). 
 

Gauti paprastieji skundai 2008 -2012 m., vnt 
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3 uždavinio (Pagalba vartotojams skundo atveju) įgyvendinimas 
 

Centras, tarpininkaudamas sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju (paslaugos teikėju) 
dėl netinkamos kokybės prekių (paslaugų), įsigytų kitose ES valstybėse, per 2012 m. gavo 232 
vartotojų skundus, iš kurių 93 skundai yra išnagrinėti (iš viso numatyta gauti 100 skundų per 2012 
m.). 
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Gauti skundai 2005 – 2012 m., vnt 
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Daugiausiai skundų gauta dėl elektroninės prekybos (92 skundai/40 proc.), oro keleivių 

teisių pažeidimų (79 skundai/34 proc.), netinkamos kokybės prekių bei paslaugų (47 skundai/20 
proc.), kita (14 skundų/6 proc.). 

 
2012 gauti skundai  pagal klasifikaciją, proc. 

 

Oro keleivių teisės
34%

Prekės ir paslaugos
20%

El. komercija
40%

Kita
6%

 
 

Pagal šalis daugiausiai skundų Centras gavo dėl Prancūzijos (18 proc.), Latvijos (17 
proc.), Vokietijos ir Airijos (po 16,7 proc.), prekių pardavėjų ar paslaugų teikėjų. Kitų ES šalių 
vartotojai kreipėsi dėl prekių pardavėjų ar paslaugų teikėjų Lietuvoje (24 proc.).  

 
Gauti skundai pagal šalis, proc. 

LT, 55, 24%

LV, 17, 7%IE, 16, 7%
PL, 14, 6%

GR, 1, 0%

DE, 16, 7%

IT, 9, 4%
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EE, 8, 3%

FR, 41, 18%

LU, 3, 1%

DK, 2, 1%
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FI, 1, 0% BE, 2, 1%
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4 uždavinio (Tinklų ir grįžtamojo ryšio vystymas) įgyvendinimas 
 

a. Empirinių tyrimo projektų tarptautiniais vartotojų klausimais vykdymas kartu su 

kitais tinklo nariais: 
Centras, vykdydamas 2012 m. susitarime dėl finansavimo suplanuotą darbo programą, 

dalyvavo šiuose jungtiniuose projektuose: 
1. Europos internetinė prekyba: 2010-2011 m. vartotojų skundai“ (Centras buvo darbo 

grupės narys). Projekto tikslas – atlikti analizę, kuri leistų geriau įvertinti dabartinę padėtį 
elektroninės komercijos srityje ES ir padėtų identifikuoti pagrindines problemas. Centras, kartu su 
kitais darbo grupės nariais (Europos vartotojų centru Nyderlanduose, Švedijoje ir Airijoje) parengė 
klausimyną į kurį, per nustatytą laikotarpį, turėjo atsakyti visi Europos vartotojų centrai. Darbo 
grupės nariai parengė tekstinės dalies projektinę versiją, o vėliau, atsižvelgdami į Europos 
Komisijos pastabas, parengė galutinį variantą. Projekto ataskaitos pristatymas įvyko 2012 m. spalio 
24 d. Briuselyje, Belgijoje. 

2. „Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra“. Projekto tikslas – ištirti, ar 
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ES yra efektyvi ir, ar apie ją yra žinoma. 
Europos vartotojų centro Italijoje (projekto lyderis) prašymu Europos vartotojų centrai pateikė 
atsakymus į klausimyną apie ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Darbo grupės 
nariai parengė tekstinės dalies projektinę versiją, o vėliau, atsižvelgdami į Europos Komisijos 
pastabas, parengė galutinį variantą. Projekto galutinė ataskaita, Europos Komisijos nurodymu,  
buvo paviešinta 2012 m. rugsėjo 21 d. 

3. „Slidinėjimo kurortai ES“. Projekto tikslas – supažindinti vartotojus apie ES valstybėse 
narėse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje esančius slidinėjimo kurortus, pateikti jų pagrindinius 
skirtumus. Vasario mėnesį visų Europos vartotojų centrų buvo prašoma per nurodytą laikotarpį 
pateikti informaciją ir patvirtinti apie dalyvavimą projekte (Centras Lietuvoje apie dalyvavimą 
patvirtino). Europos vartotojų centras Austrijoje birželio mėn. atsiuntė 3 klausimynus į kuriuos 
Europos vartotojų centrai, per nustatytą terminą, turėjo pateikti atsakymus. Centras, laikydamasis 
nustatytų terminų, klausimynus užpildė ir persiuntė Europos vartotojų centrui Austrijoje. Projekto 
galutinė ataskaita buvo pristatyta visuomenei 2012 m. lapkričio 16 d.  

4. ”Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS) oro keleivių teisių srityje“. Projekto tikslas – 
atlikti tyrimą apie valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje veikiančius AGS 
mechanizmus oro keleivių teisių srityje ir parengti ataskaitą, atspindinčią esamą padėtį. Europos 
vartotojų centras Prancūzijoje (projekto lyderis) sudarė ir persiuntė Europos vartotojų centrams 
klausimyną. Centras, laikydamasis nustatytų terminų klausimyną užpildė ir persiuntė Europos 
vartotojų centrui Prancūzijoje. Projekto galutinę ataskaitą planuojama pristatyta visuomenei 2013 
m. I ketv. 

5. Bendra šviečiamoji akcija apie oro keleivių teises Europos oro uostuose. ECC-Net 
2012 m. liepos 4 d. suorganizavo visą Europą apimantį renginį, kurio metu keleiviai didžiuosiuose 
Europos oro uostuose buvo informuojami apie jų teises keliaujant oru. Centro atstovai 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste dalino vartotojams informacinę medžiagą, suvenyrus su ECC-
Net logotipu, atsakinėjo į pateiktus klausimus, teikė patarimus.Oro linijų bendrovių nustatyti 
mokesčiai už užsienio valiutą projektas. Projektas skyrė pagrindinį dėmesį papildomiems 
mokesčiams, kuriuos taiko kai kurios oro linijų bendrovės, kai vartotojai perka lėktuvo bilietus 
užsienio valiuta. Centras pateikė projekto darbo grupei atsakymus į atsiųstą klausimyną. 
 

b. Dalyvavimas Komisijos arba ECC-Net organizuojamuose tinklo susitikimuose, 

mokymo vizituose: 

Centro atstovai per 2012 m. dalyvavo: 
1. Darbo grupės susitikime dėl jungtinio projekto „Europos internetinė prekyba: 

2010-2011 m. vartotojų skundai“ bei vizite į Olandijos socialinį komitetą ir vartotojų skundų tarybą 
(2012 m. sausio 22 –-25 d.); 

2. ECC-Net direktorių susitikime (2012 m. kovo 5 d.); 
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3. Susitikime su Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdančiosios agentūros (EAHC) 
atstovais (2012 m. balandžio 26 d.); 

4. Baltijos šalių bendradarbiavimo dienos susitikime (2012 m. gegužės 15 d.); 
5. ECC-Net bendradarbiavimo dienos susitikime (2012 m. birželio 18 – 19 d.); 
6. Europos vartotojų centro Ispanijoje organizuotame susitikime/diskusijoje dėl 

vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, 
perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais (2012 m. rugsėjo 20 – 21 d.); 

7. ECC-Net direktorių susitikime ir spaudos konferencijoje dėl jungtinio projekto 
„Europos internetinė prekyba: 2010 – 2011 m. vartotojų skundai, ataskaitos pristatymas“. 
 
3.18. Finansinė parama vartotojų asociacijoms 
 

2012 m. vasario 7 d Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 170 (Žin.,2012, Nr. 
22-1008) patvirtinta nauja Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisyklių redakcija, 
kurioje nustatyta, kad vartotojų asociacijų vykdomos priemonių programos rengiamos ir paraiškos 
teikiamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas vartotojų teisių apsaugos priemonių 
programų kryptis. Atsižvelgiant į tai, galiojančios teisės aktų nuostatos nenustato pareigos Tarnybai 
tvirtinti priemonių programos temas.  

Finansinei paramai gauti pateiktos ir užregistruotos 5 paraiškos: 2 iš jų ES užsienio 
valstybių ar tarptautinių fondų kofinansuojamiems projektams bei 3 vartotojų asociacijų 
vykdomoms vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms, parengtoms pagal šias Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytas vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetines 
kryptis. Aukščiau minėtų taisyklių 23 punkte nustatyta informacija apie registruotas paraiškas 
patalpinta Tarnybos interneto tinklalapyje. 

Pateiktų paraiškų finansinei paramai gauti vertinimą atlieka Teisingumo ministro 2012 m. 
kovo 22 d. įsakymu Nr. 1R-90 sudaryta Vartotojų asociacijų pateiktų paraiškų vertinimo komisija, 
sudaryta iš kompetentingų institucijų atstovų. Tarnyba techniškai aptarnauja komisijos darbą.  

2012 m. I-III ketv. paraiškos išnagrinėtos, finansinė parama skirta 1 ES, užsienio 
valstybių ar tarptautinių fondų kofinansuojamam projektui ir 1 vartotojų teisių apsaugos priemonių 
programai, atitinkančiai Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas vartotojų teisių apsaugos 
priemonių programų prioritetines kryptis. 

Vartotojų asociacijos, gavusių finansinę paramą 2012 m., ataskaitos, Taisyklių nustatyta 
tvarka, bus vertinamos 2013 metais. 
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4. Programos įgyvendinimo rezultatai (vertinimo kriterijų įvykdymas) 
 
Eil. 
Nr. 

Vertinimo kriterijus 
2012 m.  
planas 

2012 m.  
įvykdymas 

Įvykdymo 
procentas 

 
Teisingumo ministerijos 2012 m. strateginiame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai 

 

1. 

(R-0201-01-01) Pardavėjų ir paslaugų 
teikėjų, vykdančių Tarnybos 
sprendimus, priimtus išnagrinėjus 
vartotojų, pardavėjų ir paslaugų teikėjų 
ginčus ne teismo tvarka, skaičiaus 
padidėjimas, proc. 

1 % 30 %  3000 % 

2. 
(R-0201-01-02) Konsultacijų verslo 
subjektams skaičiaus didėjimas 
palyginti su praėjusiais metais, proc. 

5 % 8 % 160% 

3. 

(P-0201-01-01-01) Taikiai išspręsti 
vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų 
ginčai, proc. nuo bendro vartotojų ir 
pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų 
sprendimo ne teisme tvarka nagrinėtų 
ginčų skaičiaus.  

51 % 42 % 82 % 

4. 

(P-0201-01-01-02) Priimtų nutarimų dėl 
vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 
taikymo skaičius, vnt. 
 

120 135 113 % 

5. 

(P-0201-01-01-03) Vykdytų 
visuomenės informavimo vartotojų 
teisių apsaugos klausimais priemonių 
skaičius žiniasklaidoje, vnt. 
 

200 212 106 % 

6. 

(P-0201-01-01-04) Vartotojų, žinančių, 
kur kreiptis dėl savo teisių gynimo, 
dalis, proc. 
 

53 % 55 % 104 % 

 

Tarnybos 2012 m. metiniame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai 
 

7. 

Nustatytais terminais įvykdytos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008–2012 metų programos 
įgyvendinimo priemonės, proc. 
 

100 % 100 % 100 % 

8. 

Nustatytais terminais įvykdytos 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
2011–2014 metų strategijos 
įgyvendinimo priemonės, proc. 
 

100 % 100 % 100 % 

9. 
Pateiktų pastabų ir pasiūlymų dėl teisės 
aktų bei jų projektų skaičius.  
 

100 148 148 % 

10. Teismams teiktų išvadų skaičius. 75 68 91 % 

11. 

Išnagrinėtų raštu pateiktų vartotojų ir 
kitų asmenų prašymų (skundų, 
klausimų, pranešimų) ir atsakytų 
kreipimųsi, pateiktų žodžiu, telefonu, 

10.500 11.022 105 % 
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Eil. 
Nr. 

Vertinimo kriterijus 
2012 m.  
planas 

2012 m.  
įvykdymas 

Įvykdymo 
procentas 

 
Teisingumo ministerijos 2012 m. strateginiame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai 

 
elektroniniu paštu, skaičius. 
 

12. 

Išnagrinėtų Produktų saugos įstatymo ir 
Maisto įstatymo pažeidimo bylų 
procentinė išraiška nuo einamaisiais 
metais turimų bylų. 

80% 92 % 115 % 

13. 

Priimtų nutarimų dėl Reklamos 
įstatymo, Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
pažeidimų skaičius. 
 

35 42 120 % 

14. 

Išanalizuota ir Tarnybos tinklapyje 
paskelbta vartotojų teisių apsaugos 
institucijų informaciją apie vartotojų 
teisių apsaugos padėtį šalies mastu 
(proc.). 

100% 100 % 100 % 

15. 

Įgyvendintų nacionalinių ir tarptautinių 
bendradarbiavimo projektų ir kitų 
bendros veiklos priemonių skaičius. 
 

2 2 100 % 

16. 

Europos Sąjungos darbo grupių ir 
komitetų pasitarimų, susitikimų, 
kuriuose dalyvavo Tarnybos atstovai, 
skaičius. 

30 36 120 % 

17. 

Pranešimų (gautų ir išsiųstų) apie 
vartotojų sveikatai pavojingus gaminius 
apdorojimas ir pateikimas Europos 
Sąjungos Komisijai ir rinkos priežiūros 
institucijoms (proc.). 

100 % 100 % 100 % 

18.  
Parengtų kokybės tikslų rodiklių 
įgyvendinimo dokumentų skaičius. 

4 4 100 % 

19.  
Patvirtintas Tarnybos vidaus auditų 
2012 metams planas. 

1 1 100 % 

20. 

Įvertintas kokybės vadybos sistemos 
rezultatyvumas vadovybinėje 
vertinamojoje analizėje ir parengtas 
vadovybinės vertinamosios analizės 
posėdžio protokolas.  
 

1 1 100 % 

21. 
Europos vartotojų centre išnagrinėtų 
vartotojų skundų skaičius.  

 
100 158 158 % 

22. 
Europos vartotojų centre gautų ir 
atsakytų informacinių paklausimų 
skaičius.  

400 472 118 % 

23. 

Europos vartotojų centro viešinimo ir 
informavimo priemonių (suorganizuotų 
seminarų, parengtų publikacijų 
internete, spaudoje, reportažų radijuje, 
televizijoje) skaičius. 
 

27 202 748 % 
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Eil. 
Nr. 

Vertinimo kriterijus 
2012 m.  
planas 

2012 m.  
įvykdymas 

Įvykdymo 
procentas 

 
Teisingumo ministerijos 2012 m. strateginiame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai 

 

24. 
Dalyvavimas Europos vartotojų centrų 
tinklo (ECC-Net) susitikimuose. 

2 2 100 % 

25. 

Dalyvavimas bendruose Europos 
vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) 
projektuose su kitų valstybių Europos 
vartotojų centrais.  
 

4 5 125 % 

26. 
Finansinės paramos vartotojų 
asociacijoms paskirstymas (proc.). 

100% 100 % 100 % 

 
Paaiškinimai dėl nepasiektų ar viršytų vertinimo kriterijų reikšmių 

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

pardavėjų, paslaugų teikėjų ir vartotojų ginčus ne teismo tvarka, skaičiaus padidėjimas, proc.  
 
 Iš viso 2012 m. priimti nutarimai patenkinti ar iš dalies patenkinti vartotojų reikalavimus – 
622, iš kurių 399 – įvykdyti nutarimai, t. y. 65 proc. (12 nutarimų vykdymo rezultatai ataskaitos 
rengimo laikotarpiu nebuvo žinomi). 2011 metais buvo vykdomi 35 proc., 2010 metais buvo 
vykdomi 34 proc., 2009 metais – 46 proc. priimtų nutarimų. 

Lyginant 2011 m. ir 2012 m. duomenis, Tarnybos priimamų nutarimų, kuriais vartotojų 
reikalavimai buvo patenkinti arba patenkinti iš dalies, įvykdymo procentas padidėjo net 30 proc. 
Manytina, jog šiai situacijai didžiausią įtaką galėjo turėti vykdomas Tarnybos ir verslo subjektų 
bendradarbiavimas, identifikuotinas kaip konsultacijų, rekomendacijų ir verslo subjektams aktualios 
informacijos vartotojų teisių apsaugos srityje teikimas (verslo subjektų švietimas). Verslo subjektai, 
gavę išsamų situacijos, Tarnybos sprendimo ir teisės aktų reikalavimų paaiškinimą ne taip 
neigiamai reaguoja į vartotojui palankius sprendimus, pripažįsta teisės aktuose numatytas pareigas, 
Tarnybos sprendimų pagrįstumą. 
 

2. Konsultacijų verslo subjektams skaičiaus didėjimas palyginti su praėjusiais metais, 
proc. 

 
2012 m. Tarnybos specialistai verslo subjektams suteikė 8 proc. daugiau konsultacijų nei 

praėjusiais metais. 2012 m. verslo subjektai buvo konsultuoti 689 kartus (2011 metais suteiktų 
konsultacijų skaičius – 641). Besikreipusiųjų patogumui konsultacijos buvo teikiamos raštu, 
telefonu, žodžiu ir elektroniniu paštu. Numatyti tikslų verslo subjektams suteiktų konsultacijų 
skaičių sudėtinga dėl tiksliai neprognozuojamo verslo subjektų informacijos poreikio ir verslo 
subjektų aktyvumo kreipiantis į Tarnybą. Viena pagrindinių priežasčių, galėjusių nulemti tokį 
kriterijaus reikšmės pokytį, yra patogus ir prieinamas konsultacijų teikimo būdas bei išaugęs verslo 
subjektų susidomėjimas ir poreikis gauti su vartotojų teisių apsauga susijusią informaciją, 
konkrečios situacijos vertinimą. 

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

vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėtų ginčų 
skaičiaus.  

 
2012 m. taikiai išspręstų ginčų skaičius sudarė 42 proc. nuo visų ginčų sprendimo ne 

teismo tvarka išnagrinėtų ginčų skaičiaus, t.y. 9 proc. mažiau nei planuota. 2011 m. taikiai išspręstų 
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ginčų skaičius sudarė 45 proc. nuo visų ginčų sprendimo ne teismo tvarka išnagrinėtų ginčų 
skaičiaus. 

Manytina, kad Tarnybos priimamo sprendimo neprivalomumas, poveikio priemonių 
nebuvimas, pablogėjusi verslo subjektų ekonominė situacija (didėjantis bankrutuojančių verslo 
subjektų skaičius) yra vienos iš priežasčių, kodėl mažiau ginčų išspręsta taikiai. Pastebėtina, kad 
svarbia priežastimi 2012 m. laikytina kelių dideliam vartotojų ratui prekes, paslaugas teikusių 
bendrovių pozicija, kai nesutinkama ginčus spręsti taikiai, nes yra ruošiamasi bankroto procedūrai, 
veikla nevykdoma, į Tarnybos raštus neatsakoma (pvz., internete kuponus platinančios bendrovės, 
kelionių agentūra, platinusi bilietus internete, reabilitacinius čiužinius platinusi bendrovė ir tam 
tikrais atvejais net didieji prekybos tinklai). Bendrovėms atsisakius ginčus spręsti taikiai, ginčo 
nagrinėjimo procedūra baigiama priimant Tarnybos sprendimą arba nutraukiant ginčo nagrinėjimą. 
Dideli bendrovių veiklos mastai lėmė tai, kad dėl šių bendrovių į Tarnybą kreipėsi santykinai daug 
nukentėjusių asmenų, ir bendrovių atsisakymas ginčus spręsti taikiai turėjo žymios įtakos kriterijaus 
reikšmei. 

 
4. Priimtų nutarimų dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo skaičius, vnt. 
 
2012 m. išnagrinėtos 135 vartojimo sutartys nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, dėl 

kurių buvo priimti 135 nutarimai dėl vartojimo sutarčių įvertinimo nesąžiningų sąlygų taikymo 
požiūriu. Rodiklis nežymiai viršijo planuotą (120). 

Paminėtinos tokios šio viršijimo priežastys: Tarnyba nagrinėja vartojimo sutartis 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, kai vartotojai pateikia tokį prašymą, kai kitos institucijos 
persiunčia gautą vartotojo prašymą dėl sutarties įvertinimo, taip pat kai nagrinėjant vartotojų 
prašymus vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tikslinga 
išnagrinėti ir sudarytą vartojimo sutartį, taip pat nagrinėjamos sutartys vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu pagal tais metais atliekamą atitinkamos srities vartojimo 
sutarčių monitoringą, be to vertinamos verslo subjektų iniciatyva pateiktos sutartys prieš jas 
pateikiant vartotojams pasirašyti, taip pat kai kreipiasi teismai dėl išvados pateikimo dėl vartojimo 
sutarties sąlygų. Todėl Tarnybos priimtų nutarimų dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 
taikymo skaičius tik dalinai priklauso nuo Tarnybos veiksmų, iš esmės priklauso nuo vartotojų, 
verslo subjektų ir teismų kreipimųsi dėl vartojimo sutarties įvertinimo. 
 

5. Pateiktų pastabų ir pasiūlymų dėl teisės aktų bei jų projektų skaičius.  
 
Pastebėtina, kad pastabos teisės aktų projektams teikiamos pagal poreikį, priklausomai 

nuo to, ar rengiamas teisės aktas, susijęs su vartotojų teisių apsauga, ir kai toks teisės aktas 
įregistruojamas Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAPIS), o teisės akto rengėjas nurodo 
Tarnybą, kaip suinteresuotą instituciją, teikiančią pastabas ir pasiūlymus vartotojų apsaugos 
klausimais. Todėl minėtam pastabų ir pasiūlymų skaičiui Tarnyba neturi įtakos, kadangi pastabas ir 
pasiūlymus teikia visiems per TAPIS sistemą gaunamiems teisės aktų projektams. 

 
6. Teismams teiktų išvadų skaičius. 
 
2012 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalimi 

teismams teikė 68 išvadas civilinėse bylose. Atkreiptinas dėmesys, kad galutinai apie viešojo 
intereso buvimą ar nebuvimą sprendžia teismas, nagrinėjantis civilinę bylą. Tarnyba kaip institucija 
teikianti išvadą byloje teismo iniciatyva 2012 m. buvo įtraukta į 68 civilinių bylų procesus. Šiose 
civilinėse bylose teismas konstatavo viešo intereso gynimo būtinybę. Tarnyba, atsižvelgdama į tai, 
įvertino šių civilinių bylų medžiagą ir pagal kompetenciją 2012 m. pateikė 68 išvadas teismams, 
tokiu būdu užtikrindama vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų 
apsaugą ir viešojo intereso apsaugą. 2012 m. buvo numatyta pateikti 75 išvadas, tačiau buvo 
pateiktos 68 išvados, todėl tokiu būdu teikiamų išvadų planas nebuvo pilnai įvykdytas. Tarnyba 
išvadas bylose teikia, kai teismas nutartimi nusprendžia į bylos nagrinėjimą įtraukti Tarnybą kaip 
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išvadą teikiančią instituciją, todėl Tarnyba teikia tiek išvadų, kiek yra teismo įpareigojama, todėl šis 
kriterijus ir pateiktų išvadų skaičius nepriklauso nuo Tarnybos veiksmų, o išimtinai priklauso nuo 
teismų kreipimosi dėl išvados pateikimo. 

 
7. Išnagrinėtų raštu pateiktų vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų, klausimų, 

pranešimų) ir atsakytų kreipimųsi, pateiktų žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, skaičius. 
 
2012 m. Tarnyboje išnagrinėtų raštu pateiktų vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų, 

klausimų, pranešimų) ir atsakytų kreipimųsi, pateiktų žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, skaičius 
sudarė 11022 , t.y. šiek tiek daugiau nei buvo planuota. Tiksliai numatyti šio kriterijaus reikšmę 
sudėtinga dėl to, kad jis didele dalimi priklauso nuo besikreipiančių asmenų aktyvumo. 

 
8. Priimtų nutarimų dėl Reklamos įstatymo, Tabako kontrolės įstatymo, Nesąžiningos 

komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų skaičius. 
 
Kaip numatyta, 2012 m. veiklos plane buvo planuojama priimti 35 nutarimus dėl 

Reklamos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų. 
Buvo priimti 42 nutarimai. 

Tarnyba nutarimus dėl Reklamos įstatymo pažeidimų priima Vyriausybės įgaliotų 
institucijų (Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Valstybinės ne maisto produktų 
inspekcijos) surašytų Reklamos įstatymo pažeidimo protokolų pagrindu, be to, tyrimai dėl visų 
aukščiau nurodytų įstatymų pažeidimų gali būti pradedami ir Tarnybos iniciatyva bei privalo būti 
pradėti vartotojų (ar kitų įstatymuose nurodytų pareiškėjų) skundų (prašymų) pagrindu. 
Atsižvelgiant į tai, iš anksto numatyti, kiek tiksliai nutarimų dėl Reklamos įstatymo, Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų Tarnyba priims ateityje, iš anksto 
sudėtinga, kadangi tai priklauso ir nuo Vyriausybės įgaliotų institucijų aktyvumo ir nuo vartotojų 
skundų skaičiaus bei kitų pareiškėjų prašymų, taip pat ir nuo Tarnybos atliekamų monitoringų 
rezultatų.  
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5. Programos asignavimų panaudojimas 2012 m. 
 

Asignavimai 
Patvirtinti (patikslinti) 
asignavimai, tūkst. litų 

Panaudoti 
asignavimai, 

tūkst. litų 

Asignavimų 
panaudojimas, 

procentais 

Iš viso asignavimų programai 3698,0 3540,9 96 % 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas: 

3698,0 3540,9 96 % 

iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

3698,0 3540,9 96 % 

1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos 
lėšos 

— — — 

1.3. specialiųjų programų lėšos ir 
pajamų įmokos 

— — — 

2. Kiti šaltiniai  — — — 

 

2012 m. Tarnybos vykdytoms Teisingumo ministerijos programos „Paslaugos 
gyventojams ir verslui“ priemonėms buvo skirti asignavimai – 3698,0 tūkst. Lt. Panaudota 3540,9 
tūkst. Lt. Tarnyba nepanaudojo 157,1 tūkst. Lt asignavimų, iš kurių: darbo užmokesčiui – 94,2 
tūkst. Lt; socialinio draudimo įmokoms – 30,1 tūkst. Lt dėl darbuotojų kaitos, sergamumo ir 
mokymosi atostogų bei suteiktų motinystės atostogų. Taip pat Tarnyba nepanaudojo – 5,7 tūkst. Lt 
asignavimų skirtų komandiruočių išlaidoms padengti dėl Europos Komisijos metų gale grąžintos 
kompensacijos už apmokėtus bilietus.  

Atsižvelgiant į tai, kad 2012 m. IV ketvirtį nebuvo gauta kvietimų į ES Tarybos Vartotojų 
apsaugos ir informavimo darbo grupės posėdžius, nes minėtos darbo grupės kompetencijos ribose 
svarstomi ES teisės aktų projektai (pasiūlymai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS), dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
internetinio ginčų sprendimo (EGS) bei dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
Vartotojų programos 2014-2020 m.) šiuo laikotarpiu buvo aptariami neformaliuose Europos 
Komisijos, Europos Parlamento ir Pirmininkaujančios šalies triloguose bei COREPER I/ II lygio 
posėdžiuose liko nepanaudota 15,0 tūkst. Lt skirtų Teisingumo ministerijos programos „Teisės 
sistema“ priemonei „Pirmininkauti ir atstovauti ES Tarybai santykiuose su kitomis ES 
institucijomis“. 

2012 m. Tarnyba tęsė investicijų projekto „Ilgalaikio turto Valstybinei vartotojų teisių 
apsaugos tarnybai įsigijimas“ įgyvendinimą, kuriam buvo patvirtinti ir panaudoti 30,0 tūkst. Lt. 
Siekiant užtikrinti kokybišką Tarnybos darbuotojų darbą ir IT saugą, buvo įsigyta kompiuterinė 
įranga, atnaujinta antivirusinė programinė įranga, bei įsigytas dokumentų ir procesų valdymo 
sistemos modulis. 
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Informacija apie Tarnybos finansavimo dydžius ir pokytį nuo 2009 m. iki 2012 m., tūkst.. Lt. 
 

Tarnybos 2009-2012 metų asignavimai

5
4
1
9
.0

3
8
3
6
.0

3
8
3
6
.0

3
6
8
3
.0

3
5
6
4
.3

3
5
4
7
.6

5
3
2
9
.9

3
5
4
0
.9

0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0
3000.0

3500.0

4000.0

4500.0

5000.0

5500.0

6000.0

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 

Patvirtinti

Panaudoti

 
 

6. Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas 
 
6.1. Konsultavimo veikla  
 

Konsultacijos ir informacija ūkio subjektams teikiama vadovaujantis Tarnybos 
direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-415 patvirtinta Ūkio subjektų konsultavimo 
Tarnyboje tvarka, kurioje nustatyta konsultacijų vartotojų teisių apsaugos klausimais ūkio 
subjektams rengimo, teikimo ir skelbimo tvarka, siekiant užtikrinti tinkamą ir vienodą teisės 
nuostatų taikymo aiškinimą pagal teisės aktuose nustatytą Tarnybos kompetenciją.  

2012 m. Tarnybos specialistai verslo subjektams suteikė 8 proc. daugiau konsultacijų nei 
praėjusiais metais. 2012 m. verslo subjektai buvo konsultuoti 689 kartus (2011 metais suteiktų 
konsultacijų skaičius – 641). Besikreipusiųjų patogumui konsultacijos buvo teikiamos raštu, 
telefonu, žodžiu ir elektroniniu paštu. Iš jų daugiausiai – 396 (58 proc.) konsultacijų suteikta 
vartojimo prekių ir paslaugų srityje, 151 (22 proc.) reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos 
srityje.  

2012 m. Maisto produktų, turizmo ir rekreacinių paslaugų klausimais parengtos ir 
išplatintos 36 vartotojų ir verslo informavimo priemonių (straipsniai, interviu, pranešimai spaudai) 
įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Suteikta 71 konsultacija verslui (iš jų 8 internetu). Vartotojai 
buvo informuojami apie savo teisių gynimo galimybes dėl bankrutavusios užsienio kalbų mokymo 
įmonės UAB ,,Globalis“, apie galimai apgaulingą veiklą vykdančias įmones (UAB ,,Lounge 
group“), liekninamąjį poveikį turinčius maisto papildus, ir kt. Buvo duoti 4 interviu radijo ir 
televizijos laidoms dėl kuponų platinimo bendrovių veiklos bei vartotojų teisių gynimo įsigijus 
prekes ar paslaugas internete. Tarnybos atstovai dalyvavo Maisto papildų gamintojų asociacijos 
organizuotame susitikime ir pristatė pranešimus apie maisto papildų reklamą bei verslo 
savireguliaciją.  

2012 m. turizmo ir atlygintinų medicininių paslaugų klausimais parengta ir išplatinta 18 
vartotojų ir verslo informavimo priemonės (straipsnių, pranešimų spaudai) Tarnybos tinklalapyje 
bei kituose internetinės žiniasklaidos šaltiniuose. Vartotojai buvo informuojami apie savo teisių 
gynimo galimybes dėl turizmo paslaugų teikimo sutarties nutraukimo ir pinigų susigrąžinimo dėl 
aplinkybių, kurių vartotojas negali kontroliuoti ir kurių sutarties sudarymo metu negalėjo protingai 
numatyti, apie vartotojų atsakingumą renkantis oro vežėją, taip pat dėl vartotojų teisių norint 
nutraukti paslaugų teikimo sutartį sudarytą ne prekybai skirtose patalpose. Suteiktos 4 viešos 
konsultacijos verslui ir 3 viešos konsultacijos vartotojams (visos paskelbtos internete). Buvo duotas 
interviu Šiaulių televizijos laidai apie vartotojo teises pirkus paslaugą ne prekybai skirtoje vietoje, 
taip pat dalyvauta Lietuvos televizijos laidoje „Labas rytas“, kurioje buvo aptariamos vartotojų 
teisės turizmo srityje. Įvykę susitikimai:  
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1. 2012 m. vasario 23 d. dalyvauta Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
ministerijos organizuotame pasitarime, kuriame buvo aptariama su UAB „Kosta“ veikla susijusi 
problematika (įskaitant sutarčių sąlygų, pripažintų nesąžiningomis vartotojų atžvilgiu, klausimą), 
analizuojama ilgalaikio atostogų produkto paslaugų specifika.  

2. 2012 m. vasario 24 d. dalyvauta Susisiekimo ministerijos organizuotame posėdyje, 
kuriame buvo svarstomi klausimai dėl administracinių sankcijų taikymo užsienio aviakompanijoms. 
2012 m. vasario 28 d. dalyvauta Susisiekimo ministerijos organizuotame posėdyje, kuriame buvo 
aptarti 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento EB Nr. 1371/2007 dėl 
geležinkelių keleivių teisių ir pareigų nuostatų įgyvendinimo ir taikymo klausimai.  

3. 2012 m. birželio 6 d. dalyvauta Civilinės aviacijos administracijos ir VšĮ Europos 
vartotojų centras organizuotame susitikime, kuriame buvo aptarti oro transporto keleivių teisių 
apsaugos klausimai.  

4. 2012 m. birželio 26 d. organizuotas susitikimas su Susisiekimo ministerijos ir Civilinės 
aviacijos administracijos atstovais, kuriame buvo svarstyta Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių 
vežimo orlaiviais taisyklių, patvirtintų Susisiekimo ministro 2006-04-20 įsakymu Nr. 3-147 (Žin., 
2006, Nr. 45-1640; 2006, Nr. 145-5542; 2009, Nr. 67-2732), įgyvendinimo praktikoje problema.  

5. 2012 m. gruodžio 3 d. organizuotas susitikimas su Valstybine akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos dėl UAB ,,Torpol Baltija“ 
parduodamos produkcijos.  

6. 2012 m. gruodžio 12 ir 13 d. organizuoti susitikimai su UAB ,,Novaturas“ ir UAB ,,Tez 
tour“ atstovais, siekiant aptarti Tarnybos atlikto informacijos apie Turkijos viešbučius monitoringo 
rezultatus. 

Reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityse suorganizuotas seminaras verslo 
subjektams „Reklamos naudojimo teisiniai reikalavimai ir atsakomybė už pažeidimus. Reklamos 
kontrolės praktikos ypatumai“. Mokymų metu verslininkams buvo pateikta informacija apie 
reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos įstatyminį reglamentavimą, įstatymo priežiūrą, 
Tarnybos praktiką bei tendencijas, pristatyti pavyzdžiai. Konferencijos „Mokslinė-praktinė 
konferencija Europos vartotojų diena: kuo gyvena Lietuvos vartotojai šiandien?“ metu pristatytas 
pranešimas „Savireguliacijos mechanizmai“. Pateikta informacija apie savireguliacijos galimybę 
reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityse. Konferencijoje ,,Rinkodara ir įstatymas: ne 
viskas, kas efektyvu yra teisėta!” pristatant pranešimą pateikta informacija apie reklamos priežiūrą 
bei atliktus patikrinimus, statistiką, taip pat, savireguliacijos galimybę reklamos ir nesąžiningos 
komercinės veiklos srityse. Į juridinių asmenų paklausimus dėl reklamos ir nesąžiningos 
komercinės veiklos pateiktas 131 atsakymas (52 raštu, 68 telefonu,11 el. paštu). Atlikus tyrimus 
reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityse, buvo parašytas 51 konsultacinis 
raštas/rekomendacija juridiniams asmenims, suorganizuoti 5 žodiniai susitikimai su bendrovėmis 
bei konkrečiai aiškintasi Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymus galimai pažeidžianti vykdoma veikla/skleidžiama reklama. Juridinių asmenų klausimai 
reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos srityje buvo itin įvairūs. Dažniausiai buvo teiraujamasi 
dėl konkretaus reklamos maketo, pavyzdžio arba ketinamos rengti akcijos. Taip pat buvo 
aiškinamasi įstatymų nuostatos, Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo taikymo sritys, minėtų įstatymų sąsajos su Civilinio kodekso nuostatomis bei 
Mažmeninės prekybos taisyklėmis.  

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Kazimiero Simonavičiaus Universitetu, 
kuriame be kita ko numatytas bendradarbiavimas rengiant ir publikuojant straipsnius, organizuojant 
konferencijas, mokomuosius seminarus, kursus ir kitus renginius, rengiant ir vykdant nacionalinius 
ir tarptautinius projektus. 

Raštu kreiptasi į finansinių paslaugų savitvarkos institucijas (asociacijas Lietuvos 
vartojimo lizingo ir kreditų asociacijai, Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijai, Lietuvos 
bankų asociacijai, Asociacijai „Lietuvos kredito unijos“) pasiūlant nusistatyti sąžiningos verslo 
praktikos ar profesinio atidumo principus, kuriais finansinių paslaugų teikėjai galėtų vadovautis 
ateityje, atsižvelgiant į Tarnybos kompetencijai priskirtų teisės aktų (Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo įstatymo) nuostatų pažeidimus finansinių paslaugų srityje. 
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Energetikos ir komunalinių paslaugų srityje verslo subjektams suteikta 16 konsultacijų, 
atsakant į paklausimus raštu, el. paštu ar telefonu, taip pat paskelbtos 4 viešos konsultacijos 
Tarnybos interneto tinklalapyje. Dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komiteto organizuotoje diskusijoje „Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo problemos“, 
kurioje pristatytos ir aptartos Tarnybai, vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m vasario 
9 d. nutarimą Nr. 182 „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, 
vertinimo“ ir vertinant šilumos tiekėjų teikiamas buitiniams šilumos vartotojams sąskaitas už šilumą 
pastebėtos problemos ir priežastys, galinčios turėti įtakos sunaudotos šilumos kiekio padidėjimui 
name ir atitinkamai mokėjimų už šilumą padidėjimui. Svarstant apmokestinimo už padidintos taršos 
nuotekas klausimus, dalyvauta Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komiteto 
organizuotoje darbo grupėje. Pažymėtina, jog Tarnybos atstovas dalyvauja Aplinkos ministro 
įsakymu sudaryto Statybos komiteto darbe, nagrinėjant statybos dalyviams kylančias problemas ir 
jų sprendimo būdus. 

 
6.2. Patikrinimai  
 

Tarnyba, siekdama efektyviau ginti vartotojų viešąjį interesą, savo iniciatyva kartą 
metuose atlieka aktualios vartojimo srities vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą) ir tos 
vartojimo srities pasirinktų įmonių sutartis vertina vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo 
požiūriu.  

Tarnybos direktorius 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-10 patvirtino Tarnybos 
komisijos pasirinktą skaitmeninės kabelinės televizijos sritį, kurioje 2012 m. atlikta vartojimo 
sutarčių stebėsena (monitoringas) ir Tarnybos komisijos pasiūlytą planuojamų tikrinti bendrovių 
sąrašą, kurių tipinės skaitmeninės kabelinės televizijos sutartys įvertintos vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. 2012 m. Tarnybos atliko pasirinktos srities – skaitmeninės 
kabelinės televizijos srities vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą) ir išnagrinėjo UAB 
„Dokeda“, UAB „Balticum TV“, UAB „Cgates“, UAB „Mikrovisatos TV“, UAB „Avva“ ir UAB 
„Splius“ pateiktas vartotojams teikiamų pasirašyti skaitmeninės kabelinės televizijos sutartis 
vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. Tarnyba priėmė nutarimus „Dėl UAB 
„Dokeda“ skaitmeninės IPTV televizijos paslaugų teikimo sutarties“, „Dėl UAB „Balticum TV“ 
paslaugų teikimo sutarties sąlygų“, „Dėl UAB „Mikrovisatos TV“ skaitmeninės televizijos ir 
įrangos paslaugos paslaugų teikimo sąlygų“, „Dėl UAB „Cgates“ skaitmeninės televizijos paslaugų 
teikimo sutarties ir paslaugų teikimo taisyklių“, „Dėl UAB „Avva“ kabelinės televizijos paslaugų 
teikimo sutarties sąlygų (taisyklių)“ bei „Dėl UAB „Splius“ skaitmeninės televizijos paslaugų 
teikimo sutarties“. 

2011–2012 m. itin populiarėjant internetinei prekybai bei grupiniams pirkimams, 
padaugėjo skundų dėl neaiškiai nurodytos informacijos nuolaidų kuponus įsigyti interneto 
tinklalapiuose siūlančių verslo subjektų, taip pat dėl nepateiktų kontaktų, neaiškių sąlygų tokio 
pobūdžio tinklalapiuose. Atsižvelgiant į tai bei siekiant nukreipti veiklą į rizikingiausias priežiūros 
sritis, priemonės, Tarnybos direktoriaus įsakymu buvo patvirtinta 2012 m. II pusmečio stebėsenos 
sritis bei verslo subjektų, prekiaujančių internete nuolaidų kuponais, sąrašas bei III ir IV metų 
ketvirčiais atlikta šių subjektų skleidžiamos informacijos stebėsena. Stebėsena atlikta remiantis 
populiariausių grupinio apsipirkimo tinklalapių Lietuvoje pateikiama informacija. Kiekvienas 
atskiras pasiūlymas buvo nagrinėjamas tam tikra apimtimi: dėl siūlomos prekės ar paslaugos kainų 
neatitikimo grupinio apsipirkimo interneto tinklalapyje ir oficialiame prekę ar paslaugą siūlančio 
verslo subjekto interneto tinklalapyje; dėl siūlomos prekės ar paslaugos pavadinimo/pobūdžio 
neatitikimo grupinio apsipirkimo interneto tinklalapyje ir oficialiame prekę ar paslaugą siūlančio 
verslo subjekto interneto tinklalapyje; dėl siūlomos prekės ar paslaugos įsigijimo vietos neatitikimo 
grupinio apsipirkimo interneto tinklalapyje ir oficialiame prekę ar paslaugą siūlančio verslo subjekto 
interneto tinklalapyje. 
 
 
 



 63 

6.3. Dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos 
 

Atsižvelgiant į vartotojų teisių apsaugos teisinį reglamentavimą ir Tarnybai priskirtą 
kompetenciją, Tarnybos veikloje stebima situacija, jog verslo subjektai dažniausiai pažeidžia 
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo, Reklamos įstatymo, Produktų saugos ir Maisto įstatymo nuostatas. Detalesnė informacija 
pateikiama pridedamoje lentelėje (2 Priedas). Pastebėtina, jog už pažeidimus skiriamos tiek 
prevencinės, tiek poveikio priemonės: verslo subjektai informuojami apie jų vykdomus pažeidimus, 
rengiami susitikimai ir konsultacijos, priimami Tarnybos sprendimai, Tarnybos tinklapyje 
pateikiama aktuali informacija ir informacija apie Tarnybos sprendimų, taikių susitarimų 
nevykdymą, skiriamos baudos, kreipiamasi į teismą. 
 
6.4 Pasiūlymai keisti ar priimti naujus teisės aktus 
 

2012 m. Tarnybos specialistai įvairiose, su vartotojų teisių apsauga susijusiose srityse 
nustatė teisės aktų keitimo ar naujų teisės aktų priėmimo poreikį. Dėl daugumos identifikuotų 
teisinio reguliavimo spragų su pasiūlymais buvo kreiptasi į atsakingas institucijas. Pastebėtina, jog į 
nemažai Tarnybos pastabų buvo atsižvelgta arba pateikti atsakingų institucijų vertinimai. Išsamesnė 
informacija pateikta pridedamoje lentelėje (3 Priedas).  
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7. Interesantų (klientų) skundai, atsiliepimai dėl 
Tarnybos veiklos 

 
Kreipimaisi į ginčų komisiją, teismą 
 

2012 m. dėl Tarnybos nutarimų ar veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo į Vyriausiąją 
administracinių ginčų komisiją kreipėsi 5 vartotojai bei į Vilniaus apygardos administracinį teismą 
kreipėsi 14 pareiškėjų. Vartotojo skundai Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje buvo 
atmesti. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 5 pareiškėjų skundai buvo atmesti kaip 
nepagrįsti, 1 byla sustabdyta, kitų 8 pareiškėjų skundų nagrinėjimas tęsiasi. 
 
Anoniminės asmenų apklausos 
 

Vadovaujantis Tarnybos direktoriaus patvirtintomis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų 
aptarnavimo Tarnyboje taisyklėmis, ne rečiau kaip kartą per metus organizuojama anoniminė 
asmenų apklausa, siekiant įvertinti ir gerinti Tarnyboje vykdomą asmenų prašymų nagrinėjimą ir 
atvykusių asmenų aptarnavimą. Asmenims pateiktose anoniminės aptarnavimo kokybės vertinimo 
anketose buvo siekta sužinoti: ar asmenys pakankamai informuoti apie Tarnybos darbo laiką ir ar 
šis laikas jiems patogus; ar asmenys aptarnaujami greitai, mandagiai ir kvalifikuotai; ar asmenis 
tenkino atsakymų pateikimo terminai, ar jie buvo informuoti apie Tarnyboje nagrinėjamo klausimo, 
ginčo sprendimo eigą, taip pat buvo prašoma pateikti pastabas ar pasiūlymus, susijusius su 
Tarnybos veikla. Įvertinus 2012 m. atliktos apklausos rezultatus, nustatyta, jog didžioji dalis 
atsakymus pateikusių asmenų žino Tarnybos darbo laiką (88,9 proc.) ir jis jiems patogus (77,8 
proc.), asmenys yra patenkinti aptarnavimo kokybe (96,3 proc.) ir atsakymo į jų prašymą (skundą) 
pateikimo terminais (77,8 proc.), taip pat buvo tinkamai informuoti apie klausimo ar prašymo 
nagrinėjimo eigą (85,2 proc.). Į klausimus atsakę asmenys pateikė keletą pastabų dėl Tarnybos 
darbo organizavimo ir veiklos gerinimo: siūlė didinti aptarnaujančių asmenis darbuotojų skaičių, 
didinti Tarnybos veiklos efektyvumą ir įtraukti vartotojus į ginčų nagrinėjimo procesą. Visgi 
pastebėtina, kad dažniausiai nuomonę apie Tarnybos veiklą linkę išreikšti asmenys, kurių prašymai 
buvo nagrinėjami Tarnyboje: dalis asmenų išreiškė padėkas už suteiktą informaciją ir pagalbą 
sprendžiant jų ir pardavėjų (paslaugų teikėjų) ginčus, dalis asmenų nebuvo patenkinti ginčų 
nagrinėjimo tvarka, terminais, Tarnybai suteiktomis teisinėmis priemonėmis ginant pažeistas 
vartotojų teises. 
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8. Teisingumo ministerijos ir jos valdymo srities institucijų 2011-2012 metų kovos su korupcija 
priemonių plano įgyvendinimas 

 
Atsižvelgiant į Teisingumo ministro 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1R-197 

patvirtinto Teisingumo ministerijos ir jos valdymo srities institucijų 2011-2012 m. kovos su 
korupcija priemonių plano I dalyje „Teisėkūra ir sprendimų priėmimas“ nurodytų problemų 
sprendimo būdų įgyvendinimą, Tarnybos rengiami teisės aktų projektai, vadovaujantis Tarnybos 
darbo reglamento 228 punktu, derinami su visuomene ir suinteresuotomis institucijomis juos 
viešinant Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje. Tokiu 
būdu užtikrinamas teisėtas ir viešas interesų grupių dalyvavimas Teisingumo ministerijai pavestos 
valdymo srities institucijos rengiamų teisės aktų projektų rengimo procese. 

Tarnybos direktoriaus 2012 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1-63 patvirtintos Tarnybos 
skiriamų baudų dydžio nustatymo gairės, įtvirtinančios principus, pagrindinius kriterijus ir tvarką, 
kuriais rekomenduojama vadovautis nustatant baudų, skiriamų ūkio subjektams už Produktų saugos 
įstatyme, Maisto įstatyme, Reklamos įstatyme, Tabako kontrolės įstatyme, Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme, Vartotojų teisių apsaugos įstatyme, 
Administracinių teisės pažeidimų kodekse nurodytus pažeidimus, kuriuos tiria Tarnyba, dydį. 
Šiomis gairėmis vadovaujasi Tarnybos komisija, skirdama individualizuotas ir prevencinį poveikį 
turinčias baudas ūkio subjektams, pažeidusiems paminėtus įstatymus. Skiriamų baudų dydžio 
nustatymo gairės paskelbtos Tarnybos internetiniame tinklalapyje.  

Tarnybos valstybės tarnautojai ir darbuotojai Tarnyboje klausė pranešimą dėl valstybės 
tarnautojų profesinės etikos principų ir korupcijos prevencijos būdų ir priemonių. 

Siekiant užtikrinti skaidrų Tarnybos viešųjų pirkimų vykdymą, 2012 m. pirkimai buvo 
atliekami vadovaujantis direktoriaus 2012 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1-36 patvirtinta 2012 
planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų suvestine, paskelbta Tarnybos interneto svetainėje. Taipogi, 
skelbiama viešai suvestinė informacija apie atliktus pirkimus. 
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III. 2012 METŲ PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 
(su pasiūlymais keisti ar priimti teisės aktus) 

 
1 Problema. Pagal šiuo metu nustatytą vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo 

kontrolės mechanizmą, pardavėjas ar paslaugų teikėjas į Tarnybos pasiūlymą pakeisti, panaikinti ar 
netaikyti nesąžiningos vartojimo sutarties sąlygos turi įvykdyti per 14 dienų. Pastebėtina, kad toks 
terminas yra pakankamai trumpas pardavėjui ar paslaugų teikėjui atlikti sutarties pakeitimus ir 
suderinti juos su Tarnyba. Dažnai bendrovės prašo pratęsti nutarime nurodytą (Vartotojų teisių 
apsaugos įstatyme nustatytą) terminą atsakymo pateikimui. Todėl siekiant efektyvios vartotojų 
apsaugos šioje srityje taip pat reikia atitinkamai bendradarbiauti ir konsultuoti verslininkus, 
padedant pašalinti nesąžiningas sąlygas iš vartojimo sutarčių.  

Galimas problemos sprendimo būdas. Tikslinga Vartotojų teisių apsaugos įstatyme 
nustatyti 30 dienų terminą verslo subjektui vykdyti Tarnybos pasiūlymą nutraukti viešojo intereso 
pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba parengė ir Teisingumo ministerijai pateikė Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimo projektą, kuriuo siūloma pakeisti Vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 ir 3 dalis ir nustatyti 30 dienų terminą pardavėjui ar 
paslaugų teikėjui atsakymui pateikti dėl Tarnybos nutarimo vykdymo, o ieškinio padavimą teismui 
sieti su viešojo intereso gynimu. 

2 Problema. Nagrinėjant vartotojų prašymus, pastebėta, kad itin menkos vertės vartotojų 
ginčų nagrinėjimas sukuria neproporcingai didelę administracinę naštą verslui bei ginčus 
nagrinėjančioms institucijoms. Tarnybos praktikoje yra buvę ginčų dėl 14 ct, 30 ct., 1.99 Lt dydžio 
žalos, kurių pareiškėjai iš principo nesutinka ginčo spręsti taikiai, o ginčus nagrinėjanti institucija 
formaliai neturi teisės atsisakyti pradėti nagrinėti tokio pobūdžio ginčų. Tokiu būdu ginčo 
sprendimo procedūros kaina gali siekti net keliasdešimt kartų didesnes išlaidas nei ginčo vertė.  

Galimas problemos sprendimo būdas. Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinti nuostatą, 
jog ginčus nagrinėjanti institucija nagrinėja vartotojo prašymą dėl pažeistų ar ginčijamų jo teisių, 
kai galimos žalos vertė yra ne mažesnė nei 10 Lt. 

3 Problema. Ginčai ne teisme pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą turi būti 
išnagrinėti per 20 darbo dienų ir jei reikia, galima pratęsti ginčo nagrinėjimą dar 20 darbo dienų. 
Tokie terminai dažnai būna pernelyg trumpi tam tikrais atvejais (pavyzdžiui, kai reikia gauti kitos 
institucijos išvadą dėl daikto kokybės). 

Problemos sprendimo būdas. Siūlytina nustatyti ilgesnius vartotojų ginčų sprendimo ne 
teisme procedūros terminus. Remiantis 2009 m. kovo 29 d. Civic Consulting atlikto tyrimo 
„Alternatyvaus ginčų nagrinėjimo Europos Sąjungoje“ duomenimis[1], didžioji dalis alternatyvaus 
ginčų sprendimo įstaigų išnagrinėja vartotojų ginčus vidutiniškai per 90 dienų ar mažiau. Ir net kai 
vartotojams tenka ilgiau palaukti sprendimo priėmimo, vidutiniškai procedūra trunka ne ilgiau kaip 
180 dienų. Tik 31 alternatyvaus ginčų sprendimo įstaiga (iš 750) nustačiusi ginčų nagrinėjimo 
terminą iki 30 dienų. Atsižvelgiant į tokią praktiką siūlytina pailginti alternatyvaus ginčų sprendimo 
procedūros terminą Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatant, jog ginčus nagrinėjanti institucija 
vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 40 darbo dienų nuo prašymo, 
pateikimo dienos, o kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo nagrinėjimas 
negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau kaip 40 darbo 
dienų. 

4 Problema. Pagal šiuo metu galiojančią Reklamos įstatymo redakciją, Reklamos 
įstatymo pažeidimus surašo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba bei Valstybinė ne maisto 
produktų inspekcija bei perduoda juos sankcijos skyrimui Tarnybai. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba, 
pastebėjusi galimus Reklamos įstatymo pažeidimus, perduoda šioms institucijoms surinktą 
medžiagą pažeidimo protokolo surašymui. Tačiau pabrėžtina, kad ne visi tyrimai yra įvertinami bei 
Tarnyba ne visais atvejais yra informuojama apie tyrimo nutraukimą ar jo baigtį. Be to, toks 

                                                 
[1] Civic Consulting. (2009). Study on the use of alternative dispute resolution in the European Union. Retrieved March 29, 2012, from 
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/adr_study.pdf. 
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informacijos dvigubas vertinimas užtrunka žymiai ilgiau. Taip pat susiklosto atvejų, kai juridinis 
subjektas į Tarnybą kreipiasi konkrečiu klausimu dėl nuomonės pateikimo bei taip pat kreipiasi į 
rinkos priežiūros instituciją. Tarnyba įvertina pateiktą informaciją bei pateikia nuomonę, 
atsižvelgdama į Vartotojų teisių apsaugos įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo bei Reklamos įstatymo nuostatas, tuo tarpu rinkos priežiūros institucija pateiktą 
informaciją vertina, vadovaudamasi Lietuvos higienos normomis ar kitu konkrečiu teisės aktu, t.y. 
žymiai siauriau, todėl pasitaikė atvejų, kai skirtingų institucijų pateiktos nuomonės nesutapo. Dėl to 
2012 m. I pusmetį ypač daug diskusijų kilo dėl Reklamos įstatymo priežiūros bei pasiskirstymo tarp 
institucijų. Laikytasi pozicijos, kad paskirsčius Reklamos įstatymo priežiūrą skirtingoms 
institucijoms, gali susiklostyti skirtinga sankcijų skyrimo bei taikymo praktika, taip pat įvestas 
neaiškumas juridiniams asmenims.  

Problemos sprendimo būdas. Atsižvelgiant į tai, 5 kartus teiktos pozicijos Ūkio 
ministerijai dėl Reklamos įstatymo derinimo. Galutinis įstatymo projektas turėtų būti parengtas 
2013 m. I pusmetį. 

5 Problema. 2012 m. Tarnyba vis dar gauna vartotojų skundų dėl bendrovių, kurios 
Lietuvoje aktyviai platina reklaminę informaciją iš užsienio valstybių, nepriklausančių ES bei 
kuriose nėra taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. spalio 27d. Reglamentas (EB) 
2004/2006 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, 
bendradarbiavimo ir Lietuvoje neturi savo atstovybės. Tokia, galimai nesąžininga reklaminė 
informacija, skirta būtent Lietuvos vartotojams, teikiama interneto tinklalapiuose lietuvių kalba, taip 
pat apie konkrečias prekes/paslaugas informacija platinama telefonu, su telekomunikacijų 
bendrovėmis sudarius sutartis, tačiau reklamą skleidžiančios bendrovės teigia, nesančios atsakingos 
už minėtą komercinę veiklą, nors ir veikia užsienio komercinės veiklos subjekto naudai. Negalint 
operatyviai užtikrinti tokių bendrovių nesąžiningos komercinės veiklos sustabdymo, mažėja 
vartotojų teisių apsaugos efektyvumas. Be to, aktyvėjant reklamai socialiniuose tinkluose bei 
tinklaraščiuose, gaunama vis daugiau vartotojų nusiskundimų dėl konkrečiuose 
tinklaraščiuose/socialiniuose tinkluose vykdomų galimai nesąžiningų veiksmų. Atlikus patikrinimą, 
pastebima, kad dažniausiai tinklaraščiai registruoti JAV, Lietuvoje prekės gaunamos paštu per 
kurjerį. Tokių ginčų sprendimas yra itin sunkus. 

Problemos sprendimo būdas. Atsižvelgiant į tai, pateiktas pasiūlymas keisti Nesąžiningos 
komercinės veiklos įstatymo 2 straipsnio 5 punktą, nurodant: „Komercinės veiklos subjektas – bet 
kuris fizinis arba juridinis asmuo, kuris komercinėje veikloje, veikia siekdamas tikslų, susijusių su 
jo prekyba, verslu, amatu arba profesija, ar bet kuris asmuo, veikiantis komercinės veiklos subjekto 
vardu arba jo naudai“.  

6 Problema. Kaip ir 2011 m., 2012 m. Tarnyba, vykdydama Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo įstatymo priežiūrą, praktikoje susidūrė su nagrinėjimo procedūrų 
problemomis. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas nustato, kad 
„Tarnyba ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo prašymo (skundo) pateikimo dienos priima 
motyvuotą nutarimą pradėti arba atsisakyti pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą“. 
Tačiau Tarnyba nuolat gauna vartotojų skundų dėl galimai nesąžiningos komercinės veiklos, kurie 
neatitinka Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo 
taisyklėse įtvirtintų reikalavimų, nepateikia reikiamų duomenų, kurie leistų Tarnybai pagrįstai 
įvertinti, ar skundžiami komercinės veiklos subjekto veiksmai gali pažeisti Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas. Be to, Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo įstatyme taip pat nurodyta, jog per trisdešimt dienų nuo prašymo 
(skundo) pateikimo dienos priimamas nutarimas ne tik pradėti, bet ir atsisakyti pradėti prašymo 
(skundo) nagrinėjimo procedūrą. Visgi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatyme nėra aiškiai nurodyta, kada privalo būti priimamas atsisakymas pradėti tyrimą – ar tik tais 
atvejais, kai pateikiamas skundas, atitinkantis skundui Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatyme nustatytus reikalavimus, ar visais atvejais, kai pareiškėjas skundžiasi 
dėl nesąžiningos komercinės veiklos, nurodydamas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymą, ar netgi tais atvejais, kai pareiškėjas skundžiasi abstrakčiai minėdamas galimą 
komercinės veiklos subjekto nesąžiningumą.  
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Galimas problemos sprendimo būdas. Atsižvelgiant į tai, kad vartotojai savo skunduose 
Tarnybai nurodydami galimus savo teisių pažeidimus dažnai tai įvardija tiesiog „nesąžiningumu“ 
bendrąja prasme, net kai tai apskritai nėra susiję su Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo taikymo sritimi bei yra nagrinėjami kitų įstatymų (pvz., Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo, Reklamos įstatymo) tvarka, svarstytina galimybė keičiant Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą panaikinti nuostatas, reglamentuojančias 
nutarimo dėl atsisakymo pradėti prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūrą priėmimą, tam, kad 
nebūtų nepagrįstai eikvojami dideli laiko ir žmogiškieji ištekliai tokių pažeidimų tyrimui bei 
didinama administracinė našta verslui. 

7 Problema. Kaip ir 2011 m., 2012 m. Tarnyba, rengdama nutarimus dėl Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo, taip pat susidūrė su problema dėl 
nutarimo parengimo bei išsiuntimo trumpų terminų. Bylos nagrinėjimo posėdžio metu gali būti 
nustatyta papildoma svarbi informacija, kuri taip pat turi būti įtraukta į nutarimo medžiagą. Kadangi 
šiuo metu Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme nenustatyta pareiga 
komercinės veiklos subjektui pateikti informaciją Tarnybos nustatytais terminais, praktikoje buvo 
pastebėta, jog subjektas minėtą informaciją teikia tik posėdžio metu. Tokiu atveju, kai posėdžio 
metu gaunama ypač didelės apimties informacija, tokios informacijos apdorojimas reikalauja laiko 
sąnaudų. Pažymėtina, kad Tarnybos nutarimas turi būti pagrįstas, informatyvus ir motyvuotas. 
Atsižvelgiant į tai, kad Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimų medžiaga bei Komisijos priimti 
nutarimai yra didelės apimties, be to, kadangi vienu metu Komisija priima keletą nutarimų dėl 
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo, bylos rengėjui ir 
Komisijai 3 dienų termino parengti nutarimams yra per trumpas laiko tarpas, tam, kad priimti 
nutarimai būtų itin išsamūs, motyvuoti bei užtikrintų aukšto lygio Lietuvos vartotojų teisių apsaugą, 
siekiant Direktyvos tikslų.  

Galimas problemos sprendimo būdas. Būtina svarstyti galimybę pratęsti nutarimo 
išsiuntimo terminą asmenims, dėl kurių šie nutarimai priimti, iki 5 darbo dienų. 

8 Problema. Nors 2012 m. nebuvo susidurta su problema dėl baudų skyrimo, ankstesniais 
metais nagrinėjant atvejus dėl nesąžiningos komercinės veiklos, praktikoje pastebėta, jog 
nesąžiningą komercinę veiklą vykdančios bendrovės/asmenys dažnai sukuria įmonę būtent tai 
veiklai vykdyti bei sąmoningai ją vykdo iki paskelbiamo bankroto. Pastebėtina, kad tokios 
bendrovės per itin trumpą komercinės veiklos vykdymo laiką gauna didelį pelną, likviduojamos, 
iškeliamos bankroto bylos arba pakeičia buveinės vietą, neatsakinėja į siunčiamus raštus, neteikia 
informacijos bei nesprendžia kilusių ginčų su vartotojais dar nesuėjus metams nuo įmonės įsteigimo 
arba yra sukuriamos būtent konkrečios veiklos įvykdymui, pavyzdžiui, koncerto organizacijai. Be 
to, tokios bendrovės, retai pateikia Tarnybos prašomą informaciją apie pajamas. Pastebėtina, kad 
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo taikymo sritis ir juo 
reglamentuojamų santykių specifika, skirtingai nei, pavyzdžiui, Reklamos įstatymo atveju, lemia 
tai, jog komercinės veiklos subjektai gali būti suinteresuoti vykdyti savo veiklą trumpą laikotarpį, 
todėl ekonominės sankcijos ribojimas neviršyti 3 procentų komercinės veiklos subjekto metinių 
pajamų praėjusiais finansiniais metais, Tarnybos nuomone, yra netikslingas, ypač tokiais atvejais, 
kai dėl bendrovės vykdomos nesąžiningos veiklos žalą patiria bei skundžiasi itin didelis skaičius 
vartotojų, o Komisijos paskirta sankcija nepasiekia numatyto tikslo. Taip pat atkreiptinas dėmesys, 
jog praktikoje gali susiklostyti situacija, kai komercinės veiklos subjekto, dėl kurio veiksmų 
(neveikimo) vykdoma prašymo (skundo) nagrinėjimo procedūra, pajamos yra tokios mažos, kad, 
atsižvelgiant į galiojančią Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
nuostatą, jog bauda neturi viršyti 3 procentų reklaminės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais 
finansiniais metais, skirtina bauda net nesiektų minimalios baudos – tūkstančio litų. 

Galimas problemos sprendimo būdas. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba pasiūlė išbraukti 
nustatytą 3 procentų komercinės veiklos subjekto metinių pajamų praėjusiais finansiniais ribą 
skiriant ekonomines sankcijas bei suteikti teisę Komisijai kiekvienu konkrečiu atveju įvertinti 
galimą baudos dydį, atsižvelgiant į Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymu nustatytą skirtinos baudos minimumą ir maksimumą. Kaip alternatyva šiam pasiūlymui, 
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gali būti nustatyta, kad minėtais atvejais komercinės veiklos subjektams Komisija 3 procentų ribą 
nustato nuo komercinės veiklos subjekto faktiškai gautų pajamų einamaisiais metais. 

9 Problema. 2012 m. taip pat kaip ir ankstesniais metais susidurta su problema, jog 
vykdant preliminarius bei oficialius tyrimus dėl galimai nesąžiningos komercinės veiklos, Tarnybai 
kreipiantis į komercinės veiklos subjektus dėl tyrimui reikalingos informacijos pateikimo, pasitaiko 
atvejų, kai komercinės veiklos subjektai tokią informaciją pateikti vengia, vilkina jos pateikimą arba 
tokios informacijos apskritai nepateikia. Tai apsunkina tyrimų dėl galimai nesąžiningos komercinės 
veiklos eigą.  

Galimas problemos sprendimo būdas. Siekiant efektyvios nesąžiningos komercinės 
veiklos kontrolės bei tinkamo Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
nuostatų vykdymo, svarstytina galimybė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymą papildyti, nustatant komercinės veiklos subjektams pareigą laiku pateikti Tarnybai 
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punkto 
pagrindu prašomą informaciją, reikalingą minėto įstatymo pažeidimams tirti, bei įtvirtinant 
veiksmingas sankcijas už šios pareigos nevykdymą.  

10 Problema. Tarnybos komisijos priimamo sprendimo rekomendacinis pobūdis bei 
atsakomybės už informacijos ginčus nagrinėjančioms institucijoms nepateikimą nebuvimas lemia 
Tarnybos komisijos priimamų nutarimų nevykdymą ir taikiu būdu išspręstų ginčų skaičiaus 
mažėjimą. Ši problema yra jau ne vienerius metus. Analizuojant gaunamus vartotojų prašymus ir 
klausimus taip pat pastebėta, kad vartotojai neretai susiduria su paslaugų teikėjais, kurie vartotojui 
atsisakius paslaugų sutarties nenori grąžinti vartotojo įmokėtų pinigų, arba nepripažįsta vartotojo 
teisės nutraukti sutartį ir grąžinti pinigus už paslaugas, prekes, kuriomis nebuvo pasinaudota. 
Pavyzdžiui, 2012 m., buvo gauta nemažai skundų dėl UAB „Happy travel, UAB „Torpol Baltija“ 
vykdomos veiklos. Tarnyba išnagrinėjusi vartotojų prašymus tenkino, tačiau dažniausiai įmonės jų 
nevykdydavo. Viena iš svarbiausių ginčų sprendimo ne teisme tvarka efektyvumą lemiančių 
veiksnių yra priimamo sprendimo teisinė galia. Priimamo sprendimo neprivalomumas lemia 
verslininkų, ypatingai smulkiųjų, mažiau visuomenės žinomų įmonių, apsisprendimą nevykdyti 
siūlymo ginčą spręsti taikiai. Manytina, kad Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtinta poveikio 
priemonė – viešas paskelbimas apie sprendimo nevykdymą interneto tinklapyje nepakankamai 
efektyviai užtikrina vartotojo teises. Be, to nagrinėjant vartotojų prašymus dažnai susiduriama su 
problemomis susirašinėjant su bendrovėmis, nes bendrovių nurodytais ir oficialiai skelbiamais 
adresais laiškai nepasiekia adresatų arba atsakymai ir paaiškinimai Tarnybai nėra pateikiami. 

Galimas problemos sprendimo būdas. Siekiant didesnio neteisminių sprendimų 
veiksmingumo, taip pat atsižvelgiant į tai, kad vartotojas yra silpnesnioji santykių pusė ir teisinis 
reglamentavimas orientuotas į vartotojo teisių apsaugą, tikslinga Vartotojų teisių apsaugos įstatyme 
įtvirtinti, kad ne teismo tvarka nagrinėjant vartotojų ir pardavėjų/paslaugų teikėjų ginčus, priimami 
sprendimai yra privalomi. Taip pat siūlytina teisės aktuose (Vartotojų teisių apsaugos įstatyme) 
numatyti atsakomybę, jeigu pardavėjas ar paslaugos teikėjas nepateikia ginčą nagrinėjančioms 
institucijoms dokumentų, kitos informacijos ar įrodymų, taip pat atsisako teikti paaiškinimus dėl 
vartotojo skundo ir jame išdėstytų aplinkybių.  

11 Problema. Atsižvelgiant į tai, jog 2012 m. metais itin padaugėjo vartotojų prašymų dėl 
naujo pobūdžio pažeidimų, t.y. vartotojai kreipėsi dėl pastaruoju metu internete plintančių 
vadinamųjų ,,Dienos akcijos pasiūlymų“, t. y. nuolaidų kuponų, kuriuos per nustatytą akcijos laiką 
nusipirkę vartotojai gali pasinaudoti galimybe įsigyti tam tikrą prekę/paslaugą su didele nuolaida, 
vartotojai skundėsi, kad įsigijus nuolaidų kuponus ir juos panaudojus prekių įsigijimui, pardavėjas 
nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, t.y. nepristato užsakytų prekių, dėl ko vartotojai kelia 
reikalavimą nutraukti prekių pirkimo-pardavimo sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus.  

Galimas problemos sprendimo būdas. Siekiant sumažinti ar išvengti tokių pažeidimų, 
atlikti periodinę interneto tinklalapių, kuriuose prekiaujama nuolaidų kuponais ir įvairiomis 
prekėmis, stebėseną; šviesti verslininkus bei vartotojus aktualiomis elektroninės prekybos temomis.  

12 Problema. Tarnyba 2012 m. gavo vartotojų paklausimų ir prašymų dėl lieknėjimui 
skirtų preparatų, kurie reklamuojami interneto svetainėse ir socialiniuose tinklalapiuose. Daugiausia 
klausimų vartotojai pateikia dėl maisto papildų ,,Caralluma", ,,Weight Loss", ,,Raspberry ketones 



 70 

forte" ir kt. Vartotojai negali atgauti sumokėtų pinigų, nors pardavėjo pateikiamoje informacijoje 
nurodyta 100 proc. pinigų grąžinimo galimybė. Tarnyba dėl maisto papildo ,,Caralluma“ pardavėjo 
nustatymo kreipėsi į Informacinės visuomenės plėtros komitetą, taip pat dėl maisto papildų 
,,Caralluma“ ir ,,Weight loss“ kokybės ir notifikavimo kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos 
tarnybą, Vilniaus visuomenės sveikatos centrą. Informacinės visuomenės plėtros komitetas 
informavo, kad maisto papildų pristatymą Lietuvoje vykdo UAB ,,Venipak“. Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba informavo, kad vykdydama valstybinę maisto papildų kontrolę, įvertino 
lieknėjimui skirtų produktų "Caralluma" ir "Weight Loss" reklamą internetinėje erdvėje bei 
pažymėjo, kad minėtų maisto papildų etiketėse nenurodyta tiksli jų sudėtis, todėl neatmetama 
tikimybė, kad papilduose gali būti ir draudžiamų medžiagų. Šie maisto papildai nėra notifikuoti 
Lietuvoje teisės aktų nustatyta tvarka.  

Galimas sprendimo būdas. Kreiptasi į JAV Federalinę prekybos komisiją, Tarptautinio 
vartotojų teisių gynimo tinklo (ICPEN) narį, dėl liekninamojo preparato ,,Caralluma“ prekybos 
tinklalapyje www.topcaralluma.com bei galimai apgaulingos šio tinklapio veiklos. Atsakymas 
nebuvo gautas. 3 vartotojams, kurie pateikė prašymus Tarnybai dėl įsigytų liekninamąjį poveikį 
turinčių maisto papildų, buvo grąžinti pinigai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba toliau 
vykdo tyrimą dėl šių maisto papildų platinimo Lietuvoje. 

13 Problema. Nėra reglamentuotas valstybės institucijų dalyvavimas, nustatant statybos 
defektus, atsiradusius per statybos garantinį terminą bei ginčų nagrinėjimas tarp vartotojų ir statybos 
proceso dalyvių dėl statybos darbų ir statybos produktų (langų ir durų) kokybės, defektų atsiradimo 
priežasčių nustatymo bei defektų šalinimo išankstinio sprendimo ne teisme tvarka. Be to, 
neišspręstas ekspertizių klausimas alternatyviuoju ginčų sprendimų atveju. 

Civilinis kodeksas įtvirtina tam tikras nuostatas dėl garantinių bei sutartinių santykių, 
tačiau specialiuosiuose aktuose – Statybos įstatyme, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 
nuostatuose, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos nuostatuose nėra įgyvendinta 
Civilinio kodekso garantuojama vartotojų teisių apsauga statybos produktų kokybės bei 
nekilnojamųjų daiktų remonto bei rangos srityje.Tarnyba nėra teisės aktų įgaliota atlikti ekspertinių 
tyrimus statybos srityje bei teikti išvadas, tačiau siekdama apginti vartotojų interesus statybos bei 
remonto srityje, neturėdama pateiktų išvadų dėl netinkamai atliktų langų bei durų montavimo, 
remonto darbų, galimai neteisingai atliktos matavimo paslaugos, dėl galimo neatitikimo 
deklaruojamiesiems reikalavimams, dėl gaminių montavimo taisyklių bei gaminio deklaracijų, 
gaminio eksploatavimo taisyklių nepateikimo, vadovaujasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 
nuostatomis ir kreipiasi į juridinius bei fizinius asmenis, atlikusius rangos bei statybos darbus bei 
siūlo kilusius ginčus išspręsti taikiai. Nagrinėjant ginčus statybos srityje susiduriama su 
problemomis, jog šioje srityje priimti Tarnybos sprendimai yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl 
kurių dauguma bendrovių nevykdo, todėl vartotojų teisių gynimas šioje srityje nėra efektyvus dėl 
teisės aktų spragų bei juose įtvirtintų ribotų Tarnybos įgaliojimų. 

Statybos srityje ginčų sprendimas alternatyviąja ginčų sprendimų tvarka ypač sudėtingas, 
kai bendrovėms iškeliamos bankroto bylos, kadangi rangovai neperima garantinių įsipareigojimų, 
jeigu su bendrove sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip (t.y. kad, bankrutavus pardavėjui, garantinį 
aptarnavimą teikia gamintojas ar kt.), pagal Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 1 
punktą, iškėlus teisme bankroto bylą, kreditoriai turi teisę, per teismo nustatytą laikotarpį perduoti 
administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus. Vartotojai turi 
teisę pateikti pareiškimą, dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, bankrutuojančios bendrovės 
administratoriui, pagal minėto įstatymo 35 straipsnio 4 dalį, vartotojų kreditoriniai reikalavimai, 
juos patvirtinus teisme, būtų tenkinami trečiąją eile. Tokiu būdu paliekama galimybė statybos bei 
nekilnojamojo turto bendrovėms išvengti sutartinių bei garantinių įsipareigojimų. 

Galimas problemos sprendimo būdas. 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos Nr. 99/44/EB Dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų 
aspektų  2 straipsnio 5 dalis nustato, kad „jeigu instaliavimas sudaro prekių pardavimo sutarties dalį 
ir prekes instaliavo pardavėjas arba tai atlikta jo atsakomybe, bet koks dėl neteisingo vartojimo 
prekių instaliavimo atsiradęs neatitikimas prilyginamas prekių neatitikimui. Ši nuostata vienodai 
taikoma gaminiui, kai numatyta, jog jį instaliuos pats vartotojas, kai jis jį instaliuoja, o neteisingo 
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instaliavimo priežastis yra instaliavimo instrukcijos trūkumai“., t.y. minėta direktyva reglamentuoja 
ir įmontuotų, instaliuotų į statinį langų bei durų kokybės tikrinimą. Pažymėtina, kad Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo  14 straipsnis taip pat numato, kad „jeigu prekės pirkimas – pardavimas apima 
prekės instaliavimą, įrengimą ar montavimą ir prekes instaliavo, įrengė ar sumontavo pardavėjas 
arba jo pasitelkti asmenys, bet koks dėl neteisingo vartojimo prekių instaliavimo, įrengimo ar 
montavimo atsiradęs kokybės trūkumas prilyginamas prekių kokybės trūkumui. Ši nuostata taip pat 
taikoma tuo atveju, kai susitariama, kad prekę instaliuos, įrengs ar montuos pats vartotojas, kai jis 
instaliuoja, įrengia ar montuoja, o neteisingo instaliavimo, įrengimo ar montavimo priežastis yra 
montavimo techninės instrukcijos trūkumai“. 

Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių, patvirtintų Ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. 
įsakymu Nr. 217 (Žin., 2001, Nr. 58-2105) 8 punktas nustato, kad „kilus nesutarimams tarp pirkėjo 
ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip 
per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją dėl prekės kokybės 
įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui“. Tačiau 
Inspekcija neatlieka tyrimų bei neteikia išvadų dėl pareiškėjų skundų, susijusių su nekilnojamojo 
turto remontu (pvz., langų, durų montavimas). Nagrinėdama šią problemą dėl efektyvesnės 
vartotojų apsaugos statybos srityje užtikrinimo, Tarnyba ne kartą teikė pasiūlymus dėl įstatymų 
pataisų rengimo, siūlant išspręsti situaciją dėl galimai netikslaus minėtos direktyvos perkėlimo, 
Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos nuostatuose įtvirtintas šios institucijos funkcijas 
papildyti nurodant, kad Valstybinė ne maisto produktų inspekcija nagrinėja ir teikia išvadas dėl 
nekilnojamojo turto remonto bei prekių tiekimo ir jų įtraukimo į nekilnojamąjį turtą, o nesuteikus 
minėtų funkcijų minėtai inspekcijai, siūlyta, šias funkcijas perduoti Valstybinei teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcijai. 

14 Problema. Keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius 
nelaimingus atsitikimus taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 
d. nutarimu Nr. 790 (Žin., 2009, Nr. 90-3860) (toliau – Taisyklės) nustato institucijų tarpusavio 
keitimosi informacija apie pavojingus ne maisto produktus (toliau vadinama – pavojingas 
produktas) ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus, įvykusius buityje ar laisvalaikio metu, 
išskyrus nelaimingus atsitikimus dėl apsinuodijimų, tvarką. Šis teisės aktas buvo priimtas 
atsižvelgiant į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2007–2010 metų strategijos įgyvendinimo 
priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 11 d. nutarimu 
Nr. 372 (Žin., 2007, Nr. 46-1742), 2.1.2 punktą (,,Sukurti duomenų apie nelaimingus atsitikimus, 
susijusius su pavojingais produktais (prekėmis ir paslaugomis), rinkimo ir apdorojimo sistemą“) bei 
įgyvendinant Strategijos uždavinį ,, Stiprinti vartotojų apsaugą nuo rizikos ir pavojų, kuriuos kelia 
pavojingi produktai, nesąžiningi prekybos būdai“. Taisyklių 2 punkte nurodyta, kad, informaciją 
apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus Tarnybai teikia šios 
institucijos: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Valstybinė ne maisto produktų 
inspekcija ir visuomenės sveikatos centrai apskrityse. Pažymėtina, kad nuo šių Taisyklių 
įsigaliojimo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. iš minėtų institucijų nebuvo gautas nei 
vienas pranešimas apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus. Tarnyba 
keletą kartų yra siuntusi prašymus šioms institucijoms dėl informacijos apie gautus pranešimus 
pateikimo. Minėtu laikotarpiu Tarnyboje iš vartotojų gauti tik 2 pranešimai apie nelaimingus 
atsitikimus, įvykusius buityje ar laisvalaikio metu.  

Galimas problemos sprendimo būdas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta aukščiau bei siekiant 
valstybės institucijų veiklos efektyvumo, siūlytina apsvarstyti tolesnį Taisyklių nuostatų vykdymo 
tikslingumą, ypač atsižvelgiant į tai, kad Taisyklės nėra taikomos sveikatos priežiūros įstaigoms, 
kurios gauna visą informaciją apie nelaimingus atsitikimus buityje ar laisvalaikio metu, tačiau jos 
nėra įpareigotos teikti šią informaciją Taisyklių nustatyta tvarka. 
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IV. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS 
TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI 

 
Įgyvendinant Teisingumo ministerijos 2013 m. strateginį tikslą – „Padidinti teisinių 

institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą“ bus vykdomos Teisingumo 
ministerijos programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ priemonės: 
 -Įgyvendinti vartotojų teisių apsaugą ir konsultuoti verslo subjektus, vykdant teisės aktuose 
įtvirtintas funkcijas. 
 -Teikti konsultacijas ir tarpininkauti sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju (paslaugos 
teikėju) dėl netinkamos kokybės prekių (paslaugų), įsigytų kitose ES valstybėse (viešoji įstaiga 
Europos vartotojų centras). 
 -Organizuoti vartotojų švietimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
vasario 13 d. nutarimą Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“. 
 

Įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 strategijos tikslus ir 
uždavinius 2013 m., kartu su kitomis institucijomis planuojama vykdyti ar dalyvauti vykdant šias 
priemones bei siekti šių rezultatų: 

-atlikti vartotojų ir ūkio subjektų nuomonių apklausas, siekiant ištirti vykdomų priemonių 
vartotojų teisių apsaugos sistemoje poveikį; 

-teikti metodinę pagalbą asocijuotoms verslo struktūroms, taip skatinti jas kurti 
alternatyvius ginčo nagrinėjimo mechanizmus; 

-atlikti aktualiausių vartojimo sričių vartojimo sutarčių stebėseną vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu; 

-bendradarbiauti su vartotojų asociacijomis, vykdančiomis vartotojų teisių apsaugos 
projektus; 

-didinti vartotojų asociacijų, dalyvaujančių darbo grupių ir komisijų, tarp jų ir ES lygiu 
veikiančių grupių ir komisijų, veikloje skaičių; 

-teikti metodinę pagalbą verslo asociacijoms, diegiančioms geros verslo praktikos 
kodeksus ir skelbti informaciją apie ūkio subjektus, įdiegusius geros verslo praktikos kodeksus; 

-skleisti visuomenės informavimo priemonėmis (reguliariai, periodiškai ar prireikus) 
informaciją apie reguliuojamų subjektų padarytus pažeidimus; 

-įtraukti ekonominio ir finansinio švietimo klausimus į ikimokyklinio ugdymo programas, 
priešmokyklinio ugdymo bendrąsias programas, bendrojo lavinimo mokyklų bendrąsias programas 
ir mokomuosius dalykus; 

-atlikti ginčų dėl nedidelių sumų priteisimo nagrinėjimo teismuose efektyvumo tyrimą ir 
pateikti pasiūlymus dėl tokių ginčų nagrinėjimo tobulinimo; 

-rengti informacijos teikimo vartotojams gaires ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu; 
-didinti vartotojų ir verslininkų informuotumą apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus; 

 -dalyvauti teikiant projektus teisės aktų, kuriuose nustatytos probleminės vartotojų teisių 
apsaugos sritys. 

Tarnyba, atsižvelgdama į Europos kompetentingų institucijų formuojamą praktiką 
įgyvendinant 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl 
nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir direktyvą 1999/44/EB 
dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų, siekdama, kad komercinės 
veiklos subjektai suteiktų vartotojams aiškią ir išsamią informaciją apie prekėms taikomą kokybės 
garantiją pagal įstatymą, 2013 m. vykdys komercinės veiklos subjektų stebėseną (monitoringą), 
kurios metu bus tikrinama, ar bendrovės nepažeidžia Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatyme įtvirtintų nuostatų nepateikiant išsamios informacijos apie kokybės garantijos 
(garantiją pagal įstatymą) terminą, kuris minimalus yra 2 metai. 

Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad vaikams skirta reklama sudaro didelę visos skleidžiamos 
reklamos dalį, ir į tai, kad vaikams skirtai reklamai nustatytų reikalavimų nesilaikymas daro itin 
didelę žalą vienai pažeidžiamiausių vartotojų grupių, 2013 m. vykdys vaikams skirtos reklamos 
srities stebėseną (monitoringą). 
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Taip pat 2013 m. Tarnyba atliks pasirinktos srities – internetinių parduotuvių vartojimo 
sutarčių stebėseną (monitoringą), siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų apsaugoti nuo vartotojo ir 
pardavėjų teisių ir pareigų pusiausvyrą iš esmės iškreipiančių sutarčių sąlygų. 

Kadangi didžiausią dalį gautų nusiskundimų energetikos ir komunalinių paslaugų srityje 
sudarė vartotojų nusiskundimai dėl sąskaitų už šilumą teisingumo ir neaiškumų, kylančių 
vartotojams dėl sąskaitose nurodytų mokėjimo sumų už šilumą, Tarnyba 2013 metais, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d. nutarime Nr. 182 jai 
priskirtais įgaliojimais, vykdys šilumos tiekėjų teikiamų buitiniams šilumos vartotojams sąskaitų už 
šilumą stebėseną (monitoringą), kurios metu bus vertinama, ar šilumos tiekėjų teikiamos buitiniams 
šilumos vartotojams sąskaitos parengtos laikantis teisės aktų reikalavimų, taip pat bus identifikuotos 
priežastys ir problemos, darančios įtaką mokėjimų už šilumą padidėjimui, bei suformuluoti 
pasiūlymai šių klausimų teisinio reglamentavimo tobulinimui.  

2013 m. gruodžio mėn. į Lietuvos nacionalinę teisę bus perkeltos 2011 m. spalio 25 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies keičiamos 
Tarybos direktyva 93/13/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB bei 
panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 
nuostatos. Atsižvelgiant į tai, Tarnyboje sudaryta darbo grupė teiks pastabas ir pasiūlymus dėl 
Civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto bei Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 
pakeitimo projekto.  

Taip pat pažymėtina, kad vienas iš svarbiausių 2013 metų Tarnybos uždavinių bus 
aktyvus dalyvavimas Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 m. antrąjį pusmetį veiklose. 
Tarnyba 2013 m. antrąjį pusmetį pirmininkaus ES Tarybos Vartotojų apsaugos ir informavimo 
darbo grupės posėdžiams jai priskirtos kompetencijos srityje t.y. svarstant Europos Komisijos 
pasiūlymą dėl direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių paketų pakeitimo. Taip pat Tarnyba 2013 m. IV-
ąjį ketvirtį organizuos tarptautinę konferenciją „Prioritetinės vartotojų teisių apsaugos politikos 
kryptys ES“, kaip Pirmininkaujančios šalies renginį. Į šią konferenciją Tarnyba kvies visų ES 
valstybių narių delegacijas bei svarbiausius ES institucijų, atsakingų už vartotojų teisių apsaugą, 
pareigūnus – Europos Komisijos komisarą Tonio Borg, atsakingą už vartotojų teisių apsaugos 
klausimus ES, Sveikatos ir vartotojų generalinio direktorato (DG SANCO) direktorę p. P. Testori 
Coggi, šio direktorato Vartotojų reikalų direktorių, kai kuriuos skyrių vedėjus. Planuojama kviesti ir 
Mobilumo ir transporto generalinio direktorato (DG MOVE) vadovą ar jo įgaliotą atstovą. Šios 
konferencijos metu bus aptarti aktualiausi šiuo metu ES teisėkūros bei politikos klausimai, susiję su 
Kelionių paketų direktyvos (90/314/EEB) peržiūra, nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų 
atžvilgiu draudimu ir kt.  

2013 m. numatoma dalyvauti Baltijos šalių susitikime, įvyksiančiame Rygoje (Latvijoje), 
siekiant skatinti ir stiprinti vartotojų teisių apsaugą regioniniu lygmeniu. 

2013 m. Tarnyba planuoja plėsti bendradarbiavimą su verslu, didinti verslo subjektams 
suteiktų viešų konsultacijų skaičių taip pat stiprinti bendradarbiavimą su vartotojų asociacijomis, 
teikiant joms konsultacijas.  

2013 m. ketinama kas ketvirtį, pagal gaunamų vartotojų prašymų turinį identifikuoti 
aktualiausią bei didžiausio masto to meto problemą su kuria susiduria vartotojai, bei nustatyti, su 
kokiais komercinės veiklos subjektais sietini šie vartotojų prašymai. Atitinkamai kviesti šiuos 
komercinės veiklos subjektus tikslinei konsultacijai, siekiant suteikti išsamią informaciją dėl 
aktualių teisės aktų nuostatų, bei jų taikymo praktikoje.  

Didinant vartotojų ir verslininkų informuotumą apie elektroninę komerciją, 
bendradarbiaujant su Informacinės visuomenės plėtros komitetu, bus parengtos informacijos 
teikimo vartotojams gairės ūkio subjektams, prekiaujantiems internetu. 

Įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 strategijos tikslus ir 
uždavinius 2013 m., kartu su kitomis institucijomis bus kuriama bei diegiama bendra Vartotojų 
teisių informacinė sistema. Kuriant Vartotojų teisių informacinę sistemą bus siekiama šių rezultatų: 

-užbaigti 2012 m. pabaigoje pradėtą vartotojų teisių apsaugą įgyvendinančių institucijų 
veiklos analizę, prevencinių elektroninių paslaugų aplinkos ir verslo subjektų poreikių analizę bei 
kompiuterizuojamų veiklos procesų analizę. 
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- atlikti užsienio šalių prevencinių elektroninių paslaugų gerosios praktikos analizę; 
- parengti prevencinių elektroninių paslaugų modelį; 
- atlikti užsienio šalių „vieno langelio“ principo gerosios praktikos analizę; 
- parengti Semantinės paieškos modelį; 
- parengti „vieno langelio“ principų veikiančių institucijų modelį; 
- parengti Vartotojų teisių informacinės sistemos specifikaciją. 

 
 
 
 
 
 
Direktorius                           Feliksas Petrauskas



1 Priedas 
 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS 2011-2014 METŲ STRATEGIJOS  
TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ IR SIEKTINŲ REZULTATŲ ĮGYVENDINIMO PER 2012 METUS 

ATASKAITA 
 

2013 m. sausio 28 d. Nr. 3-42 
 

Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

1.  1 TIKSLAS. UŽTIKRINTI VEIKSMINGĄ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS SISTEMOS FUNKCIONAVIMĄ 

2.  Kasmet padidinti 3 proc. 
vartotojų sąlygų metinį 
indeksą (2010 m. – 49 
proc.) 

2011–2014 
metai 

Visos 
institucijos, 
dalyvaujančios 
įgyvendinant 
Strategiją  

• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 
koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vyriausioji 
specialistė N. Sankauskaitė. 

Remiantis 2012 m. gegužės mėnesį paskelbtos 7-osios 
Vartotojų sąlygų suvestinės duomenimis vartotojų 
sąlygų metinis indeksas Lietuvoje 2011 m. siekė 52 proc. 
Rodiklio pagerėjimas – 3 proc. 
Vartotojų sąlygų suvestinė už 2012 m. dar nepaskelbta. 

3.  Kasmet padidinti 2 proc. 
vartotojų pasitikėjimą 
vartotojų teisių apsaugos 
institucijomis (2010 m. – 
37 proc.) 

2011–2014 
metai 

Visos 
institucijos, 
dalyvaujančios 
įgyvendinant 
Strategiją  

• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 
koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vyriausioji 
specialistė N. Sankauskaitė. 

Remiantis 2012 m. gegužės mėnesį paskelbtos 7-osios 
Vartotojų sąlygų suvestinės duomenimis 2011 m. 39 
proc. Lietuvos vartotojų nurodė, jog pasitiki vartotojų 
teisių apsaugos institucijomis. Rodiklio pagerėjimas - 2 
proc. 
Vartotojų sąlygų suvestinė už 2012 m. dar nepaskelbta. 

4.  Padidinti priimtų ir 
veikiančių geros praktikos 
kodeksų – 5 vienetais 
(2010 m.– 7 vienetai) 

2011–2014 
metai 

Visos 
institucijos, 
dalyvaujančios 
įgyvendinant 
Strategiją  

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 
 

2011 m. 
Padidėjimas – 2 vienetai.  
2011 m. priimti ir paskelbti Lietuvos tiesioginės 
prekybos asociacijos Elgesio su vartotojais kodeksas ir 
Tiesioginės prekybos bendrovių elgesio su tiesioginiais 
pardavėjais ir tiesioginių pardavėjų tarpusavio elgesio ir 
tiesioginės prekybos bendrovių tarpusavio elgesio 
kodeksas.  
 
2012 m. 
Padidėjimas - 1 vienetas. 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

Paskelbtas Draudimo brokerių profesinės etikos 
kodeksas. 

5. 1.1. Uždavinys. Sukurti veiksmingą vartotojų teisių apsaugos stebėsenos sistemą ir geriau vykdyti reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos priežiūrą 

6.  1.1.1. Atlikti vartotojų 
teisių informacinės 
sistemos sukūrimo 
galimybių studiją 

2011 m. 
IV ketv. 

VVTAT 
 

• Bendrųjų reikalų departamento 
direktorius D. Slavickas,  
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vedėja R. 
Papreckienė. 

2011 m.  
Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (toliau – 
Tarnyba) atlikus viešojo pirkimo procedūras, galimybių 
studiją ,,Vartotojų teisių informacinės sistemos 
sukūrimas“ atliko UAB “IO Projects“.  
Išanalizuoti projekto naudos ir vertinimo kriterijai, 
parinkti projekto partneriai. Pasirašytos jungtinės veiklos 
sutartys su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba, 
Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, 
Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, VĮ Registrų 
centras. 
Rengiant technologinius sprendimus bendradarbiauta su 
mokslo bei inovacijų paramos institucijomis. Pasirašytos 
bendradarbiavimo sutartys su Mykolo Romerio 
universitetu. Mykolo Romerio universitetas pateikė 
projekto vertinimo ataskaitą. Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto Atvirojo kodo ekspertai atliko 
rengiamos galimybių studijos dėl investicijų projekto 
peržiūrą ir įvertinę Projekte numatomus diegti 
technologinius sprendimus pateikė išvadas ir 
rekomendacijos dėl Projekto tobulinimo. 
2011 m. rugsėjo 30 d. Tarnyba pateikė paraišką pagal 
kvietimą teikti paraiškas pažangių viešųjų elektroninių 
paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo subjektams, 
kūrimui pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 
3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ (prioriteto 
uždavinys – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant 
viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti 
elektroninio verslo iniciatyvas šalyje) įgyvendinimo 
priemonę VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės 
paslaugos“. 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

 

7. 1.1.2. Įgyvendinti Europos 
Komisijos 2010 m. 
gegužės 12 d. 
rekomendaciją Nr. SEC 
(2010) 572 ,,Dėl suderintos 
vartotojų skundų ir 
pasiteiravimų 
klasifikavimo ir pranešimo 
sistemos metodikos 
taikymo“ 

2012 m. 
III ketv. 

VVTAT, LB, 
RRT, 

VKEKK, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSC, VEI, 
VGI, VTD, 

CAA, VTPSI, 
VKTI, SLA, 

VASPT, 
SKVC, LMI, 
VVKT, KT, 

NTAKD, 
LRTK, IVPK, 

LSA 

• Bendrųjų reikalų departamento 
direktorius D. Slavickas,  
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vedėja R. 
Papreckienė. 

2011 m.  
Pateikta paraiška Europos Komisijos Sveikatos ir 
vartotojų generalinio direktorato paskelbtam kvietimui 
skirti ES paramą padengti 50 proc. Tarnyba išlaidų, 
skirtų įgyvendinti Europos Komisijos 2010 m. gegužės 
12 d. rekomendaciją Nr. SEC (2010) 572 ,,Dėl 
suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų 
klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos 
taikymo“.  
 
2012 m.  
Tarnyba nuo 2011 m. gruodžio 1d. iki 2012 m. kovo 31 
d. įgyvendino Europos Komisijos 2010 m. gegužės 12 d. 
rekomendaciją Nr. SEC (2010) 572 ,,Dėl suderintos 
vartotojų skundų ir pasiteiravimų klasifikavimo ir 
pranešimo sistemos metodikos taikymo“ ir nuo 2012 m. 
balandžio 1 d. tiesiogiai perduoda duomenis Europos 
Komisijai.  
2012 m. birželio 11 d. Tarnyba kartu su Europos 
Komisijos Sveikatos ir vartotojų generaliniu direktoratu 
surengė praktinę konferenciją, skirtą Europos Komisijos 
2010 m. gegužės 12 d. rekomendacijos Nr. SEC (2010) 
572 ,,Dėl suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų 
klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos taikymo“ 
įgyvendinimo Lietuvoje (Tarnyba pilnai įgyvendino šią 
rekomendaciją savo veikloje) aptarimui, galimų 
problemų identifikavimui ir jų sprendimo galimybių 
paieškai. Kompetentingos valstybės institucijos, 
vartotojų ir verslo asociacijos buvo supažindintos su 
Rekomendacijos nuostatomis, Europos vartotojų skundų 
registravimo sistema (ECCRS) ir jos techninėmis 
galimybėmis. 

8. 1.1.3. Įdiegti bendrą 2014 m. TM, VVTAT, • Bendrųjų reikalų departamento 2012 m. 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

Vartotojų teisių 
informacinę sistemą 

IV ketv. LB, RRT, 
VKEKK, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSC, VEI, 
VGI, VTD, 

CAA, VTPSI, 
VKTI, SLA, 

VASPT, 
SKVC, LMI, 
VVKT, KT, 

NTAKD, 
LRTK, IVPK, 

LSA, NTA 

direktorius D. Slavickas,  
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vedėja R. 
Papreckienė. 

IVPK 2012 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. T-92 „Dėl 
finansavimo skyrimo projektams pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė 
visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-
3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“ 
skyrė finansavimą Tarnybos projekto „Vartotojų teisių 
informacinės sistemos sukūrimas“ įgyvendinimui. 2012 
m. liepos 24 d. buvo paskelbtas atviras konkursas 
projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos 
sukūrimas“ konsultacinių paslaugų pirkimas. Šiuo metu 
Tarnybos viešųjų pirkimų komisija atlieka gautų 
pasiūlymų vertinimus. 

9. 1.1.4. Atlikti vartotojų 
apklausą, siekiant ištirti 
vykdomų priemonių 
vartotojų teisių apsaugos 
sistemoje poveikį 

Kasmet TM, VVTAT • Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 
 

2011 m. 
Atlikta vartotojų reprezentatyvi apklausa, kurios tikslas 
išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie vartotojų teisių 
apsaugos būklę Lietuvoje bei palyginti duomenis su 
ankstesnių tyrimų rezultatais. 
 
2012 m. 
Atlikta vartotojų reprezentatyvi apklausa, kurios tikslas 
išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie vartotojų teisių 
apsaugos būklę Lietuvoje bei palyginti duomenis su 
ankstesnių tyrimų rezultatais. 

10. 1.1.5. Atlikti ūkio subjektų 
nuomonių apklausą, 
siekiant ištirti vykdomų 
priemonių vartotojų teisių 
apsaugos sistemoje poveikį 

Kasmet TM, VVTAT • Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 
 

2011 m.  
Atlikta verslininkų reprezentatyvi apklausa, kurios 
tikslas - išsiaiškinti verslininkų nuomonę apie vartotojų 
teisių apsaugos būklę Lietuvoje, požiūrį į valstybines 
institucijas bei neteisminį ginčų nagrinėjimą. 
 
2012 m. 
Atlikta verslininkų reprezentatyvi apklausa, kurios 
tikslas - išsiaiškinti verslininkų nuomonę apie vartotojų 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

teisių apsaugos būklę Lietuvoje, požiūrį į valstybines 
institucijas bei neteisminį ginčų nagrinėjimą. 

11. 1.1.6. Parengti projektą 
teisės akto, kuris nustato 
vartotojų teisių apsaugą 
nuo viešojo 
administravimo subjektų 
sprendimų ir priimamų 
teisės aktų 

2012  m. 
I ketv. 

TM, VRM, 
ŪM 

— 2012 m. 
Tarnyba iš Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 
informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo 
posistemės 2012 m. balandžio 25 d. gavo Lietuvos 
Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1, 8, 10, 
12, 17, 22, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektą, kuriam 2012 gegužės 10 d. raštu Nr. 
4-4538 Tarnyba pateikė pastabas ir pasiūlymus. 

12. 1.1.7. Parengti projektą 
teisės akto pakeitimo, 
nustatančio, kad vertinant 
teisės aktų projektus turi 
būti ištiriama, ar 
numatomas teisinis 
reguliavimas nepagrįstai 
neriboja ūkio subjektų 
patekimo į rinką, ar nėra 
priemonių, nepagrįstai 
ribojančių prekių ar 
paslaugų pasiūlos didinimą 
 ar kitaip apribojančių 
vartotojų teises ir interesus 

2012 m. 
I ketv. 

TM, ŪM, 
VVTAT 

• Teisėkūros ir personalo skyriaus 
vedėja A. Kaušylienė 
 

2012 m. 
 

13. 1.1.8. Parengti Lietuvos 
Respublikos reklamos 
įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektą, 
tobulinantį reklamos 
naudojimo pažeidimų 
nagrinėjimo tvarką  

2011 m. 
IV ketv. 

ŪM, TM, KT, 
VVTAT 

 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis,  
• Teisėkūros ir personalo skyriaus 

vedėja A. Kaušylienė 
 

2011 m. rugpjūčio 3 d. pateiktos pastabos dėl Reklamos 
įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Ūkio ministerijai.  
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

14. 1.1.9. Pateikti pasiūlymą 
dėl Lietuvos Respublikos 
nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo 
nuostatų suderinimo su 
Nesąžiningos komercinės 
veiklos direktyvos 
2005/29/EB nuostatomis 

2011 m. 
IV ketv. 

TM, ŪM, KT, 
VVTAT 

 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis,  
• Teisėkūros ir personalo skyriaus 

vedėja A. Kaušylienė 
 

2011 m. rugsėjo 30 d. Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo pakeitimo projektas 
pateiktas Teisingumo ministerijai.  

15. 1.2. Uždavinys. Didinti vartotojų teisių gynimo veiksmingumą 

16. 1.2.1. Atlikti tyrimą, 
siekiant nustatyti, ar reikia 
išplėsti vartotojo sąvoką, ir 
pateikti reikiamų teisės 
aktų pakeitimo projektus 

2012 m. 
I ketv. 

TM, ŪM., 
ŠMM, SADM, 

SAM, VRM 

— — 

17. 1.2.2. Išnagrinėti užsienio 
valstybių turimą patirtį 
vartotojų teisių gynimo 
statybos srityje ir teisės 
aktų nuostatas, 
reglamentuojančias šiuos 
klausimus, pateikti 
pasiūlymus dėl šios srities 
vartotojų teisių apsaugos 
tobulinimo 

2012 m. 
II ketv. 

AM, TM, ŪM, 
VVTAT, 
VNMPI, 
VTPSI 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis,  
• Teisėkūros ir personalo skyriaus 

vedėja A. Kaušylienė,  
• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 

koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 

 

2012 m.  
Išsiųstas paklausimas 27 ES valstybėms narėms, gauta 
14 atsakymų. Atsižvelgiant į gautus duomenis, atlikta ir 
išanalizuota 14 užsienio šalių praktika statybos srityje. 
Atlikus analizę, suformuluoti pasiūlymai, atsižvelgiant į 
užsienyje taikomą praktiką. Analizė ir pasiūlymai 
pateikti Teisingumo ministerijai 

18. 1.2.3. Atlikti ginčų 
nagrinėjimo ne teismo 
tvarka Lietuvoje tyrimą  ir 
pateikti pasiūlymus dėl 
visos ginčų sprendimo ne 
teisme sistemos  

2012 m. 
II ketv. 

TM, VVTAT, 
LB, RRT, 

VKEKK, VEI, 
VNMPI, 
VMVT, 
VVSC. 

• Teisėkūros ir personalo skyriaus 
vedėja pareigas A. Kaušylienė,  
• Maisto produktų ir rekreacinių 

paslaugų skyriaus vedėja N. Ulbaitė,  
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis,  

2012 m.  
Tarnyba raštu Nr. 4-8046 Teisingumo ministerijai 
pateikė pasiūlymus dėl vartotojų ginčų sprendimo ne 
teisme tvarka tobulinimo. Šiuo raštu Tarnyba pasiūlė 
Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyti minimalią 
nagrinėtinų ginčų vertę, į kurią atsižvelgdamos ginčus 
nagrinėjančios institucijos turėtų teisę ginčo nagrinėjimo 



 81 

Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

• Energetikos ir vartojimo prekių 
bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika,  
• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 

koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė,  
• Europos vartotojų centro 

direktorius S. Linkevičius. 

nepradėti arba, kaip alternatyvus pasiūlymas – nagrinėti 
juos supaprastinta tvarka. 2. Nustatyti ilgesnius vartotojų 
ginčų sprendimo ne teisme procedūros terminus. 3. už 
Vartotojų teisių apsaugos įstatyme įtvirtintos pardavėjo, 
paslaugų teikėjo pareigos pateikti išsamius paaiškinimus 
ir juos pagrindžiančius dokumentus nevykdymą ginčus 
nagrinėjančiai institucijai suteikti teisę pardavėjui, 
paslaugų teikėjui taikyti poveikio priemones. 4. 
Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyti, kad tais 
atvejais, kai vartotojo prašyme nenurodyta, jog jis 
pageidauja gauti dokumentus raštu, ginčus nagrinėjanti 
institucija dokumentus vartotojui siunčia vartotojo 
nurodytu elektroniniu būdu. Atitinkamai ginčus 
nagrinėjanti institucija pirmojo kontakto su verslininku 
metu taip pat pasiūlo ginčo nagrinėjimo dokumentus 
teikti elektroniniu būdu.5. Vartotojų teisių apsaugos 
įstatyme įtvirtinti galimybę ginčus nagrinėjančiai 
institucijai stabdyti vartotojų ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka procedūrą, kai ginčo išsprendimas yra tiesiogiai 
susijęs su kitais tyrimais, vykdomais pagal atskirus 
vartotojų teisių apsaugą užtikrinančius įstatymus. 6. 
Vartotojų teisių apsaugos įstatyme nustatyti jog, ginčus 
nagrinėjančios institucijos sprendimas įsiteisėja ir yra 
privalomas vykdyti pasibaigus terminui, per kurį ginčo 
šalys turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti nagrinėti jų 
ginčą iš esmės. 

19. 1.2.4. Pateikti projektus 
teisės aktų pakeitimų, 
tobulinančių ginčų 
nagrinėjimo ne teisme 
tvarką (įstatymų paketas) 

2012  m. 
IV ketv. 

TM, VVTAT 
 

• Teisėkūros ir personalo skyriaus 
vedėja A. Kaušylienė, 
• Maisto produktų ir rekreacinių 

paslaugų skyriaus vedėja N. Ulbaitė,  
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis,  
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 

2012 m.  
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

direktorius A. Romeika. 

20. 1.2.5. Suteikti metodinę 
pagalbą asocijuotoms 
verslo struktūroms, taip 
skatinti jas kurti 
alternatyvius ginčo 
nagrinėjimo mechanizmus 

2011–2014 
metai 

VVTAT, LB, 
RRT, 

VKEKK, VEI, 
EVC 

 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis,  
• Maisto produktų ir rekreacinių 

paslaugų skyriaus vedėja N. Ulbaitė, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika,  
• Europos vartotojų centro 

direktorius S. Linkevičius. 
 

2011 m.  
Seminarų, pranešimų, konsultacijų metu verslininkai, jų 
asociacijos nuolatos informuojami apie alternatyvius 
ginčų nagrinėjimo mechanizmus.  
 
2012 m. 

Konferencijos „Mokslinė-praktinė konferencija 
Europos vartotojų diena: kuo gyvena Lietuvos vartotojai 
šiandien? metu pristatytas pranešimas „Savireguliacijos 
mechanizmai“.  

Suorganizuotas seminaras verslo subjektams 
„Reklamos naudojimo teisiniai reikalavimai ir 
atsakomybė už pažeidimus. Reklamos kontrolės 
praktikos ypatumai“, kurio metu verslininkams buvo 
pateikta informacija apie reklamos ir nesąžiningos 
komercinės veiklos teisinį reglamentavimą, įstatymo 
priežiūrą, Tarnybos praktiką bei tendencijas, pristatyti 
pavyzdžiai.  

Maisto papildų gamintojų asociacijos susitikime 
Tarnybos atstovai skaitė pranešimus ,,Maisto reklama ir 
kontrolė“ bei ,,Savireguliacijos mechanizmai“. 
Asociacijos atstovams suteikta informacija apie 
savireguliacijos privalumus, pateikta kitų ES valstybių 
narių geroji praktika šioje srityje. Verslininkai buvo 
supažindinti su maisto papildų reklamos teisiniu 
reguliavimu, dažniausiais šios srities vartotojų teisių 
pažeidimais, teismų praktika.   

Konferencijoje ,,Rinkodara ir įstatymas: ne viskas, 
kas efektyvu yra teisėta!” pristatytas pranešimas apie 
Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos 
draudimo įstatymo pažeidimų statistiką bei pateikta 
informacija apie savireguliacijos galimybę reklamos ir 
nesąžiningos komercinės veiklos srityse. 

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su Lietuvos 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

tiesioginės prekybos asociacija, kuriame įtvirtinta 
nuostatos dėl verslo savireguliacijos skatinimo bei geros 
valios kodeksų kūrimo. 

2012 m. lapkričio 6 d. Tarnybos suorganizuotame 
susitikime verslo savireguliacijos klausimais, kuriame 
dalyvavo valstybės institucijų ir verslo atstovai, buvo ne 
tik pristatoma verslo savireguliacijos samprata, geros 
valios kodeksų svarba ir nauda, savireguliacijos poveikis 
šalies ūkiui, bet ir be kita ko nutarta daugiau dėmesio 
skirti verslo savireguliacijos viešinimui bei organizuoti 
šakinius susitikimus, skirtus verslo savireguliacijai 
skatinti.  

Atsižvelgiant į Tarnybos kompetencijai priskirtų 
teisės aktų pažeidimus finansinių paslaugų savitvarkos 
institucijoms raštu pasiūlyta nusistatyti sąžiningos verslo 
praktikos ar profesinio atidumo principus, kuriais 
finansinių paslaugų teikėjai galėtų vadovautis ateityje. 

 
Per 2011 – 2012 m. Europos vartotojų centras 

aktyviai organizavo seminarus, konferencijas, kurių 
metu EVC darbuotojai skaitė pranešimus, teikė 
konsultacijas verslo atstovams apie alternatyvius ginčo 
nagrinėjimo mechanizmus.  

21. 1.2.6. Atlikti ginčų dėl 
nedidelių sumų priteisimo 
nagrinėjimo teismuose 
efektyvumo tyrimą ir 
pateikti pasiūlymus dėl 
tokių ginčų nagrinėjimo 
tobulinimo 

2013 m. 
I ketv. 

TM, VVTAT, 
NTA 

• Teisėkūros ir personalo skyriaus 
vedėja A. Kaušylienė, 
• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 

koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 
 

— 

22. 1.2.7. Parengti projektą 
teisės akto dėl grupės 
ieškinio pateikimo 
vartotojų teisių apsaugos 

2011 m. 
IV ketv. 

TM — Parengtas projektas teisės akto dėl grupės ieškinio 
pateikimo vartotojų teisių apsaugos srityje. 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

srityje  

23. 1.2.8. Atlikti aktualiausių 
vartojimo sričių vartojimo 
sutarčių stebėseną 
vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų 
taikymo požiūriu 

Kasmet VVTAT • Teisėkūros ir personalo skyriaus 
vedėja A. Kaušylienė, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis, 
• Maisto produktų ir rekreacinių 

paslaugų skyriaus vedėja N. Ulbaitė. 

2011 m.  
Tarnybos direktorius 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 
1-14 patvirtino Tarnybos komisijos pasirinktą elektros 
energijos tiekimo buitiniams vartotojams sritį, kurioje 
2011 m. atlikta vartojimo sutarčių stebėsena 
(monitoringas) ir šios srities vartojimo sutartys bus 
įvertintos nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. Tarnyba 
atliko pasirinktos srities stebėseną (monitoringą) ir 
išnagrinėjo AB LESTO pateiktas vartotojams teikiamų 
pasirašyti AB LESTO elektros pirkimo-pardavimo bei 
prijungimo prie elektros tinklų sutarčių sąlygas 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir priėmė nutarimus 
„Dėl AB LESTO elektros energijos pirkimo-pardavimo 
sutarties, sudaromos su privačiais (buitiniais) elektros 
energijos vartotojais“, „Dėl AB LESTO elektros 
energijos pirkimo-pardavimo sutarties, sudaromos su 
daugiabučių gyvenamųjų namų arba bendrabučio tipo 
daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijomis, 
arba minėtų namų jungtinės veiklos sutarties dalyvių 
įgaliotais atstovais, arba minėtų namų patalpų savininkų 
bendrosios nuosavybės objektų administratoriais“ bei 
„Dėl AB LESTO Naujojo (buitinio) vartotojo elektros 
įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų 
paslaugos sutarties“. Pažymėtina, kad atlikus elektros 
energijos tiekimo buitiniams vartotojams srities 
vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą), atsižvelgiant 
į Tarnybos komisijos argumentus buvo pakoreguotos AB 
LESTO elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties, 
sudaromos su privačiais (buitiniais) elektros energijos 
vartotojais, AB LESTO elektros energijos pirkimo-
pardavimo sutarties, sudaromos su daugiabučių 
gyvenamųjų namų arba bendrabučio tipo daugiabučių 
gyvenamųjų namų savininkų bendrijomis, arba minėtų 
namų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotais 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

atstovais, arba minėtų namų patalpų savininkų 
bendrosios nuosavybės objektų administratoriais bei AB 
LESTO Naujojo (buitinio) vartotojo elektros įrenginių 
prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų paslaugos 
sutarties nuostatos, t. y. AB „LESTO“ atsižvelgė į 
Tarnybos komisijos nutarimus ir su vartotojais 
sudaromose sutartyse pakeitė tas AB „LESTO“ sutarčių 
nuostatas, kurios nutarimais buvo pripažintos 
atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 
nustatymo kriterijus bei pateikė paaiškinimus dėl tam 
tikrų sutarties sąlygų netaikymo tokiu būdu, kuris gali iš 
esmės pažeisti šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą ir 
vartotojų teises ir interesus.  
 
2012 m. 
Tarnybos direktorius 2012 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 
1-10 patvirtino Tarnybos komisijos pasirinktą 
skaitmeninės kabelinės televizijos sritį, kurioje 2012 m. 
atlikta vartojimo sutarčių stebėsena (monitoringas) ir 
Tarnybos komisijos pasiūlytą planuojamų tikrinti 
bendrovių sąrašą, kurių tipinės skaitmeninės kabelinės 
televizijos sutartys įvertintos vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. 2012 m. Tarnyba 
atliko pasirinktos srities – skaitmeninės kabelinės 
televizijos srities vartojimo sutarčių stebėseną 
(monitoringą) ir išnagrinėjo UAB „Dokeda“, UAB 
„Balticum TV“, UAB „Cgates“, UAB „Mikrovisatos 
TV“, UAB „Avva“ ir UAB „Splius“ pateiktas 
vartotojams teikiamų pasirašyti skaitmeninės kabelinės 
televizijos sutartis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 
taikymo požiūriu. Tarnyba priėmė nutarimus „Dėl UAB 
„Dokeda“ skaitmeninės IPTV televizijos paslaugų 
teikimo sutarties“, „Dėl UAB „Balticum TV“ paslaugų 
teikimo sutarties sąlygų“, „Dėl UAB „Mikrovisatos TV“ 
skaitmeninės televizijos ir įrangos paslaugos paslaugų 
teikimo sąlygų“, „Dėl UAB „Cgates“ skaitmeninės 
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Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
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Įgyvendinanti 
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atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

televizijos paslaugų teikimo sutarties ir paslaugų teikimo 
taisyklių“, „Dėl UAB „Avva“ kabelinės televizijos 
paslaugų teikimo sutarties sąlygų (taisyklių)“ bei „Dėl 
UAB „Splius“ skaitmeninės televizijos paslaugų teikimo 
sutarties“. Visoms bendrovėms pateiktas pasiūlymas 
pakeisti, panaikinti arba netaikyti nesąžiningomis 
pripažintų vartojimo sutarčių sąlygų. Atlikus 
skaitmeninės kabelinės televizijos sutarčių stebėseną 
(monitoringą), atsižvelgiant į Tarnybos komisijos 
argumentus bendrovės atsižvelgė į Tarnybos komisijos 
nutarimus, t.y. sutiko pakeisti, panaikinti arba netaikyti 
su vartotojais sudaromose sutartyse sutarčių nuostatas, 
kurios nutarimais buvo pripažintos atitinkančiomis 
vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo 
kriterijus bei pateikė paaiškinimus dėl tam tikrų sutarties 
sąlygų netaikymo tokiu būdu, kuris gali iš esmės pažeisti 
šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą ir vartotojų teises ir 
interesus. 

24. 1.2.9. Parengti projektą 
teisės akto pakeitimo, 
įgaliojančio kitas 
institucijas pareikšti 
teismui ieškinį iš jų veiklos 
srities kylančiam 
pažeistam vartotojų 
viešajam interesui ginti 

2012 
m.I ketv. 

TM, VVTAT • Teisėkūros ir personalo skyriaus 
vedėja A. Kaušylienė 

2012 m. 
Tarnyba iš Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų 
informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo 
posistemės 2012 m. balandžio 25 d. gavo Vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo 1, 8, 10, 12, 17, 22, 30, 32 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą, 
kuriam 2012 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 4-4538 Tarnyba 
pateikė pastabas ir pasiūlymus. 

25. 1.2.10. Parengti priemones, 
skirtas vartotojo teisių, 
įsigijus prastos kokybės 
prekes ar paslaugas, ir 
verslo subjektų teisių ir 
interesų pusiausvyrai 
užtikrinti (3 priemonės), o 
prireikus – parengti teisės 

2012 m. 
IV ketv. 

TM, ŪM, 
VVTAT 

 

• Teisėkūros ir personalo skyriaus 
vedėja A. Kaušylienė, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 
• Maisto produktų ir rekreacinių 

paslaugų skyriaus vedėja N. Ulbaitė, 
• Ekonominių interesų 

2012 m.  
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akto projektą departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

26. 1.3. Uždavinys. Didinti vartotojų asociacijų vaidmenį ir tobulinti kompetenciją vartotojų teisių apsaugos srityse 

27. 1.3.1. Nustatyti tinkamesnę 
finansinės paramos 
vartotojų asociacijoms 
teikimo tvarką, pagal kurią 
vartotojų asociacijos turės 
daugiau galimybių 
dalyvauti įgyvendinant ES 
iš dalies finansuojamus 
projektus, o pasiūlymus 
skirti finansinę paramą 
teiktų teisingumo ministro 
sudaroma komisija 

2011 m. 
IV ketv. 

TM, VVTAT • Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

2011 m.  
Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo 
tvarkos projektas parengtas 2011 m. IV ketvirtyje bei 
pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms. 
 
2012 m.  
2012 m. vasario 7 d Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu Nr. 170 (Žin.,2012, Nr. 22-1008) patvirtinta 
nauja Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo 
taisyklių redakcija, kurioje nustatyta, kad vartotojų 
asociacijų vykdomos priemonių programos rengiamos ir 
paraiškos teikiamos pagal Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytas vartotojų teisių apsaugos 
priemonių programų kryptis. Atsižvelgiant į tai, 
galiojančios teisės aktų nuostatos nenustato pareigos 
Tarnybai tvirtinti priemonių programos temas.  
Pateiktų paraiškų finansinei paramai gauti vertinimą 
atlieka Teisingumo ministro 2012 m. kovo 22 d. įsakymu 
Nr. 1R-90 sudaryta Vartotojų asociacijų pateiktų 
paraiškų vertinimo  komisija, sudaryta iš kompetentingų 
institucijų atstovų. Tarnyba techniškai aptarnauja 
komisijos darbą. Šios komisijos sprendimai pateikiami 
Teisingumo ministrui, kuris priima sprendimą dėl 
finansinės paramos teikimo. 

28. 1.3.2. Bendradarbiauti su 
vartotojų asociacijomis, 
vykdančiomis vartotojų 
teisių apsaugos projektus 
(5 projektai) 

2012–2014 
metai 

TM, VVTAT 
 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis.  

2011 m.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 
m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 127 patvirtintomis 
Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo 
taisyklėmis, 2011 m. finansinė parama po 12 000 Lt 
suteikta šioms 5 vartotojų asociacijoms. Asociacijos už 
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panaudotas asignavimų lėšas kas mėnesį Tarnyba teikia 
ataskaitas Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, 
biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų programų sąmatų 
vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių nustatyta tvarka, 
kurias Tarnyba vertina ir kontroliuoja. Be to vartotojų 
asociacijoms, vykdančioms vartotojų teisių apsaugos 
projektus, nuolat teikiamos konsultacijos ir metodinė 
pagalba atsiskaitymo už projektų įgyvendinimą 
klausimais.  
 
2012 m. 
Finansinei paramai gauti pateiktos ir užregistruotos 5 
paraiškos: 2 iš jų ES, užsienio valstybių ar tarptautinių 
fondų kofinansuojamiems projektams bei 3 vartotojų 
asociacijų vykdomoms vartotojų teisių apsaugos 
priemonių programoms, parengtoms pagal šias Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nustatytas vartotojų teisių 
apsaugos priemonių programų prioritetines kryptis.  
Tarnyba atliko paraiškų administracinės atitikties 
vertinimą Taisyklių reikalavimams, atsižvelgiant į tai, 
kad visų vartotojų asociacijų pateiktos paraiškose buvo 
nustatyti administracinės atitikties trūkumai, kreiptasi į 
vartotojų asociacijas dėl trūkumų pašalinimo. Be to, 
asociacijoms teikusioms paraiškas, teikta metodinė 
pagalba paraiškų įforminimo klausimais. 2012 m. II 
ketv. paraiškos išnagrinėtos, finansinė parama skirta 1 
ES, užsienio valstybių ar tarptautinių fondų 
kofinansuojamam projektui ir 1 vartotojų teisių apsaugos 
priemonių programai, atitinkančiai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nustatytas vartotojų teisių apsaugos 
priemonių programų prioritetines kryptis. 2012 m. liepos 
20 d. Tarnyboje organizuota diskusija vartotojų 
asociacijoms aktualiais klausimais, į kurią taip pat buvo 
kviestos ir asociacijos vykdančios projektus. 
Su Vartotojų asociacijomis, projektų vykdymo metu, 
nuolat bendradarbiaujama: teikiamos žodinės, rašytinės 
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konsultacijos ataskaitų rengimo, tinkamo sutarčių 
vykdymo ar sutarčių keitimo klausimais.     

29. 1.3.3. 5 proc. didinti 
vartotojų asociacijų, 
dalyvaujančių darbo grupių 
ir komisijų, tarp jų ir ES 
lygiu veikiančių grupių ir 
komisijų, veikloje 
(2010 m. duomenų nėra, 
rodiklis skaičiuojamas nuo 
2011 m.) 

2012–2014 
metai 

TM, ŪM, 
ŽŪM, AM, 
SM, EM, 

ŠMM, VRM, 
SADM, SAM, 
VVTAT, LB, 

RRT, VKEKK 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis, 
• Teisėkūros ir personalo skyriaus 

vedėja A. Kaušylienė. 

2011 m.  
2011 m. vartotojų asociacijos dalyvavo šių darbo grupių 
ir komisijų veikloje (3 darbo grupės ir komisijos): 
 - ANEC (ES organizacija, atstovaujanti ir ginanti 
vartotojų interesus standartizacijoje (Vilniaus 
daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija); 
- Europos vartotojų konsultacinėje darbo grupėje 
(Nacionalinės finansinių paslaugų vartotojų asociacijos 
atstovas);  
- Vartotojų teisių apsaugos taryboje (Lietuvos vartotojų 
institutas, Daugiabučių namų savininkų bendrijų 
federacija , Lietuvos vartotojų asociacija, Vakarų 
Lietuvos vartotojų federacija, Nacionalinė vartotojų 
konfederacija).  
2012 m. 
Be darbo grupių nurodytų 2011 m., 2012 m. Lietuvos 
finansinių paslaugų vartotojų asociacijos direktorė E. 
Kybartienė paskirta į EK naujai sudarytą Mokėjimų 
sistemos rinkų ekspertų grupę. 

30. 1.4. Uždavinys. Skatinti verslininkų savireguliaciją 

31. 1.4.1.Parengti ūkio 
subjektų savireguliacijos 
gaires 

2011 m. 
IV ketv. 

VVTAT 
 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. 
1-567 patvirtintos Komercinės veiklos subjektų 
savireguliacijos gairės. Gairės paskelbtos Tarnybos 
tinklalapyje. 

32. 1.4.2. Suteikti metodinę 
pagalbą verslo 
asociacijoms, diegiančioms 
geros verslo praktikos 
kodeksus (5 konsultacijos 
kasmet) 

2012– 
2014 m. 

VVTAT, LB, 
RRT, 

VKEKK, VEI, 
VMVT, 
VNMPI, 
VVSC 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 

2012 m.  
Verslininkams (susitikimų, konferencijų metu, žodžiu) 
bei verslo asociacijoms (išsiunčiant pasiūlymą raštu) 
buvo siūloma steigti etikos kodeksus bei vadovautis 
Tarnybos tinklalapyje nurodytomis savireguliacijos 
gairėmis, taip pat siūlyta kreiptis į Tarnybą dėl 
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• Maisto produktų ir rekreacinių 
paslaugų skyriaus vedėja N. Ulbaitė. 

metodinės pagalbos. Atsižvelgiant į Bankų klientų 
asociacijos paklausimą, asociacija informuota raštu, kad 
kylant probleminiams klausimams dėl bankų etikos 
kodeksų rengimo ir jų pritaikymo praktikoje Tarnyba 
suteiks reikiamą pagalbą.  

33. 1.4.3. Paskelbti informaciją 
apie ūkio subjektus, 
įdiegusius geros verslo 
praktikos kodeksus 
 

kasmet VVTAT • Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

2011 m. 
Tarnyba geros verslo praktikos kodeksus, pasirašytus 
verslo subjektų, skelbia savo tinklalapyje. 2012 m. 
paskelbta Lietuvos tiesioginės prekybos asociacijos 
Elgesio su vartotojais kodeksas ir Tiesioginės prekybos 
bendrovių elgesio su tiesioginiais pardavėjais ir 
tiesioginių pardavėjų tarpusavio elgesio ir tiesioginės 
prekybos bendrovių tarpusavio elgesio kodeksas. 
 
2012 m. 
Paskelbtas draudimo brokerių profesinės etikos 
kodeksas. Taip pat siekiant atnaujinti skelbiamą bei 
turimą informaciją geros valios praktikos kodeksus, už 
juos atsakingus subjektus bei priimtais sprendimais 
susijusiais su Kodeksų nuostatų taikymu, raštu kreiptasi į 
kodeksus patvirtinusius verslo subjektus 

34. 1.4.4. Pateikti pasiūlymus 
dėl priemonių, kuriomis 
bent dalis valstybės 
siekiamų tikslų 
įgyvendinama ne per 
valstybinį reguliavimą, o 
verslo savireguliacijos 
mechanizmą  

2012 m. 
II ketv. 

TM, ŪM, SM, 
SAM, AM, 

VVTAT, LB, 
RRT, 

VKEKK, VEI, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSC, VEI, 
IVPK, VGI, 
VTD, CAA 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis, 
• Maisto produktų ir rekreacinių 

paslaugų skyriaus vedėja N. Ulbaitė, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 
• Teisėkūros ir personalo skyriaus 

vedėja A. Kaušylienė. 

2012 m. 
Siekdama suformuluoti pasiūlymus Tarnyba 2012 m. 
balandžio 16 d. raštu Nr. 4-3742 kreipėsi į verslo ir 
visuomenines asociacijas ir 2012m. gegužės 29 d. raštu 
Nr. 4-5011 į šį uždavinį įgyvendinančias valstybės 
institucijas (prašydama pateikti Tarnybai pasiūlymus dėl 
šios priemonės įgyvendinimo. Tarnyba, atsižvelgdama į 
gautus atsakymus, parengė gautų pasiūlymų suvestinę 
bei 2012 m. birželio 27 raštu Nr. 4-5848 pateikė 
pasiūlymus Teisingumo ministerijai. 
2012 m. rugsėjo 28 d. raštu Nr. 4-8724 Teisingumo 
ministerijai papildomai pateikta aukščiau nurodyta 
informacija bei informacija, susijusi su Tarnybos šiuo 
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metu vykdomomis bei planuojamomis vykdyti 
priemonėmis. 
Taip pat 2012 m. lapkričio 6 d. Tarnyba suorganizavo 
susitikimą, skirtą šios priemonės įgyvendinimo 
probleminiams klausimams aptarti, kuriame dalyvavo 
tiek už strategijos priemonės įgyvendinimą atsakingų 
institucijų, tiek verslo atstovai. 

35.  2 TIKSLAS. TOBULINTI VARTOTOJŲ IR VERSLININKŲ GEBĖJIMUS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS SRITYSE 

36. Strategijos įgyvendinimo 
pabaigoje padidinti iki 70 
proc. vartotojų, žinančių, 
kur kreiptis dėl savo 
pažeistų teisių (2010 m. – 
65 proc.) 

2011–2014 
metai 

Visos 
institucijos, 
dalyvaujančios 
įgyvendinant 
Strategiją  

Ekonominių interesų departamento 
direktorius M. Močiulskis. 

2011 m. 
2011 m. „Vilmorus“ atlikto tyrimo duomenimis, 56 proc. 
respondentų teigė, kad žinotų, kur kreiptis, jeigu 
nekokybiškos prekės/ paslaugos pardavėjas atsisakytų 
kompensuoti nuostolius. 
 
2012 m. 
2012 m. „Vilmorus“ atlikto tyrimo duomenimis, 55 proc. 
respondentų teigė, kad žinotų, kur kreiptis, jeigu 
nekokybiškos prekės/ paslaugos pardavėjas atsisakytų 
kompensuoti nuostolius. 

37. Kasmet 5 proc. padidinti 
verslininkų, išmanančių 
vartotojų teisių apsaugą 
(2010 m. rodiklis – 84 
proc., 2012 m. planas – 
pasiekti ES vidurkį). 

2011–2014 
metai 

Visos 
institucijos, 
dalyvaujančios 
įgyvendinant 
Strategiją  

• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 
koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vyriausioji 
specialistė N. Sankauskaitė. 
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis. 
 
 
 
 
 

2011 m.  
Remiantis 7-osios Vartotojų sąlygų suvestinės 
duomenimis toks rodiklis nebuvo išskirtas. Lyginamas 
tik 2008-2011 m. rodiklis, atspindintis duomenis apie tai, 
kad 2011 m. 62 proc. Lietuvos verslininkų, nurodė, jog 
žino, kur kreiptis siekiant gauti informacijos ar patarimą 
vartotojų teisių apsaugos klausimas (ES vidurkis – 71 
proc.). 
 
2012 m. 
2012 m. „Vilmorus“ atlikto tyrimo duomenimis, pusė 
Lietuvos verslininkų pakankamai arba greičiau 
pakankamai yra informuoti apie vartotojų apsaugą - 
50%, prieš metus tokių buvo ženkliai mažiau - 37%. 
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 Atitinkamai sumažėjo kritiškai nusiteikusių 
informuotumo atžvilgiu - 34% (buvo 47%). 
Vartotojų sąlygų suvestinė už 2012 m. dar nepaskelbta. 

38. Kasmet 3 proc. padidinti 
vartotojų, įsigyjančių 
prekes ir paslaugas 
elektroninėmis 
priemonėmis (2010 m. – 
22 proc.) 

2011–2014 
metai 

Visos 
institucijos, 
dalyvaujančios 
įgyvendinant 
Strategiją  

• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 
koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vyriausioji 
specialistė N. Sankauskaitė. 

2011 m.  
7-osios ES Vartotojų sąlygų suvestinės duomenimis 
Lietuvoje 2011 m. nuotolinės prekybos indeksas buvo 29 
proc., o elektroninės prekybos indeksas siekė 24 proc.  
Vartotojų sąlygų suvestinė už 2012 m. dar nepaskelbta. 

39. 2.1. Uždavinys. Didinti vartotojų ir verslininkų informuotumą apie elektroninę komerciją 

40. 2.1.1. Parengti elektroninės 
prekybos atmintinę 
vartotojams, sudarantiems 
sutartis elektroniniu būdu  

2012 m. 
I ketv. 

IVPK, 
VVTAT 

• Energetikos ir vartojimo prekių 
bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika. 

2012 m.  
2012 m. parengta ir patalpinta Tarnybos ir IVPK 
interneto tinklalapiuose Atmintinė vartotojams apie 
nuolaidų kuponų įsigijimą.  

41. 2.1.2. Parengti 
informacijos teikimo 
vartotojams gaires ūkio 
subjektams, 
prekiaujantiems internetu 

2013 m. 
I ketv. 

IVPK, 
VVTAT 

• Energetikos ir vartojimo prekių 
bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika. 

— 

42. 2.2. Uždavinys. Ugdyti vartotojų ir verslininkų gebėjimus vartotojų teisių apsaugos srityse 

43. 2.2.1. Pateikti projektus 
teisės aktų, kuriuose 
nustatytos probleminės 
vartotojų teisių apsaugos 
sritys (2 projektai) 

2011–2014 
m. 

TM, VVTAT 
 

• Teisėkūros ir personalo skyriaus 
vedėja A. Kaušylienė 
• Maisto produktų ir rekreacinių 

paslaugų skyriaus vedėja N. Ulbaitė, 
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika. 

2012 m.  
Atsižvelgiant į tai, kad dažnai susiduriama su Keleivių, 
bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklių, 
patvirtintų Susisiekimo ministro įsakymu įgyvendinimo 
praktikoje problema (teisės aktuose nėra numatyta 
atsakomybė už šių Taisyklių nuostatų nesilaikymą), 
Tarnyboje organizuotas pasitarimas su Susisiekimo 
ministerijos ir Civilinės aviacijos administracijos 
atstovais, kurio metu buvo siekiama išspręsti Taisyklių 
taikymo praktikoje problemą. Pasitarimo metu buvo 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

nuspręsta: atsižvelgiant į tai, kad Seimui yra pateiktas 
Administracinių nusižengimų kodekso projektas, 
kuriame numatyta galimybė už Taisyklių pažeidimus 
skirti baudą oro vežėjo vadovui nedalyvaujant, naujų 
teisės aktų projektų, numatančių atsakomybę už 
Taisyklių nesilaikymą, nerengti; taip pat nutarta 
Civilinės aviacijos administracijai apsvarstyti galimybę 
inicijuoti Taisyklių pakeitimo projektą.    
Pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
sausio 23 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Informacijos apie 
vartotojų teisių apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų 
teisių apsaugos tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
papildymo projektas. Nutarimo projektu siekiama 
nustatyti, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos teisę organizuoti Valstybės ir savivaldybių 
institucijų, atsakingų už atitinkamą valdymo sritį, 
koordinacinius pasitarimus vartotojų teisių apsaugos 
tobulinimo klausimais. Nutarimo projektas raštu Nr. 4-
8688 pateiktas Teisingumo ministerijai. 

44. 2.2.2. Įtraukti ekonominio 
ir finansinio švietimo 
klausimus į ikimokyklinio 
ugdymo programas, 
priešmokyklinio ugdymo 
bendrąsias programas, 
bendrojo lavinimo 
mokyklų bendrąsias 
programas ir mokomuosius 
dalykus   

2012–2014 
metai 

ŠMM, 
VVTAT, LB, 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

 

45. 2.2.3. Skleisti visuomenės 
informavimo priemonėmis 
(reguliariai, periodiškai ar 
prireikus) informaciją apie 
reguliuojamų subjektų 

kasmet VVTAT, LB, 
RRT, 

VKEKK, VEI, 
VMVT, 
VNMPI, 

• Vyriausiais specialistas 
(viešiesiems ryšiams) V. Ūsas. 

2011 m. 
Tarnybos darbuotojai dalyvavo 16 radijo ir 23 televizijos 
laidose vartotojams ir verslininkams aktualiais 
klausimais. Pagal Tarnybos pateiktą medžiagą šalies ir 
regionų spaudoje išspausdinti 78 straipsniai, taip pat 91 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

padarytus pažeidimus 
(150 pranešimų) 

VVSC, VTD, 
CAA 

straipsnis bei informaciniai pranešimai paskelbti 
interneto naujienų portaluose. Įvykdytų visuomenės 
informavimo vartotojų teisių apsaugos klausimais 
priemonių skaičius žiniasklaidoje (radijas, televizija, 
spauda, internetas) – 208. Pažymėtina, kad šis 
informacijos skleidimas nepareikalavo jokių finansinių 
sąnaudų. 
2011 m. taip pat parengti ir paskelbti Tarnybos interneto 
tinklapyje 66 pranešimai vartotojams ir verslininkams 
apie Tarnybos veiklą, priimtus svarbiausius nutarimus, 
tarptautinę veiklą (dalyvavimą tarptautiniuose 
renginiuose, EK darbo grupėse ir pan.), apie priimtus ES 
ir Lietuvos teisės aktus ar jų pakeitimus vartotojų teisių 
apsaugos klausimais. 
2011 m. surengta 1 spaudos konferencija žurnalistams, 
kurioje pristatytas 2010 m. pabaigoje atliktas vartotojų 
nuomonės tyrimas. Pažymint Europos vartotojų dieną – 
kovo 15- ąją - DELFI interneto portale surengta 
interaktyvi konferencija, kurioje į vartotojų klausimus 
atsakė Tarnybos direktorius. 
 

2012 m. 
Tarnybos darbuotojai dalyvavo 16 radijo ir 18 televizijos 
laidų vartotojams ir verslininkams aktualiais klausimais. 
Pagal Tarnybos pateiktą medžiagą šalies ir regionų 
spaudoje išspausdinta 70 straipsnių, taip pat 108 
straipsniai bei informaciniai pranešimai paskelbti šalies 
interneto naujienų portaluose. Įvykdytų visuomenės 
informavimo vartotojų teisių apsaugos klausimais 
priemonių skaičius žiniasklaidoje (radijas, televizija, 
spauda, internetas) – 212. Pažymėtina, kad šis 
informacijos skleidimas nepareikalavo jokių finansinių 
sąnaudų. 
Taip pat parengta ir paskelbta Tarnybos interneto 
tinklapyje 84 pranešimai vartotojams ir verslininkams 
apie Tarnybosveiklą, priimtus svarbiausius nutarimus, 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

tarptautinę veiklą, apie priimtus ES ir Lietuvos teisės 
aktus ar jų pakeitimus vartotojų teisių apsaugos 
klausimais. 2012 m. sausio mėnesį surengta 1 spaudos 
konferencija žurnalistams, kurioje pristatytas 2011 m. 
pabaigoje atliktas vartotojų nuomonės tyrimas. Pažymint 
Europos vartotojų dieną – kovo 15- ąją kartu su Mykolo 
Romerio universitetu ir VšĮ Europos vartotojų centras 
Tarnyba surengė mokslinę-praktinę konferenciją 
„Europos vartotojų diena: kuo gyvena Lietuvos 
vartotojai šiandien?“ 

46. 2.3. Uždavinys. Didinti vartotojų ir verslininkų informuotumą apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus 

47. 2.3.1. Padidinti 3 proc. 
vartotojų, manančių, kad 
alternatyvi ginčų 
sprendimo sistema – 
geriausias būdas, kaip 
spręsti ginčus (2010 m. – 
33 proc.) 

kasmet VVTAT, LB, 
RRT, 

VKEKK, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSC, VEI, 
VGI, VTD 

• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 
koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vyriausioji 
specialistė N. Sankauskaitė. 
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis, 

2012 m. 
Remiantis 2012 m. gegužės mėnesį paskelbtos 7-osios 
Vartotojų sąlygų suvestinės duomenimis 2011 m. 41 
proc. Lietuvos vartotojų, manė, kad alternatyvi ginčų 
sprendimo sistema – geriausias būdas, kaip spręsti 
ginčus. Pastebimas rodiklio pagerėjimas 8 proc.   
Vartotojų sąlygų suvestinė už 2012 m. dar nepaskelbta. 
 

48.  2.3.2. Padidinti 3 proc. 
kasmet verslininkų, 
išmanančių apie 
alternatyvias ginčų 
sprendimo sistemas (2010 
m. – 48 proc.) 

2012–2014 
metai 

VVTAT, LB, 
RRT, 

VKEKK, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSC, VEI, 
VGI, VTD 

• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 
koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 
• Dokumentų valdymo ir skundų 

analizės skyriaus vyriausioji 
specialistė N. Sankauskaitė. 
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis, 

2012 m. 
Pastebėtina, kad 2012 m. gegužės mėnesį paskelbtoje 7-
ojoje Vartotojų sąlygų suvestinėje šio rodiklio 2011 m. 
duomenys nepateikti, todėl nėra galimybės jų nurodyti. 
Atsižvelgiant į tai, pateikiama kito rodiklio - 
„verslininkų, naudojusių alternatyvias ginčų sistemas“ - 
informacija. Vadovaujantis minėtos Suvestinės 
duomenimis, 2011 m. 13 proc. Lietuvos verslininkų 
naudojo alternatyvias ginčų sprendimo sistemas (2010 
m. – 12 proc.) 
Vartotojų sąlygų suvestinė, apimanti 2012 m. duomenis, 
dar nepaskelbta. 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

2012 m. Vilmorus“ atlikto tyrimo duomenimis, 69 proc. 
respondentų teigė, kad žino apie alternatyvų ginčų 
nagrinėjimą. 2011 m. rodiklio reikšmė buvo 56 proc. 

 

* Lentelėje naudojami sutrumpinti įgyvendinančių institucijų pavadinimai: 

 
TM – Teisingumo ministerija 

ŪM – Ūkio ministerija 

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija 

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 

VRM – Vidaus reikalų ministerija 

AM – Aplinkos ministerija 

ŽŪM – Žemės ūkio ministerija 

SM – Susisiekimo ministerija 

EM – Energetikos ministerija 

VVTAT – Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

LB– Lietuvos bankas 

RRT – Ryšių reguliavimo tarnyba 

VKEKK – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

VNMPI – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija 

VVSC –  Vilniaus visuomenės sveikatos centras 

VEI – Valstybinė energetikos inspekcija 

VGI – Valstybinė geležinkelių inspekcija 

VTD – Valstybinis turizmo departamentas 

CAA – Civilinės aviacijos administracija 

VTPSI – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 

VKTI – Valstybinė kelių transporto inspekcija 

SLA – Saugios laivybos administracija 

VASPT- Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba 

SKVC – Studijų kokybės vertinimo centras 

LMI – Lietuvos metrologijos inspekcija 

VVKT – Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 

KT – Konkurencijos taryba 

NTAKD – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 

LRTK – Lietuvos radijo ir televizijos komisija 

IVPK – Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

LSA – Lietuvos savivaldybių asociacija 

NTA – Nacionalinė teismų administracija 

EVC – Europos vartotojų centras 

___________________ 
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2 Priedas 
 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 
 

2013 m. sausio 28 d. Nr. 3-43 
Vilnius 

 
2012 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
PROGRAMA „PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR VERSLUI“ 

 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

1. Priemonė 01.01.01. Įgyvendinti vartotojų teisių apsaugą ir konsultuoti verslo subjektus, vykdant teisės aktuose įtvirtintas funkcijas. 
Priemonės įgyvendinimą koordinuoja direktoriaus pavaduotoja Ž. Kazakevičienė. 

2. Vykdyti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008–2012 metų 
programos įgyvendinimo 
priemones numatytas Tarnybai 
2012 metams: 
 
— Bendradarbiaujant su 
valstybės, savivaldybių 
institucijomis, visuomene ir 
socialiniais partneriais, vykdyti 
vartotojų ir verslininkų švietimą 
ir teisės pažeidimų prevenciją. 
 

Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis, Maisto produktų ir 
rekreacinių paslaugų skyriaus 
vedėja N. Ulbaitė, Energetikos 
ir vartojimo prekių bei 
paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika. 
 

2012 m. parengta ir patalpinta Tarnybos 
tinklalapyje Atmintinė vartotojams apie 
nuolaidų kuponų įsigijimą.  
Skaitytas pranešimas Vilniaus prekybos, 
pramonės ir amatų rūmuose ,,Maisto reklama ir 
vartotojų teisė į teisingą informaciją apie 
maistą“ seminare ,,Maisto produktų ženklinimo 
reglamentavimas ES ir taikymas Lietuvoje“. 
M. Romerio universitete vykusioje mokslinėje-
praktinėje konferencijoje „Europos vartotojų 
diena: kuo gyvena Lietuvos vartotojai 
šiandien?“ skaitytas pranešimas 
„Savireguliacijos mechanizmai“.  
Parengta ir patalpinta informacija apie 
geležinkelių keleivių teises Tarnybos interneto 
tinklalapyje.  
Klaipėdos verslo aukštojoje mokykloje 
skaitytas pranešimas (anglų k.) tema 
,,Pagrindiniai vartotojų teisių apsaugos ES 
teisinio reguliavimo principai“.  
Maisto papildų gamintojų asociacijos 

Nustatytais terminais 
įvykdytos Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2008–
2012 m. programos 
įgyvendinimo 
priemonės, proc. – 100. 
 

100 proc. 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

susitikime skaityti pranešimai ,,Maisto reklama 
ir kontrolė“ bei ,,Savireguliacijos 
mechanizmai“. 
 
Parengtas ir patalpintas pranešimas vartotojams 
apie kelionių į Egiptą atsisakymą dėl šioje 
šalyje kilusių neramumų Tarnybos interneto 
tinklalapyje. 
Suorganizuotas seminaras verslo subjektams 
„Reklamos naudojimo teisiniai reikalavimai ir 
atsakomybė už pažeidimus. Reklamos 
kontrolės praktikos ypatumai“, kurio metu 
verslininkams buvo pateikta informacija apie 
reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos 
įstatyminį reglamentavimą, įstatymo priežiūrą, 
Tarnybos praktiką bei tendencijas, pristatyti 
pavyzdžiai. 
 
Konsultacijų verslo subjektams per 2012 m. 
(raštu, telefonu, elektroniniu paštu, žodinių 
susitikimų ir konsultacijų metu) iš viso suteikta 
689. Iš jų daugiausiai – 396 (58 %) 
konsultacijų suteikta vartojimo prekių ir 
paslaugų srityje, 151 (22 %) reklamos ir 
nesąžiningos komercinės veiklos srityje.  
 
Surengtos 6 tikslinės konsultacijos verslo 
subjektams, pagal iš anksto pateiktus klausimus 
(aprobuoti atsakymai pateikti ir raštu): 
1. 2012 m. kovo 1 d. vyko Tarnybos 
susitikimas su UAB ,,Skytech”, kurio metu 
Tarnyba pateikė išaiškinimus į UAB ,,Skytech” 
klausimus dėl vartotojų teisių apsaugos 
elektroninės prekybos srityje. 
2. 2012 m. kovo 8 d. vyko Tarnybos 
susitikimas su koncerno CeWe Color atstove 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

Lietuvoje Wanda Zajaczkowska, kurio metu 
buvo aptarti fotopaslaugų užsakymų internetu 
ypatumai bei vartotojų teisės minėtoje srityje. 
3. 2012 m. gegužės 16 d. vyko Vartojimo 
prekių ir paslaugų skyriaus susitikimas su AS 
VIASAT dėl bendrovės teikiamų paslaugų 
vartotojams nusiskundimų. 
4. 2012 m. rugsėjo 24 d. įvyko Maisto 
produktų ir rekreacinių paslaugų skyriaus 
susitikimas su UAB ,,Lounge group“ ir UAB 
,,KupiKupon“ atstovais dėl vartotojų skundų, 
susijusių su paslaugų teikimu pagal įsigytus 
nuolaidų kuponus.  
5. 2012 gruodžio 3 d. Tarnyboje vyko 
pasitarimas su Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos atstovais, 
kuriame buvo aptarta vartotojų prašymų dėl 
UAB „Torpol Baltija“ vykdomos veiklos, 
nagrinėjimo problematika. 6. 2012 m. gruodžio 
12 - 13 d.Tarnyboje įvyko susitikimai su UAB 
,,Novaturas“ ir UAB ,,Tez tour“ atstovais, 
siekiant aptarti turizmo paslaugų vartotojams 
aktualius klausimus. 
 
Taip pat teikti išaiškinimai verslo subjektams 
raštu: 
1. UAB „Daily LT“ teikti išaiškinimai dėl 
sutarčių, sudarytų naudojant ryšio priemones, 
reglamentavimo, komentuoti Civilinis 
kodeksas, Vartotojų teisių apsaugos įstatymas, 
Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu 
Nr. 258 patvirtintos Daiktų pardavimo ir 
paslaugų teikimo taisyklės, Ūkio ministro 2001 
m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 217 
patvirtintos Daiktų grąžinimo ir keitimo 
taisyklės; 



 100 

Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

2. Laisvės 39-oji DNSB teikti išaiškinimai dėl 
Všį ,,Teleradijo kompanija Hansa“ veiklos 
teisėtumo; 
3. Lentupio 8 ir 10 savininkų DNSB teikti 
išaiškinimai dėl Všį ,,Teleradijo kompanija 
Hansa“ veiklos teisėtumo. 
4. UAB „SKTV“ dėl bendrovės veiklos 
teisėtumo; 
5. UAB „Baltic Lift Service“ teikti išaiškinimai 
dėl daugiabučių namų liftų priežiūros 
organizavimo, konkurencijos, kainų ir vartotojų 
teisių gynimo; 
6. Administratoriui UAB „CASTRADE 
SERVICE“ teikti išaiškinimai dėl vandens 
tiekimo sutarčių sudarymo ir dėl elektros 
energijos tiekimo nutraukimo įsiskolinusiems 
gyventojams. 
 
2012 m. įvykdytų visuomenės informavimo 
vartotojų teisių apsaugos klausimais priemonių 
skaičius žiniasklaidoje (radijas, televizija, 
spauda, internetas) – 212. Pažymėtina, kad šis 
informacijos skleidimas nepareikalavo jokių 
finansinių sąnaudų. 
2012 m. parengta ir paskelbta Tarnybos 
interneto tinklalapyje 84 pranešimai 
vartotojams ir verslininkams apie Tarnybos 
veiklą, priimtus svarbiausius nutarimus, 
tarptautinę veiklą, apie priimtus ES ir Lietuvos 
teisės aktus ar jų pakeitimus vartotojų teisių 
apsaugos klausimais. 2012 m. sausio mėnesį 
surengta 1 spaudos konferencija žurnalistams, 
kurioje pristatytas 2011 m. pabaigoje atliktas 
vartotojų nuomonės tyrimas.  
Pažymint Europos vartotojų dieną 2012 m. 
kovo 15-ąją kartu su Mykolo Romerio 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

universitetu ir VšĮ Europos vartotojų centru 
Tarnyba surengė mokslinę-praktinę 
konferenciją „Europos vartotojų diena: kuo 
gyvena Lietuvos vartotojai šiandien?“ 
 
Dalyvauta LRS Valstybės valdymo ir 
savivaldybių komiteto organizuotoje 
diskusijoje „Šilumos ūkio įstatymo 
įgyvendinimo problemos“ ir skaitytas 
pranešimas apie šilumos sąskaitų vertinimo 
metu nustatytas problemas.  

3. Vykdyti Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos 2011-2014 metų 
strategijos įgyvendinimo 
priemones, numatytas Tarnybai 
2012 m. 
 

Maisto produktų ir rekreacinių 
paslaugų skyriaus vedėja N. 
Ulbaitė.  
 

*Vykdymo aprašymas pateikiamas atskiroje 
pridedamoje lentelėje.  

Nustatytais terminais 
įvykdytos Valstybinės 
vartotojų teisių 
apsaugos 2011–2014 
metų strategijos 
įgyvendinimo 
priemonės, proc. – 100. 

100 proc.  

4. Rengti teisės aktų projektus bei 
teikti pastabas ir pasiūlymus dėl 
kitų institucijų parengtų teisės 
aktų projektų. 

Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėja A. Kaušylienė 
 

2012 m. Tarnyba teikė pastabas ir pasiūlymus 
148 kitų institucijų rengiamiems teisės aktams:  
152. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų ir specialios 
medicininės paskirties maisto produktų. 
153. Europos Komisijos reglamento Nr. 
…/.., kuriuo nesutinkama leisti vartoti teiginius 
apie maisto produktų sveikumą, kurie nėra 
teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą arba 
teiginiai apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, 
projektui. 
154. Europos Komisijos reglamento Nr. 
…/.., kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam 
tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, 
susijusius su rizikos susirgti mažinimu, vaikų 
vystymusi ir sveikata, projektui.  
155. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 

Pateiktų pastabų ir 
pasiūlymų dėl teisės 
aktų bei jų projektų 
skaičius – 100.  
 

148 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų ir specialios 
medicininės paskirties maisto produktų. 
156. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl 2014–2020 m. 
laikotarpiui Vartotojų programos nustatymo. 
157. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
direktyva 2009/22/EB. 
158. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų 
sprendimo (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 
2009/22/EB. 
159. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl 2014–2020 m. 
laikotarpiui Vartotojų programos nustatymo 
(pirma pozicija). 
160. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl 2014–2020 m. 
laikotarpiui Vartotojų programos nustatymo 
(antra pozicija). 
161. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
direktyva 2009/22/EB (pirma pozicija). 
162. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
direktyva 2009/22/EB (antra pozicija). 
163. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
direktyva 2009/22/EB (trečia pozicija). 
164. Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės 
ūkio produktų kokybės schemų. 
165. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
direktyva 2009/22/EB (toliau - Direktyva dėl 
vartotojų AGS). 
166. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų 
sprendimo (toliau - Reglamentas dėl vartotojų 
EGS). 
167. Komisijos komunikatas: Europos 
vartotojų darbotvarkė pasitikėjimui ir 
ekonomikos augimui skatinti - Tarybos 
rezoliucijos priėmimas (dok. Nr. 14168/12 
CONSOM). 
168. Komisijos komunikatas Europos 
Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komitetui ir Regionų 
komitetui Europos vartotojų darbotvarkė 
pasitikėjimui ir ekonomikos augimui skatinti - 
Tarybos rezoliucijos priėmimas (dok. Nr. 
10420/12 CONSOM). 
169. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl 2014–2020 m. 
laikotarpiui Vartotojų programos nustatymo 
(toliau - Reglamento projektas). 
170. Komisijos Sprendimas dėl saugos 
reikalavimų, kurie pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros 
gaminių saugos turi būti įtraukti į tam tikroms 
vaikiškoms kėdutėms taikomus Europos 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

standartus (dok. Nr. D020709/02). 
171. Sprendimas paskirti 7 Europos maisto 
saugos tarnybos Valdančiosios tarybos narius. 
172. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
direktyva 2009/22/EB (pirma pozicija). 
173. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva dėl vartotojų ginčų 
alternatyvaus sprendimo, kuria iš dalies 
keičiamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir 
direktyva 2009/22/EB (antra pozicija). 
174. Dėl 2012 m. gegužės 16 d. Komisijos 
reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų 
leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų 
sveikumą, išskyrus teiginius apie susirgimo 
rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, 
sąrašo sudarymo klaidų ištaisymo procedūros. 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos parengtiems: 
175. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl prekybos 
gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 
patvirtinimo“ projektas.  
176. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos parengtas ir teikiamas 
viešajai konsultacijai Reikalavimų gamtinių 
dujų perdavimo sistemos balansavimo 
taisyklėms projektas. 
177. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl prekybos 
gamtinėmis dujomis priežiūros taisyklių 
patvirtinimo“ projektas. 
178. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl Baltpool 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

UAB Prekybos gamtinių dujų biržoje 
reglamento derinimo“ projektas. 
179. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos parengtas Reikalavimų 
gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo 
taisyklėms projektas. 
180. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2005 m. gegužės 5 d. 
nutarimo Nr. O3-19 „Dėl komisijos 
rekomenduojamų šilumos paskirstymo metodų 
patvirtinimo“ projektas. 
181. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 
m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl 
Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos 
gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
182. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „ Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 
m. spalio 28 d. nutarimo Nr. O3-350 „Dėl 
Viešojo konsultavimosi dėl energetikos veiklą 
reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
183. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Komisijos 
2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. O3-75 
„Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos 
aprašo“ pakeitimo“ projektas. 
184. Keleivių ir transporto priemonių 
perkėlimo keltais per Kuršių marias (per 
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į 
(iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų derinimo 
metodikos projektas. 
185. Valstybinės kainų ir energetikos 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros 
energijos persiuntimo patikimumo ir teikiamų 
paslaugų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ 
projektas. 
186. Nutarimo „Dėl AB „Lietuvos dujos“ 
gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo 
taisyklių derinimo“ ir „Dėl reikalavimų 
gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus 
rengiamai atitikties programai patvirtinimo“ 
projektai 
187. Nutarimo „Dėl reikalavimų 
naudojimosi gamtinių perdavimo, skirstymo 
sistema taisyklėms patvirtinimo“ projektas.  
188. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. 
nutarimo Nr. O3-185 „Dėl elektros energijos 
rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projektas.  
189. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. rugsėjo 25 d. 
nutarimo Nr. O3-139 „Dėl elektros energijos 
perdavimo ir skirstymo paslaugų kainų ir jų 
viršutinių ribų nustatymo metodikos“ 
pakeitimo projektas.  
190. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos parengtą nutarimo ,,Dėl 
Reikalavimų naudojimosi gamtinių dujų 
perdavimo sistema ir naudojimosi gamtinių 
dujų skirstymo sistema taisyklėms 
patvirtinimo“ projektas. 
191. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl energetikos 
įmonių reguliuojamos veiklos priežiūros 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
192. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl rinkų tyrimo 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

taisyklių patvirtinimo“ projektas. 
193. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimo Nr. O3-233 „Dėl elektros energijos, 
pagamintos naudojant atsinaujinančius 
energijos išteklius, tarifų nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
194. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 8 d. 
nutarimo Nr. O3-175 „Dėl elektros energijos 
rinkos kainos nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
195. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. 
nutarimo Nr. O3-6 „Dėl energetikos įmonių 
technologinio, finansinio ir vadybinio 
pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
196. Karšto vandens kainų nustatymo 
metodikos papildymo projektas.  
197. Šilumos energijos kainų nustatymo 
metodikos projektas.  
198. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl valstybės reguliuojamų kainų 
elektros energetikos sektoriuje nustatymo 
principų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
199. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros 
energijos perdavimo, skirstymo, visuomeninio 
tiekimo paslaugų ir visuomeninių elektros 
energijos kainų diferencijavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
200. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl reikalavimų 
rekomendacijoms, susijusioms su paslaugų 
energetikos sektoriuje kainų atitiktimi 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

skaidrumo, nediskriminavimo ir kitiems 
reikalavimams patvirtinimo“ projektas. 
201. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros 
energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
202. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009-11-09 nutarimo Nr. 
O3-199 „Dėl visuomeninių elektros energijos 
kainų, visuomeninio tiekimo paslaugos kainos 
ir jos viršutinės ribos nustatymo metodikos“ 
pakeitimo projektas. 
203. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011-04-14 nutarimo Nr. 
O3-75 „Dėl ginčų sprendimo ne teisme tvarkos 
aprašo“ pakeitimo projektas. 
204. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2012 m. birželio 18 d. 
nutarimo Nr. O3-155 „Dėl energetikos įmonių 
reguliuojamos veiklos priežiūros tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
205. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 
m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. O3-275 „Dėl 
Komisijos rekomenduojamo šilumos 
paskirstymo metodo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektas. 
206. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. 
nutarimo Nr. O3-201 „Dėl nepriklausomų 
šilumos gamintojų pripažinimo 
nereguliuojamais tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo projektas. 
207. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl AB 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

„Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo 
sistemos balansavimo taisyklių derinimo“ 
projektas. 
208. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl gamtinių 
dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų 
sistemų ir biodujų gamybos įrenginių 
prijungimo įkainių nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ projektas. 
209. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl Suskystintų 
gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir 
jungties įrengimo bei eksploatavimo 
sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų 
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projektas.  
210. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 
m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl 
gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų 
viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
211. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. 
nutarimo Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos 
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektas. 
212. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų 
gamtinių dujų sektoriuje nustatymo principų 
aprašo patvirtinimo“ projektas. 
213. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 
m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų 
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
214. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo ,,Dėl Komisijos 
2009 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. O3-132 
,,Dėl piniginių baudų skyrimo ir jų dydžių 
nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektas. 
215. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Energijos 
išteklių biržos reglamento tvirtinimo“ 
projektas. 
216. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros 
energijos rezervinės galios rinkos tyrimo 
rezultatų“ projektas. 
217. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl elektros 
energijos kainos ir rezervinės galios 
užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo 
metodikos patvirtinimo“ projektas. 
218. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl gamtinių 
dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų 
sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektas. 
219. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl suskystintų 
dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties 
įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų 
daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
220. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų elektros 
energetikos sektoriuje kainos nustatymo 
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metodikos patvirtinimo“ projektas. 
221. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos  2005 m. gruodžio 30 d. 
nutarimo Nr. O3-86 „Dėl Komisijos 
rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
222. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl 
Taikinamojo tarpininkavimo taisyklių 
patvirtinimo“ projektas. 
223. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. 
nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens 
kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo 
projektas. 
224. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl naudojimosi 
gamtinių dujų gavybos tinklais tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
225. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl 
Reikalavimų naudojimosi suskystintų gamtinių 
dujų terminalu taisyklėms patvirtinimo“ 
projektas. 
226. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl UAB GET 
BALTIC prekybos gamtinių dujų biržoje 
reglamento derinimo“ projektas. 
227. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo „Dėl naudojimosi 
gamtinių dujų laikymo saugyklose ir gamtinių 
dujų laikymo vamzdynuose paslaugomis 
kriterijų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
228. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos 2010 m. spalio 4 d. 
nutarimo Nr. O3-202 „Dėl šilumos supirkimo 
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iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir 
sąlygų aprašo“ pakeitimo ir papildymo 
projektas. 
229. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimų „Dėl naujų 
nebuitinių vartotojų sistemų prijungimo prie 
AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros 
ir įkainių derinimo“ ir „Dėl naujų buitinių 
vartotojų sistemų prijungimo prie 
AB „Lietuvos dujos“ dujų sistemos procedūros 
ir įkainių derinimo“ projektai. 
Ūkio ministerijos parengtiems: 
230. Turizmo įstatymo 2, 3, 4, 8, 9 ir 16 
straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 61 
straipsniu įstatymo projektas. 
231. Reklamos įstatymo pakeitimo 
įstatymo 17 straipsnio pakeitimo projektas. 
232. Reklamos įstatymo projekto (Žin., 
2000, Nr. 64-1937; 2002, Nr. 123-5508; 2006, 
Nr. 107-4046; 2008, Nr. 11-374; 2010, Nr. 79-
4056; 2011, Nr. 123-5814) 17 straipsnio bei 23 
straipsnio pakeitimo projektui. 
233. Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo „Dėl licencijavimo 
pagrindų aprašo patvirtinimo“ įgyvendinimo. 
234. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Konkurencijos politikos gairių 
patvirtinimo“ projektas. 
235. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl 
institucijų atliekamų priežiūros funkcijų 
optimizavimo“ pakeitimo projektas. 
236. Turizmo įstatymo 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 
16 ir 18 straipsnių pakeitimo, septintojo 
skirsnio pavadinimo pakeitimo ir 20 straipsnio 
pripažinimo netekusiu galios įstatymo 
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projektas. 
Energetikos ministerijos parengtiems: 
237. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo ,,Dėl šilumos punktų ir jų įrenginių, 
priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems 
asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo” projektas. 
238. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo ,,Dėl šilumos punktų ir jų įrenginių, 
priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems 
asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo” projektas. 
239. Energetikos ministerijos įsakymo 
„Dėl standartinių gamtinių dujų pirkimo-
pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
240. Energetikos ministro „Dėl 
standartinių gamtinių dujų perdavimo ir 
skirstymo paslaugų teikimo sutarčių su 
buitiniais vartotojais sąlygų aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
241. Energetikos ministerijos parengtas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
„Dėl atsinaujinančių energijos išteklių  
naudojimo skatinimo kvotų ir aukcionų regionų 
patvirtinimo“ projektas. 
242. Energetikos ministerijos parengtas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
„Dėl atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ projektas. 
243. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimo 
Nr. 745 „Dėl skundų dėl Lietuvos Respublikos 
gamtinių dujų įstatymo taikymo nagrinėjimo 
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tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu 
galios“  projektas. 
244. „Dėl sutarčių su buitiniais vartotojais 
dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir 
skirstymo standartinių sąlygų aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
245. „Dėl sutarčių su buitiniais vartotojais 
dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir 
skirstymo standartinių sąlygų aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
246. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 
d. nutarimo Nr. 1747 „Dėl valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos nuostatų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
247. Energetikos ministro „Dėl Gamtinių 
dujų skirstymo ir vartotojų sistemų 
eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ 
projektas. 
248. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo ,,Dėl atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimo elektros energijai gaminti 
skatinimo kvotų ir aukcionų regionų 
patvirtinimo“ projektas. 
249. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo ,,Dėl atsinaujinančių energijos 
išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
250. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo ,,Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos energetikos 
įstatymą ir kai kurių Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais 
galios“ projektas. 
251. Energetikos ministro įsakymo ,,Dėl 
elektros energijos, pagamintos iš 
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atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės 
garantijų teikimo taisyklių patvirtinimo“ 
projektas. 
252. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl bendrojo informacijos centro 
steigimo sąlygų patvirtinimo“ projektas. 
253. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo ,,Dėl šilumos punktų ir jų įrenginių, 
priklausančių šilumos tiekėjams ar tretiesiems 
asmenims, išpirkimo ir (ar) perleidimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo” projektas. 
254. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių 
standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 
projektas. 
255. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
šilumos pirkimo – pardavimo sutarčių su 
buitiniais šilumos vartotojais standartinių 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
256. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su 
buitiniais šilumos vartotojais standartinių 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ patikslinto 
projektas. 
257. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos 
ūkio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo 
projekto Nr. XIP-4542“ projektas. 
258. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 1-297 „Dėl 
šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas. 
259. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl 
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Naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių 
prijungimo prie elektros tinklų sutarčių 
standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas. 
260. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir 
plėtros krypčių patvirtinimo“ projektas. 
261. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos 
ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto 
pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ 
projektas ir  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 3 
ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 
XIP-4101“ projektas.  
262. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
Nacionalinio lygmens gamtinių dujų tiekimo 
saugumo užtikrinimo prevencinių veiksmų ir 
nacionalinio lygmens gamtinių dujų tiekimo 
ekstremaliųjų situacijų valdymo planų 
patvirtinimo“ projektą. Lietuvos Respublikos 
energetikos ministro įsakymo ,,Dėl Naujų 
perdavimo ar skirstymo sistemų 
nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų 
vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo 
prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir 
vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 
263. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 
2010 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 1-280 „Dėl 
naujų buitinių vartotojų elektros įrenginių 
prijungimo prie elektros tinklų sutarčių 
standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“ 
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pakeitimo“ projektas. 
264. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
standartinių elektros energijos persiuntimo 
paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais 
vartotojais sąlygų aprašo patvirtinimo“ 
projektas. 
265. Energetikos ministro įsakymo „Dėl 
standartinių elektros energijos pirkimo-
pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ projektas. 
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtiems: 
266. Lietuvos higienos normos HN 
119:2002 ,,Maisto produktų ženklinimas“ 
pakeitimo projektas. 
267. Maisto įstatymo 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 
straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. 
268. Dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos 
gaminių vertimo lietuvių kalba klaidų. 
269. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo ,,Dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 
įgyvendinimo“ projektas. 
270. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo Nr. 12-2929-01 „Dėl Lietuvos 
Respublikos reklamos įstatymo 14 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. 
XIP-4092“ projektas. 
271. Sveikatos apsaugos ministro įsakymo 
,,Dėl koordinacinių darbo grupių sudarymo“ 
projektas. 
272. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo ,,Dėl Lietuvos Respublikos maisto 
įstatymo 2 straipsnio papildymo ir papildymo 
61 straipsniu įstatymo projekto Nr. XIP-
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1733(2)“ projektas. 
Susisiekimo ministerijos parengtiems: 
273. „Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 228 ir 229 straipsnių pakeitimo ir 
kodekso papildymo 1181 ir 1182 straipsniais 
įstatymo projektas. 
274.  Prekybinės laivybos įstatymo 
papildymo 361 straipsniu ir įstatymo priedo 
papildymo įstatymo projektas.  
275. Reklamos įstatymo 14 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas (Nr. 
XIP-4092).  
276. Maisto įstatymo 2 straipsnio 
papildymo ir papildymo 6(1) straipsniu 
įstatymo projektas (Nr. XIP-1733(2)).  
277. Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 2321, 281 straipsnių pakeitimo ir 
Kodekso papildymo 14212 straipsniu įstatymo, 
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 
21 straipsnio pakeitimo ir Kodekso priedo 
papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos 
vartotojų teisių apsaugos įstatymo 20 straipsnio 
pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 
Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 2321, 281 straipsnių pakeitimo ir 
Kodekso papildymo 14212 straipsniu įstatymo, 
ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
„Dėl 2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo 
autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš 
dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 
2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“ projektai 
Aplinkos ministerijos parengtiems: 
278. Aplinkos ministro 2010 m. gegužės 
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21 d. įsakymo Nr. D1-428 ir juo patvirtintos 
Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo 
naudojimo objektų administratoriaus veiklos, 
susijusios su daugiabučiu administruojamu 
namu, ataskaitos pavyzdinės formos pakeitimo 
projektas.  
279. Aplinkos ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 
m. kovo 24 d. įsakymo Nr. D1-251 „Dėl Butų 
ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, 
priimant sprendimus, tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
280. Aplinkos ministro 2010 m. lapkričio 
2 d. įsakymo Nr. D1-895 „Dėl daugiabučio 
namo bendrojo naudojimo objektų aprašo 
pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo 
projektas. 
281. Statybos įstatymo 2, 4, 5, 8, 10, 11, 
16, 18, 18(1), 29, 36, 40, 41, 43(1), 47 
straipsnių ir priedo papildymo įstatymo 
projektas. 
282. Aplinkos ministro įsakymo „Dėl LR 
aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. 
įsakymo Nr. D1-629 „Dėl geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros 
naudojimo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas. 
283. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo 
Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 
naudojimo sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektas.  
284. Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 163(13), 189 ir 189(2) straipsnių 
pakeitimo įstatymo projektas. 
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285. Aplinkos ministro įsakymo „Dėl 
nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas 
arba įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą 
rinkliavą arba sudaryti komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugos teikimo sutartį, rūšių 
sąrašo patvirtinimo“ projektas. 
286. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų 
lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal 
privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros 
reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo, 
sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas. 
287. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo objektų administratoriaus atrankos 
ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projektas. 
288. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Daugiabučio namo bendrojo 
naudojimo objektų administravimo nuostatų 
patvirtinimo“ projektas. 
289. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimų, susijusių su daugiabučių 
namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
dalinės nuosavybės administravimu, 
pripažinimo netekusiais galios“ projektas. 
Lietuvos standartizacijos departamento 

parengtiems projektams: 
290. ,,Dėl gimnastikos įrangos 
standartizacijos mandato”. 
291. „Dėl dviračių, mažamečių vaikų 
dviračių ir dviračių bagažinių standartizacijos 
mandato“. 
292. ,,Dėl vidaus žaliuzių, grotuotų langų 
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reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

apdangalų ir saugos įtaisų standartizacijos 
mandato”. 
293. „Dėl stacionariųjų treniruoklių 
standartizacijos mandato“. 
Teisingumo ministerijos parengtiems:  
294. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 1, 
8, 10, 12, 17, 22, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo įstatymo, Administracinių bylų 
teisenos įstatymo 110 straipsnio pakeitimo 
įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo 1, 8, 10, 12, 17, 22, 
30, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projekto ir Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 110 
straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 
pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ 
projektai. 
295. Viešojo administravimo įstatymo 362 
straipsnio pakeitimo bei įstatymo papildymo 
368 straipsniu įstatymo projektas. 
296. Civilinio kodekso pakeitimo ir 
papildymo įstatymo ir Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo 1, 2, 4, 5, 14, 15, 16, 37, 40 
straipsnių pakeitimo ir įstatymo priedo 
papildymo įstatymo projektai. 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos parengtiems: 
297. Vidaus reikalų ministro įsakymo „Dėl 
viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 m. 
programos įgyvendinimo 2013-2015 m. 
veiksmų plano patvirtinimo“ projektas. 
Ryšių reguliavimo tarnybos parengtiems:  
298. Nuostolingos universaliosios pašto 
paslaugos kompensavimo taisyklių 
patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimo Nr. 
236 „Dėl Nuostolingų universaliųjų pašto 
paslaugų kompensavimo taisyklių 
patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios Nr. 
12-3883-01 projektas. 
Lietuvos Banko parengtiems: 
299. Vartojimo kredito gavėjų mokumo 
vertinimo ir atsakingojo skolinimosi taisyklių 
projektas.  
 
Taip pat Tarnyba parengė: 
300. 2012 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 1-41 
„Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos administracinės naštos vertinimo 
taisyklių patvirtinimo”. 
301. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 
61 „Dėl Informacijos apie vartotojų teisių 
apsaugą teikimo Valstybinei vartotojų teisių 
apsaugos tarnybai tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
papildymo“ projektą. 
302. Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo  2, 6, 7, 13, 16, 
18, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektą. 
 

5.  Vykdyti vartotojų ir pardavėjų, 
paslaugų teikėjų ginčų ne teisme 
tvarka nagrinėjimą. 
 

• Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymas – 
Energetikos ir vartojimo prekių 
bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 
Maisto produktų ir rekreacinių 
paslaugų skyriaus vedėja N. 
Ulbaitė, Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 

Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 punktu, 
Tarnyba nagrinėja vartotojų prašymus vartotojų 
ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo 
ne teisme tvarka.  

2012 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo 

1. Taikiai išspręsti 
vartotojų ir pardavėjų, 
paslaugų teikėjų ginčai, 
proc. nuo bendro 
vartotojų ir pardavėjų, 
paslaugų teikėjų ginčų 
sprendimo ne teisme 
tvarka nagrinėtų ginčų 
skaičiaus – 51. 

42 proc. 
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Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

 Močiulskis; 
• Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymas – Energetikos ir 
vartojimo prekių bei paslaugų 
departamento direktorius A. 
Romeika. 
 

ne teisme tvarka buvo išnagrinėta 1270 ginčų. 
Iš jų 542 atvejais priimti nutarimai patenkinti 
vartotojų reikalavimus, 80 atvejų – vartotojų 
reikalavimus patenkinti iš dalies, 82 (7 proc.) 
atvejais vartotojų prašymai atmesti. Iš 542 
nutarimų, kuriais vartotojų reikalavimai 
patenkinti, buvo įvykdyti 354 nutarimai, 181 
(34 proc.) nutarimas neįvykdytas (7 nutarimų 
vykdymo rezultatai ataskaitos rengimo 
laikotarpiu nežinomi). Iš 80 nutarimų, kuriais 
vartotojų reikalavimai patenkinti iš dalies, 
įvykdyta 45 (60 proc.), neįvykdyta – 30 (5 
nutarimų vykdymo rezultatai ataskaitos 
rengimo laikotarpiu nežinomi). Ginčo šalys 
susitaikė 502 kartus (42 proc. nuo išnagrinėtų 
ginčų skaičiaus, atmetus tuos, kurių 
nagrinėjimas buvo nutrauktas), tačiau 2 taikūs 
susitarimai nebuvo vykdomi. 64 atvejais ginčų 
nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių 
apsaugos įstatyme numatytais pagrindais. 

2012 m. dėl galimų Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo įstatymo pažeidimų bei 
kitų energetikos ir komunalinių paslaugų ginčų 
sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėta 20 
ginčų. Dėl 5 ginčų priimti nutarimai tenkinti 
vartotojų reikalavimus, dėl 4 ginčų priimti 
nutarimai tenkinti vartotojų reikalavimus iš 
dalies, 2 vartotojo prašymai atmesti, 8 ginčai 
išspręsti taikiai, 1 ginčo nagrinėjimas 
nutrauktas. Šiais atvejais vartotojai skundėsi 
dėl atliekų išvežimo, taip pat dėl geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
sektoriuje kylančių problemų, susijusių su 
vandens apskaita ir sąskaitų teikimu.  

2012 m. laikotarpiu buvo išnagrinėta 217 ginčų 

2. Teismams teiktų 
išvadų skaičius – 75.  
 

68 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 
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reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

dėl vartotojų teisių pažeidimų maisto prekių ir 
paslaugų bei rekreacinių paslaugų srityse: buvo 
priimti 98 nutarimai patenkinti vartotojų 
reikalavimus, 11 nutarimų – patenkinti 
vartotojų reikalavimus iš dalies, 8 nutarimai – 
atmesti vartotojo prašymą. 95 ginčai išspręsti 
taikiai, 5 ginčų nagrinėjimas nutrauktas. 
Rekreacinių paslaugų srityje vartotojai 
daugiausiai skundėsi dėl sutartinių  
įsipareigojimų nevykdymo, ypač dėl nesuteiktų 
paslaugų už įsigytus kuponus, taip pat 
neišsamios arba klaidinančios informacijos 
suteikimo. Taip pat daug skundų gauta dėl 
nevykdomų mokymo paslaugų sutarčių, dalies 
bilieto kainos grąžinimo už bilietus į atlikėjos 
Lady Gaga koncertą. 

Dėl vartotojų teisių pažeidimų turizmo, vežimo 
ir atlygintinų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų srityse 2012 m. buvo išnagrinėti 157 
ginčai. 96 atvejais buvo priimti nutarimai, iš 
kurių 59 kartus nuspręsta patenkinti vartotojų 
reikalavimus, 20 kartų – vartotojų reikalavimus 
patenkinti iš dalies, 17 kartų – atmesti vartotojo 
prašymą, 6 ginčų nagrinėjimas nutrauktas, kiti 
55 ginčai išspręsti taikiai. Daugiausia vartotojai 
skundėsi dėl oro vežimo bendrovių teikiamų 
paslaugų bei dėl nekokybiškai organizuotų 
turistinių kelionių ir jų metu suteiktų paslaugų 
netinkamos kokybės. Taip pat daug skundų 
gauta dėl UAB „HAPPY TRAVEL LT“ 
galimai neteisėtų veiksmų parduodant lėktuvo 
bilietus (atšauktų rezervacijų, po apmokėjimo 
padidintos bilietų kainos ir pan.), nemažai 
skundų gauta ir dėl UAB „Torpol Baltija“ 
parduodamų čiužinių. 
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2012 m.  

Dėl vartotojų teisių pažeidimų vartojimo (ne 
maisto) prekių ir paslaugų srityje ataskaitiniu 
laikotarpiu išnagrinėti 676 ginčai. Ginčų 
nagrinėjimo rezultatai: 347 atvejais priimti 
nutarimai, kuriais vartotojų reikalavimai 
patenkinti, 35 atvejais vartotojų reikalavimai 
patenkinti iš dalies, 44 vartotojų prašymai 
atmesti, 242 ginčai išspręsti taikiai (tačiau 2 
taikūs susitarimai nebuvo vykdomi), 8 ginčų 
nagrinėjimas nutrauktas. Pagal problemų 
pobūdį daugiausiai vartotojų prašymų gauta dėl 
sutartinių įsipareigojimų nevykdymo, pagal 
grupuojamas kategorijas prekių srityje – dėl 
buitinės įrangos, baldų, drabužių. Vertinant 
paslaugų sektorių, dažniausiai vartotojai 
kreipėsi dėl televizijos paslaugų. 

Dėl vartotojų teisių pažeidimų finansinių 
paslaugų srityje Tarnybos specialistai 2012 m. 
baigė 17 ginčų nagrinėjimo procedūras. Iš 
išnagrinėtų ginčų – 3 išspręsti taikiai, 7 ginčų 
nagrinėjimas nutrauktas, 4 atvejais vartotojų 
reikalavimai patenkinti iš dalies, 3 vartotojų 
prašymai atmesti. Prašymus pateikę vartotojai 
dažniausiai kreipėsi dėl vartojimo kredito 
sutarties. Į Tarnybą kreipęsi asmenys skundėsi 
dėl negalėjimo mokėti kredito įmokų ir toliau 
vykdyti prisiimtų finansinių įsipareigojimų, dėl 
vienašališkai padidintos vartojimo kredito 
palūkanų normos.  

Ataskaitiniu laikotarpiu dėl vartotojų teisių 
pažeidimų statybos srityje išnagrinėti 93 ginčai, 
dėl Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos 
įstatymo ir susijusių klausimų išnagrinėti 75 
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ginčai. Išnagrinėjus 168 ginčus, priimti 32 
nutarimai patenkinti vartotojo reikalavimus, 2 
nutarimai patenkinti vartotojo reikalavimus iš 
dalies, 5 vartotojų prašymai atmesti. 93 kartus 
tarp ginčo šalių buvo pasiektas taikus 
susitarimas, 36 ginčų nagrinėjimas nutrauktas.  

2012 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo 
ne teisme tvarka taip pat išnagrinėta 15 ginčų 
kitose srityse (teisinių paslaugų teikimas, 
tarpininkavimo parduodant nekilnojamąjį turtą 
paslaugų teikimas ir pan.), iš kurių 1 kartą 
priimtas nutarimas patenkinti vartotojo 
reikalavimus, 4 nutarimai – patenkinti vartotojų 
reikalavimus iš dalies, 3 nutarimai – atmesti 
vartotojo prašymą. Nagrinėjimo metu 1 ginčo 
nagrinėjimas buvo nutrauktas, 6 ginčų atveju 
buvo pasiektas taikus ginčo šalių susitarimas. 
 
2012 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio 
proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalimi 
teismams teikė išvadas 68 civilinėse bylose. 
Daugiausia išvadų teikta bylose pagal vartotojų 
ieškinius dėl sutartinių įsipareigojimų, kylančių 
iš pirkimo-pardavimo, rangos, finansinių 
paslaugų, nevykdymo ar netinkamo vykdymo. 
 

6.  Nagrinėti vartotojų ir kitų 
asmenų prašymus (skundus), 
atsakyti į asmenų kreipimusis 
(klausimus, pranešimus). 

Energetikos ir vartojimo prekių 
bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 
Maisto produktų ir rekreacinių 
paslaugų skyriaus vedėja N. 
Ulbaitė, Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis, Dokumentų 
valdymo ir skundų analizės 

2012 m. Tarnyboje išnagrinėta ir atsakyta į 
11022 asmenų prašymus (skundus, 
paklausimus, pranešimus), pateiktus raštu, 
žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu. 

Dėl energetikos ir komunalinių paslaugų 
išnagrinėti 243 prašymai, kuriuose visi ar dalis 
keliamų klausimų tiesiogiai nepriklauso kitų 
valstybės institucijų kompetencijai. Vartotojai 

Išnagrinėtų raštu 
pateiktų vartotojų ir 
kitų asmenų prašymų 
(skundų, klausimų, 
pranešimų) ir atsakytų 
kreipimųsi, pateiktų 
žodžiu, telefonu, 
elektroniniu paštu, 
skaičius – 10.500. 

11022 
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skyriaus vedėja Rūta 
Papreckienė. 
 

prašymuose kėlė klausimus dėl daugiabučių 
namų savininkų bendrijų veiklos, bendrojo 
naudojimo objektų administratorių teikiamų 
paslaugų, atliekų tvarkymo, šilumos 
energetikos sektoriaus paslaugų, mokesčių už 
paslaugas ir informacijos apie šių paslaugų 
teikimo sąlygas nesuteikimo. Išnagrinėjus 
gautus prašymus buvo pateikta pareiškėjų 
prašoma informacija, pareiškėjų keliamo 
klausimo ar problemos teisinis įvertinimas, 
paaiškinimas energetikos ar komunalinių 
paslaugų klausimais. Ataskaitiniu laikotarpiu 
taip pat atsakyta į 75 pateiktus juridinių asmenų 
kreipimusis bei 841 asmens kreipimąsi, 
pateiktą žodžiu, raštu ir elektroniniu paštu. 

2012 m. dėl maisto produktų ir rekreacinių 
paslaugų buvo išnagrinėta 17 vartotojų 
prašymų (dėl informacijos nesuteikimo arba 
klaidinančios informacijos suteikimo). Šiuo 
laikotarpiu atsakyta į 11 juridinių asmenų 
kreipimųsi ir 829 žodžiu, telefonu ir 
elektroniniu paštu pateiktus asmenų 
kreipimusis. 

2012 m. laikotarpiu išnagrinėti 6 vartotojų 
prašymai dėl finansinių paslaugų, atsakyta į 3 
juridinių asmenų prašymus bei 213 asmenų 
kreipimųsi, pateiktų žodžiu, telefonu ir 
elektroniniu paštu. 

2012 m. periodu buvo atsakyta į 43 vartotojų 
prašymus, 6 juridinių asmenų kreipimusis ir 
620 žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu 
pateiktų asmenų kreipimųsi dėl turizmo ir 
atlygintinų medicininių paslaugų. 

Išnagrinėti ir pateikti įvertinimai dėl 22 
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vartotojų prašymų, kai vartotojai kreipėsi dėl 
galimai įvykdytų Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir 
Reklamos įstatymo pažeidimų bei dėl 3 
vartotojų prašymų statybos srityje. Ataskaitiniu 
laikotarpiu šiose srityse atsakyta į 1147 žodžiu, 
telefonu ir elektroniniu paštu pateiktus asmenų 
kreipimusis, taip pat įvertinta ir atsakyta į 70 
juridinių asmenų, institucijų, organizacijų, 
žurnalistų kreipimųsi.  

2012 m. atsakyta į 207 vartotojų prašymus, 
5522 asmenų kreipimusis žodžiu, telefonu ir 
elektroniniu paštu dėl vartojimo prekių ir 
paslaugų kokybės, garantinių ir sutartinių 
įsipareigojimų nevykdymo, daiktų grąžinimo ir 
keitimo, kitų ne maisto prekių ir paslaugų bei į 
40 juridinių asmenų kreipimųsi, pateikiant ir 
prekių pirkimo – pardavimo, paslaugų teikimo 
sutarčių sąlygų įvertinimą nesąžiningų sąlygų 
taikymo požiūriu. 

Dalis vartotojų kreipimųsi dėl individualių 
juose keliamų klausimų negali būti priskiriama 
konkrečiai sričiai, todėl priskirti prie kreipimųsi 
dėl kitų pažeidimų. Ataskaitiniu laikotarpiu 
atsakyta į 5 asmenų prašymus, 1048 asmenų 
kreipimusis, pateiktus žodžiu, telefonu ir 
elektroniniu paštu, 13 juridinių asmenų 
kreipimųsi ir 38 raštu pateiktus asmenų 
prašymus suteikti informaciją. 

 
7.  Įstatymų nustatytais atvejais 

taikyti sankcijas komercinės 
veiklos subjektams. 

• Produktų saugos 
įstatymas, Maisto įstatymas – 
Maisto produktų ir rekreacinių 
paslaugų skyriaus vedėja N. 

2012 m. turėta 17 bylų dėl Maisto įstatymo 
pažeidimo, išnagrinėta 15 bylų. Komercinės 
veiklos subjektams skirtos baudos. 
 

1. Išnagrinėtų Produktų 
saugos įstatymo ir 
Maisto įstatymo 
pažeidimo bylų 

92 proc. 
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procentinė išraiška nuo 
einamaisiais metais 
turimų bylų. – 80. 
 

Ulbaitė, Energetikos ir 
vartojimo prekių bei paslaugų 
departamento direktorius A. 
Romeika; 
• Reklamos įstatymas, 

Tabako kontrolės įstatymas ir 
Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymas – Ekonominių 
interesų departamento 
direktorius M. Močiulskis, l. e. 
Nesąžiningos komercinės 
veiklos ir reklamos skyriaus 
vedėjos pareigas K. Grigaitė. 
 

Tarnyba 2012 m. turėjo 62 Produktų saugos 
įstatymo pažeidimų bylas dėl nesaugių ne 
maisto produktų bei paslaugų pateikimo į 
Lietuvos rinką. 2012 m. išnagrinėtos 58 
produktų saugos bylos dėl nesaugių ne maisto 
produktų bei paslaugų pateikimo į Lietuvos 
rinką.  
 
Per 2012 m. buvo išnagrinėtos 25 Reklamos 
įstatymo pažeidimo bylos (pagal gautus 
Reklamos įstatymo pažeidimo protokolus, 
surašytus Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos bei Valstybinės ne maisto produktų 
inspekcijos). 2012 m. Tarnyba savo nutarimais 
konstatavo 15 pažeidimų dėl Reklamos 
įstatymo 14 straipsnio (maisto bei maisto 
papildų gydomųjų savybių (14 straipsnio 1 
dalies 1 punktas) bei 4 pažeidimus dėl maisto 
savybių, kuriomis pasižymi panašūs gaminiai 
(14 straipsnio 1 dalies 2 punktas), taip pat 
išnagrinėtos 5 bylos dėl nepageidaujamos 
reklamos (Reklamos įstatymo 13 straipsnis) bei 
nagrinėta 1 byla dėl reklamos, kurioje 
pažeidžiami visuomenės moralės principai, 
kurioje skatinama prievarta, agresija, keliama 
panika. 
  
Per 2012 m. buvo išnagrinėta 17 bylų dėl 
Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo. 
Tarnyba 12 bylų nutarimais konstatavo 
bendrąjį nesąžiningos komercinės veiklos 
draudimą vartotojų atžvilgiu. 9 bylose 
konstatuoti klaidinantys komercinės 
veiklos subjekto veiksmai, 8 atvejais - 

2. Priimtų nutarimų dėl 
Reklamos įstatymo, 
Tabako kontrolės 
įstatymo, Nesąžiningos 
komercinės veiklos 
vartotojams draudimo 
įstatymo pažeidimų 
skaičius – 35.  
 

42 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

klaidinantis informacijos neatskleidimas, 6 
atvejais nustatyta agresyvi komercinė 
veikla, 5 atvejais nustatyta klaidinanti 
veikla, kurios nereikia įrodinėti (juodasis 
sąrašas).  

8.  Vykdyti vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo 
kontrolę. 
 

Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėja A. Kaušylienė 
 

2012 m. Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 
6 punktu, priėmė 135 nutarimus dėl vartojimo 
sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. 
Daugiausia nutarimų priimta dėl prekių 
pirkimo-pardavimo, komunalinių paslaugų 
teikimo standartinių sutarčių sąlygų. 
 

Priimtų nutarimų dėl 
vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų 
taikymo skaičius – 120. 
 

135 

9.  Analizuoti ir skelbti informaciją 
apie vartotojų teisių apsaugos 
padėtį šalies mastu.  
 

Vyriausiais specialistas 
(viešiesiems ryšiams) V. Ūsas, 
Dokumentų valdymo ir skundų 
analizės skyriaus vedėja Rūta 
Papreckienė, Maisto produktų 
ir rekreacinių paslaugų 
skyriaus vedėja N. Ulbaitė, 
Energetikos ir vartojimo prekių 
bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 
Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis.  
 

Išanalizuota ir Tarnybos tinklalapyje paskelbta 
kitų vartotojų teises ginančių valstybės 
institucijų pateikta informacija apie vartotojų 
teisių apsaugos padėtį 2011 metais (gautus 
vartotojų prašymus, atliktus patikrinimus, ir 
kt.): 
1. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
ministerijos 2011 m. vykdytos vartotojų 
(turistų) teisių apsaugos ataskaitos analizė. 
2. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros 
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir 
jai pavaldžių teritorinių visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų 2011 m. vykdytos tiesioginės 
valstybinės kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių 
kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, 
skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, 
apgyvendinimo paslaugų saugos kontrolės 
ataskaitos analizė 

Išanalizuota ir 
Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos 
tarnybos tinklapyje 
paskelbta vartotojų 
teisių apsaugos 
institucijų informaciją 
apie vartotojų teisių 
apsaugos padėtį šalies 
mastu (proc.) – 100. 
 

100 proc. 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

3. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 
prie Ūkio ministerijos vartotojų skundų dėl 
gaminių tyrimo 2011 metais rezultatų analizė;  
4. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 
prie Ūkio ministerijos 2011 m nustatytų 
produktų neatitinkančių saugos reikalavimams 
analizė. 
5. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 
prie Ūkio ministerijos 2011 m rinkos ribojimo 
priemonių taikymo analizė. 
6. Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 
2011 m. atliktų tyrimų dėl Reklamos įstatymo, 
Produktų saugos įstatymo, Tabako kontrolės 
įstatymo pažeidimų analizė.  
7. Valstybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 2011 m. vykdytos 
vartotojų teisių apsaugos (medicinos prietaisų 
saugos srityje) ataskaitos analizė.  
8. 2011 m. Lietuvos metrologijos inspekcijos 
vykdytos rinkos kontrolės analizė. 
9. Civilinės aviacijos administracijos 2011 m. 
vykdytos vartotojų (oro keleivių) teisių 
apsaugos ataskaitos analizė. 
10. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
2011 m. maisto produktų rinkos priežiūros 
analizė. 
11. Atlikta institucijų vykdančių vartotojų 
skundų, susijusių su reklamos sritimi 
nagrinėjimą, analizė. 
12. Tarnybos tinklalapyje taip pat skelbiami 
duomenys bei susisteminta ir išanalizuota 
informacija apie 2010, 2011 ir 2012 m. antrą 
pusmetį Narkotikų, Tabako ir alkoholio 
kontrolės departamento, Lietuvos radijo ir 
televizijos komisijos, Konkurencijos tarybos, 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnybos, Lietuvos 
reklamos asociacijos "Reklamos biuras" gautus 
skundus/ atliktus tyrimus susijusius su 
reklamos sritimi, taikytas poveikio priemones, 
priimtus sprendimus bei problematiką. 

1. Įgyvendintų 
nacionalinių ir 
tarptautinių 
bendradarbiavimo 
projektų ir kitų bendros 
veiklos priemonių 
skaičius – 2. 
 

2 10.  Dalyvauti Europos Tarybos ir 
Europos Komisijos komitetų ir 
darbo grupių posėdžiuose, ES ir 
tarptautinių vartotojų teisių 
apsaugos organizacijų bei 
susitikimuose ir bendroje 
veikloje. 
 

CPC, CPN, ICPEN – L. e. 
Tarptautinių ir ES 
koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas Aida Gasiūnaitė. 
 

Per 2012 m. Tarnyba gavo 63 pakvietimus į 
susitikimus vartotojų teisių apsaugos 
klausimais užsienio valstybėse. Tarnybos 
atstovai dalyvavo 36 susitikimuose. 
Buvo užbaigtas 2011 m. pradėtas vykdyti 
Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų 
generalinio direktorato sprendimu 
Nr.17.020300/11/609455 patvirtintas projektas, 
kuriuo Tarnyba įgyvendino Europos Komisijos 
2010 m. gegužės 12 d. rekomendaciją Nr. SEC 
(2010) 572 ,,Dėl suderintos vartotojų skundų ir 
pasiteiravimų klasifikavimo ir pranešimo 
sistemos metodikos taikymo“, užtikrindama, 
kad vartotojų skundų bei paklausimų 
registravimo sistema yra suderinta su Europos 
Komisijos sistema, o 2012 m. birželio 11 d. 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 
kartu su Europos Komisijos Sveikatos ir 
vartotojų generaliniu direktoratu surengė 
praktinę konferenciją, skirtą Europos 
Komisijos 2010 m. gegužės 12 d. 
rekomendacijos Nr. SEC (2010) 572 ,,Dėl 
suderintos vartotojų skundų ir pasiteiravimų 
klasifikavimo ir pranešimo sistemos metodikos 
taikymo“ įgyvendinimo Lietuvoje (Valstybinė 
vartotojų teisių apsaugos tarnyba pilnai 
įgyvendino šią rekomendaciją savo veikloje) 
aptarimui, galimų problemų identifikavimui ir 
jų sprendimo galimybių paieškai. 

2. ES darbo grupių ir 
komitetų pasitarimų, 
susitikimų, kuriuose 
dalyvavo Tarnybos 
atstovai, skaičius – 30. 
 

36 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

Kompetentingos valstybės institucijos, 
vartotojų ir verslo asociacijos buvo 
supažindintos su Rekomendacijos nuostatomis, 
Europos vartotojų skundų registravimo sistema 
(ECCRS) ir jos techninėmis galimybėmis. 2012 
m. kovo 7 d., gegužės 22 d. ir lapkričio 28 d. 
įvyko trys CPC komiteto narių susitikimai, 
kurių metu pristatyti galutiniai CPC viešinimo 
projekto, vykdyto pagal Reglamentą dėl 
administracinio bendradarbiavimo Nr. 
2006/2004, aptartos 2012 m. interneto tinklapių 
patikros (Sweep) „Skaitmeninio turinio prekės 
ar paslaugos“ vykdymo problemos. Lietuvoje 
šią Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų 
generalinio direktorato inicijuojamą ir 
koordinuojamą, patikrą 2012 m. birželio 29 d. 
įvykdė ir Tarnyba.  
Per 2012 m. įvyko du FIN-NET narių 
susitikimai. Į ICPEN kasmetinį susitikimą, 
organizuotą Kosta Rikoje, Tarnybos atstovas 
nevyko dėl lėšų stokos, tačiau pirmininkavimą 
Tinklui perėmus Belgijai, 2012 m. spalio 10-12 
d. Gente Tarnybos atstovas dalyvavo 
kasmetinėje konferencijoje, skirtoje teisės 
taikymo klausimų ir vartotojų teisių apsaugos 
priemonių veiksmingumo stiprinimo galimybių 
aptarimui. Taip pat Tarnybos atstovas dalyvavo 
dviejuose Europos Tarybos Vartotojų apsaugos 
ir informavimo darbo grupės posėdžiuose, 
kuriuose šiuo metu yra svarstomi du teisės aktų 
pasiūlymai – Direktyva dėl alternatyvaus ginčų 
sprendimo ir Reglamentas dėl internetinio 
ginčų sprendimo. Atsižvelgiant į pastarąjį 
pasiūlymą buvo sukurta Internetinio ginčų 
sprendimo sistemos kūrimo ekspertų darbo 
grupė, kurios keturiuose susitikimuose 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

dalyvavo ir Tarnybos atstovas. 2012 m. 
Tarnybos atstovai dalyvavo Europos 
Parlamento ir Komisijos rengiamoje diskusijoje 
„Alternatyvus patarimas vartotojams finansinių 
paslaugų srityje“ bei Europos konkurencijos ir 
vartotojų dienai skirtame renginyje, viešose 
diskusijose, skirtose oro keleivių ir traukinių 
keleivių teisių apsaugos stiprinimui, šiose 
srityse dažniausiai pasitaikančių problemų 
Europos Sąjungos mastu aptarimui, taip pat 
dalyvauta konferencijoje, skirtoje Kelionių 
paketų direktyvos peržiūrai ir kt. Siekiant 
atkreipti dėmesį į vartotojų teisių apsaugos 
problemas bei surengti suinteresuotų asmenų 
diskusijas rūpimais klausimais 2012 m. kovo 
15 d. Tarnyba, Mykolo Romerio universitetas ir 
VšĮ „Europos vartotojų centras” suorganizavo 
mokslinę-praktinę konferenciją „Europos 
vartotojų diena: Kuo gyvena Lietuvos 
vartotojai šiandien?“. 2012 m. balandžio 23-24 
d. Tarnybos atstovai dalyvavo pirmajame 
bendro Europos Komisijos ir Latvijos vartotojų 
teisių gynimo centro pasirašyto susitarimo Nr. 
2011 92 02 pagrindu vykdomo projekto 
„Naujoji Vartojimo kredito direktyva 
2008/48/EB: įgyvendinimas, taikymas, teisės 
normų taikymas, nesąžininga komercinė veikla 
ir nesąžiningos sutarčių sąlygos“ seminare, o 
2012 m. birželio 4 d. Tarnybos atstovai 
dalyvavo kasmetiniame Baltijos šalių už 
vartotojų teisių apsaugą atsakingų nacionalinių 
institucijų bendradarbiavimo susitikime, kurį 
organizavo Estijos vartotojų teisių apsaugos 
taryba. 2011 m. rugsėjo 5 d. Tarnyba išsiuntė 
Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomajai 
agentūrai (EAHC) paraišką, kuria prašoma 
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Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

skirti ES paramą 2013 m. Europos vartotojų 
centrui Lietuvoje.  
2012 m. rugsėjo 19 d. Tarnyboje buvo 
suorganizuotas seminaras ,,GRAS–RAPEX 
sistemos veikimas“, kurį organizavo Tarnyba, 
bendradarbiaudama su Europos Komisijos 
sveikatos ir vartotojų apsaugos generaliniu 
direktoratu. Šio seminaro tikslas – surengti 
specialius mokymus apie vartojimo gaminių 
saugą ir rizikos vertinimą pagal Bendrijos 
skubaus apsikeitimo informacija apie 
pavojingus gaminius sistemą (GRAS – RAPEX 
sistemą, kuri veikia nuo 2012 m. gegužės 
mėnesio ir pakeitė prieš tai naudotą REIS 
sistemą). Mokymai buvo skirti Lietuvos rinkos 
priežiūros institucijų atstovams, kurių darbo 
funkcijos yra susijusios su vartojimo produktų 
saugos užtikrinimu. Mokymus vedė Europos 
Komisijos sveikatos ir vartotojų apsaugos 
generalinio direktorato ir Pramonės generalinio 
direktorato specialistai. 
2012 m. rugsėjo 21 d. buvo vykdoma ICPEN 
tarptautinė interneto tinklapių patikra (angl. 
ICPEN Sweep). Šiais metais patikros tema 
buvo „Ką aš įsigijau“. Patikros metu buvo 
patikrinta 20 tinklapių, kurie parduoda prekes ir 
paslaugas vartotojams internetu ir mobiliojoje 
erdvėje. 7 iš jų pažymėti, kaip reikalaujantys 
išsamesnės analizės dėl galimų vartotojų teisių 
apsaugos pažeidimų ir klaidinančių teiginių 
vartojimo, nepilnos informacijos pateikimo. 
Patikros ataskaita pateikta ICPEN Sekretoriatui 
2012 m. rugsėjo 25 d. 
2012 m. Tarnybos atstovai dalyvavo 2 CPN 
tinklo generalinių direktorių narių 
susitikimuose. Taip pat dalyvauta ir tokiuose 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 
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reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

svarbiuose renginiuose, kaip Tarptautinėje 
produktų saugos savaitėje (2012 m. spalio 15-
19 d., Briuselyje) ir 5-asis Piliečių energetikos 
forume (2012 m. lapkričio 12-15 d., Londone).  
Pažymėtina, kad 2012 m. Tarnyba aktyviai 
bendradarbiavo su Ukraina, o Tarnybos 
atstovas 2012 m. spalio 8 d. dalyvavo Kijeve 
įvykusiame Lietuvos ir Ukrainos   
Eurointegracinės komisijos posėdyje. 

11.  Keistis informacija su Europos 
Komisija apie pateiktus į rinką 
pavojingus vartotojų sveikatai 
gaminius ir šiems gaminiams 
taikytas rinkos ribojimo 
priemones (RAPEX).  
 

Tarptautinių ir ES 
koordinavimo skyriaus 
vyriausioji specialiste G. 
Mockevičienė.  

Per 2012 m. Valstybinė vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba iš Europos Komisijos per 
RAPEX sistemą (nuo 2012 m. gegužės 31d. 
GRAS-RAPEX sistema) gavo 2300 skubių 
pranešimų apie vartotojų sveikatai pavojingus 
gaminius, kurie buvo rasti ES rinkoje.  
2012 m., gautus RAPEX pranešimus, Tarnyba 
išsiuntė: 
- Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai 
prie Ūkio ministerijos – 2149 pranešimus;  
- Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie 
Susisiekimo ministerijos ir įgaliotiems 
transporto priemonių gamintojų atstovams – 
120 pranešimų;  
- Policijos departamentui prie Vidaus reikalų 
ministerijos - 26 pranešimus, dėl nesaugių 
pirotechnikos gaminių;  
- Lietuvos saugios laivybos administracijai – 4 
pranešimus; 
- Lietuvos Respublikos ginklų fondui – 1 
pranešimą. 
Daugiausiai pranešimų apie vartotojų sveikatai 
pavojingus gaminius pagal prekės grupę yra 
gauta dėl aprangos prekių ir avalynės – 651 
pranešimas, dėl žaislų – 441 pranešimas, dėl 
elektrinių prietaisų – 234, dėl transporto 
priemonių bei jų dalių – 156, dėl kosmetikos ir 

Pranešimų (gautų ir 
išsiųstų) apie vartotojų 
sveikatai pavojingus 
gaminius apdorojimas 
ir pateikimas ES 
Komisijai ir rinkos 
priežiūros institucijoms 
(proc.) – 100.  
 

100 proc. 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

higienos priemonių – 108; 100 pranešimų gauta 
dėl gaminių, kurie priskirti –Kita- prekių 
kategorijai, tai kopėčios, dūmų detektoriai, 
signalizacijos ir kt. 
Pagal prekės keliamą pavojų, daugiausiai 
pranešimų gauta dėl pavojaus susižeisti – 487, 
dėl cheminių medžiagų ar jų junginių poveikio 
sveikatai – 470 pranešimų, dėl funkcinių virvių 
buvimo mažų vaikų aprangos gaubte ar kaklo 
srityje, kurios kelia smaugimo pavojų – 406, 
dėl elektros smūgio pavojaus – 343, dėl 
galimybės užspringti ir uždusti mažomis 
dalimis, esančiomis žaisluose ar kituose 
vaikams skirtuose gaminiuose – 249, dėl 
nudegimo ir gaisro pavojaus – 221, dėl prekių, 
kurios kelia pavojų vartotojų klausai ar 
regėjimui – 71 ir kt.  
Daugiausiai nesaugių prekių kilmės šalis yra 
Kinija, jos sudaro net 59 procentus gautų 
pranešimų. Dėl ES valstybėse pagamintų 
nesaugių prekių gauta 16 procentų iš visų 
pranešimų. Gaminio kilmės šalis yra nežinoma 
dvylikoje procentų gautų pranešimų.  
Keturi pranešimai buvo išimti iš RAPEX 
sistemos. 
2012 m.Tarnyba iš Valstybinės ne maisto 
produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos 
gavo ir išsiuntė Europos Komisijai 52 
pranešimus apie Lietuvos Respublikos rinkoje 
surastus vartotojų sveikatai pavojingus 
gaminius. Vartotojų sveikatai pavojingais 
gaminiais buvo pripažinti dvidešimt dviejų 
pavadinimų žaislai, gauti trys pranešimai dėl 
nesaugių vaikiškos aprangos prekių, dešimt 
pranešimų dėl cheminių produktų grupei 
priskirtų klijų, aštuoni pranešimai dėl nesaugių 
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Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

elektros prekių, keturi pranešimai dėl nesaugių 
girliandų, du pranešimai dėl nesaugių baldų, 1 
pranešimas dėl nesaugaus dviračio.  
Tarnyba dalyvavo viename Europos Komisijos 
Sveikatos ir vartotojų apsaugos generalinio 
direktorato Bendrosios produktų saugos 
direktyvos organizuojamuose komiteto narių ir 
dviejuose RAPEX kontaktinių asmenų 
susitikimuose.   

1. Parengtų kokybės 
tikslų rodiklių 
įgyvendinimo 
dokumentų skaičius – 4 
vnt. 
 

4 

2. Patvirtintas 
Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos 
tarnybos vidaus auditų 
2012 m. planas – 1 vnt. 
 

1 

12.  Gerinti sertifikuotos kokybės 
vadybos sistemos, atitinkančios 
ISO 9001 standarto 
reikalavimus, rezultatyvumą. 

L. e. Turto valdymo ir 
logistikos skyriaus vedėjo 
pareigas S. Padarauskienė. 
 

Siekiant užtikrinti rezultatyvų Tarnybos 
kokybės vadybos sistemoje valdomų procesų 
veikimą, jų stebėseną nuolatiniam gerinimui 
reikalingų veiksmų įgyvendinimą, 2012 m. 
parengtos 4 kokybės tikslų rodiklių 
įgyvendinimo suvestinės. 

Vadovaudamasi Tarnybos 2012 m. Kokybės 
vadybos sistemos vidaus auditų planu, audito 
grupė atliko KVS planinius vidaus auditus. Šių 
auditų metu įvertintas Tarnybos struktūrinių 
padalinių veiklos procesų atitikimas LST EN 
ISO 9001:2008 bei KVS procedūrose 
numatytiems reikalavimams. Vertinant faktinę 
veiklą, identifikuotos gerinimo reikalaujančios 
sritys. 
2012 m. birželio 7 d. atliktas sertifikuotos 
Tarnybos kokybės vadybos sistemos periodinis 
priežiūros auditas valstybės vartotojų teisių 
apsaugos politikos įgyvendinimo srityje.  

Veiklos procesų, kuriuose planinio vidaus 
audito metu nustatytos neatitiktys, 
suformuluotos pastabos ir rekomenduotos 
gerinimo galimybės, KVS dokumentuose 
atsakingi darbuotojai (procesų šeimininkai) 
atliko koregavimo ir korekcinius veiksmus. 

3. Įvertintas kokybės 
vadybos sistemos 
rezultatyvumas 
vadovybinėje 
vertinamojoje analizėje 
ir parengtas 
vadovybinės 
vertinamosios analizės 
posėdžio protokolas – 1 
vnt. 
 

1 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

13. 
Priemonė 01.01.02. Teikti konsultacijas ir tarpininkauti sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju (paslaugos teikėju) dėl netinkamos kokybės prekių 
(paslaugų), įsigytų kitose ES valstybėse (viešoji įstaiga Europos vartotojų centras). 
Priemonės įgyvendinimą koordinuoja l. e. Tarptautinių ir ES reikalų koordinavimo skyriaus vedėjo pareigas A. Gasiūnaitė 

1. Europos vartotojų 
centre išnagrinėtų 
vartotojų skundų 
skaičius – 100.  
 

158 14.  Konsultuoti vartotojus, nagrinėti 
jų skundus ir tarpininkauti 
sprendžiant jų ginčus su 
pardavėju (paslaugos teikėju) dėl 
netinkamos kokybės prekių 
(paslaugų), įsigytų kitose ES 
valstybėse. 

Europos vartotojų centro 
direktorius S. Linkevičius 

Europos vartotojų centras 2012 m. gavo 232 
vartotojų skundus, iš kurių 158 yra išnagrinėti:  
- 77 skundai - išnagrinėti vartotojo naudai 
(49%); 
- 48 skundai - nepavyko rasti taikaus 
sprendimo (30%); 
- 26 skundai - perduoti neteisminio ginčų 
nagrinėjimo institucijai (iš kurių dalis buvo 
išnagrinėti teigiamai arba neigiamai) (17 %); 
- 7 skundai - priskirtini „Kita“ kategorijai (4 
%). 
Daugiausia skundų gauta dėl elektroninės 
prekybos (92 skundai/40 proc.), oro keleivių 
teisių pažeidimų (79 skundai/34 proc.), 
netinkamos kokybės prekių bei paslaugų (47 
skundai/20 proc.), kita (14 skundų/6 proc.).  
Europos vartotojų centras 2012 m. gavo 472 
informacinius paklausimus ir į juos visus 
atsakė (100 proc.).  
Europos vartotojų centras 2012 m. taip pat 
užregistravo 152 vartotojų paprastuosius 
skundus (angl. simple complaints). 

2. Europos vartotojų 
centre gautų ir 
atsakytų informacinių 
paklausimų skaičius – 
400.  
 

472 

15.  Rengti ir platinti informaciją 
vartotojams apie jų teises, jų 
gynimo priemones ir būdus 
Europos vartotojų centrų tinklo 
(ECC-Net) valstybėse. 

Europos vartotojų centro 
direktorius S. Linkevičius 

Europos vartotojų centras 2012 m. 
suorganizavo 25 seminarus mokymosi įstaigose 
apie vartotojų teises ES: 
1. Gabijos gimnazijoje (Vilniuje); 
2. Mykolo Romerio universitete (4 
seminarai); 
3. Trečiojo amžiaus universitete 
(Marijampolėje); 
4. Marijampolės kolegijoje; 
5. Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje 

Europos vartotojų 
centro viešinimo ir 
informavimo 
priemonių 
(suorganizuotų 
seminarų, parengtų 
publikacijų internete, 
spaudoje, reportažų 
radijuje, televizijoje) 
skaičius – 27. 

202 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

mokykloje (Vilniuje) (4 seminarai); 
6. Kazimiero Simonavičiaus universitete 
(Vilniuje); 
7. Klaipėdos aukštojoje verslo mokykloje; 
8. IAE regiono verslo inkubatoriuje 
(Visagine); 
9. Socialinių mokslų kolegijoje (Vilniuje); 
10. Suginčių vidurinėje mokykloje (Molėtų r.); 
11. Trečiojo amžiaus universitete (Utenoje); 
12. Vilniaus kolegijoje; 
13. Klaipėdos Vydūno vidurinėje mokykloje; 
14. Klaipėdos apylinkės teisme; 
15. Trečiojo amžiaus universitete (Prienuose); 
16. Trečiojo amžiaus universitete (Kaune) (2 
seminarai); 
17. Kauno technologijos universiteto 
gimnazijoje; 
18. Kauno m. savivaldybėje (kartu su Europe 
Direct ir Lietuvos jaunimo sąjunga); 
 
Suorganizavo (kartu su Tarnyba ir M. Romerio 
universitetu) dvi mokslines-praktines 
konferencijas. 
Dalyvavo (kartu su Europos Komisijos 
atstovybe) ir skaitė pranešimus konferencijose 
„Europos Sąjungos bendrosios rinkos 
dvidešimtmetis“ (Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir 
Panevėžyje) (4); 
Kartu su Lietuvos vartotojų institutu dalyvavo 
ir EVC atstovai skaitė pranešimus seminaruose 
„Europos mokėjimo įsakymo ir Europos 
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo 
procedūros vartotojų teisių apsaugos 
kontekste“ (5 seminarai). 
Parengė 45 publikacijas internete apie Europos 
vartotojų centrą ir jo veiklą. 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

Parengė 4 straipsnius spaudoje: „Vartotojo 
atmintinė: žinok, ginkis, lauk” (Šeimininkė); 
„Keliauji ir nesijaudini“ (Cosmopolitan); 
„Klausimai atsakymai“ (Tapati), ,,Vieni tiki 
ženklu, kiti siūlo naršyti ,,Google“ (Verslo 
žinios). 
Parengė 112 reportažų radijui apie vartotojų 
teises ES šiose radijo stotyse:  
1. „Laisvoji banga“; 
2. Klaipėdos „Radijo Gama“; 
3. Telšių „XXLFM“; 
4. Žinių radijas. 
Parengė 2 reportažus televizijai: apie Europos 
vartotojų dieną (Balticum-tv.lt) ir apie Oro 
keleivių teisių dieną (lrt.lt laida ,,Labas rytas“). 
Paskelbė 3 kontaktinius duomenis internete: 
Imones.balsas.lt; rekvizitai.lt; atradau.lt. 

1. Dalyvavimas 
Europos vartotojų 
centrų tinklo (ECC-
Net) susitikimuose – 2. 
 

2 16.  Dalyvauti Europos vartotojų 
centrų tinklo (ECC-Net) 
bendroje veikloje. 
 

Europos vartotojų centro 
direktorius S. Linkevičius 

Europos vartotojų centro atstovai 2012 m. 
dalyvavo: 
1. Darbo grupės susitikime dėl jungtinio 
projekto „Europos internetinė prekyba: 2010-
2011 m. vartotojų skundai“ bei vizite į 
Olandijos socialinį komitetą ir vartotojų 
skundų tarybą (2012 m. sausio 22 d. – 2012 m. 
sausio 25 d.); 
2. Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) 
direktorių susitikime (2012 m. kovo 5 d.); 
3. Susitikime su Sveikatos ir vartotojų reikalų 
vykdančiosios agentūros (EAHC) atstovais 
(2012 m. balandžio 26 d.); 
4. Baltijos šalių bendradarbiavimo dienos 
susitikime (2012 m. gegužės 15 d.); 
5. Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) 
bendradarbiavimo dienos susitikime (2012 m. 
birželio 18 d. – 2012 m. birželio19 d.); 
6. Europos vartotojų centro Ispanijoje 

2. Dalyvavimas 
bendruose Europos 
vartotojų centrų tinklo 
(ECC-Net) projektuose 
su kitų valstybių 
Europos vartotojų 
centrais – 4.  
 

5 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

organizuotame susitikime/diskusijoje dėl 
vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais 
pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų 
produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių 
aspektais (2012 m. rugsėjo 20 -21 d.); 
7. Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) 
direktorių susitikime ir spaudos konferencijoje 
dėl jungtinio projekto „Europos internetinė 
prekyba: 2010 – 2011 m. vartotojų skundai, 
ataskaitos pristatymo (2012 m. spalio 22 – 24 
d.). 
Europos vartotojų centras 2012 m. dalyvavo 
šiuose jungtiniuose projektuose: 
1. „Europos internetinė prekyba: 2010-2011 
m. vartotojų skundai“ (Europos vartotojų 
centras Lietuvoje yra darbo grupės narys). 
Projekto tikslas - atlikti analizę, kuri leistų 
geriau įvertinti dabartinę padėtį elektroninės 
komercijos srityje ES ir padėtų identifikuoti 
pagrindines problemas. Europos vartotojų 
centras, kartu su kitais darbo grupės nariais 
(Europos vartotojų centru Nyderlanduose, 
Švedijoje ir Airijoje) parengė klausimyną į 
kurį, per nustatytą laikotarpį, turėjo atsakyti 
visi Europos vartotojų centrai. Darbo grupės 
nariai parengė tekstinės dalies projektinę 
versiją, o vėliau, atsižvelgdami į Europos 
Komisijos pastabas, parengė galutinį variantą. 
Projekto ataskaitos pristatymas įvyko 2012 m. 
spalio 24 d. Briuselyje, Belgijoje. 
2. „Ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo 
procedūra“. Projekto tikslas – ištirti, ar ieškinių 
dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra ES 
yra efektyvi ir, ar apie ją yra žinoma. Europos 
vartotojų centro Italijoje (projekto lyderis) 
prašymu Europos vartotojų centrai pateikė 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

atsakymus į klausimyną apie ieškinių dėl 
nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą. Darbo 
grupės nariai parengė tekstinės dalies 
projektinę versiją, o vėliau, atsižvelgdami į 
Europos Komisijos pastabas, parengė galutinį 
variantą. Projekto galutinė ataskaita, Europos 
Komisijos nurodymu,  buvo paviešinta 2012 m. 
rugsėjo 21 d. 
3.  „Slidinėjimo kurortai ES“. Projekto tikslas 
- supažindinti vartotojus apie ES valstybėse 
narėse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje 
esančius slidinėjimo kurortus, pateikti jų 
pagrindinius skirtumus. Vasario mėnesį visų 
Europos vartotojų centrų buvo prašoma per 
nurodytą laikotarpį pateikti informaciją ir 
patvirtinti apie dalyvavimą projekte (Europos 
vartotojų centras Lietuvoje apie dalyvavimą 
patvirtino). Europos vartotojų centras 
Austrijoje birželio mėn. atsiuntė 3 klausimynus 
į kuriuos Europos vartotojų centrai, per 
nustatytą terminą, turėjo pateikti atsakymus. 
Europos vartotojų centras, laikydamasis 
nustatytų terminų, klausimynus užpildė ir 
persiuntė Europos vartotojų centrui Austrijoje. 
Projekto galutinė ataskaita buvo pristatyta 
visuomenei 2012 m. lapkričio 16 d.  
4. ”Alternatyvus ginčų sprendimas (AGS) oro 
keleivių teisių srityje“. Projekto tikslas – atlikti 
tyrimą apie valstybėse narėse, taip pat 
Norvegijoje ir Islandijoje veikiančius AGS 
mechanizmus oro keleivių teisių srityje ir 
parengti ataskaitą, atspindinčią esamą padėtį. 
Europos vartotojų centras Prancūzijoje 
(projekto lyderis) sudarė ir persiuntė Europos 
vartotojų centrams klausimyną. Europos 
vartotojų centras, laikydamasis nustatytų 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

terminų klausimyną užpildė ir persiuntė 
Europos vartotojų centrui Prancūzijoje. 
Projekto galutinę ataskaitą planuojama 
pristatyta visuomenei 2013 m. I ketv. 
5. Bendra šviečiamoji akcija apie oro keleivių 
teises Europos oro uostuose. Europos vartotojų 
centrų tinklas (ECC-Net) 2012 m. liepos 4 d. 
suorganizavo visą Europą apimantį renginį, 
kurio metu keleiviai didžiuosiuose Europos oro 
uostuose buvo informuojami apie jų teises 
keliaujant oru. Europos vartotojų centro 
Lietuvoje atstovai Tarptautiniame Vilniaus oro 
uoste 9.00 – 14.00 val., dalino vartotojams 
informacinę medžiagą, suvenyrus su ECC-Net 
logotipu, atsakinėjo į pateiktus klausimus, teikė 
patarimus. 

17.  
Priemonė 01.01.03. Organizuoti vartotojų švietimą, įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimą Nr. 127 „Dėl finansinės 
paramos vartotojų asociacijoms teikimo“. 

18.  Patvirtinti vartotojų teisių 
apsaugos priemonių programų 
temas, paskelbti visų paraiškas 
pateikusių vartotojų asociacijų 
sąrašą. Atlikti išsamų priemonių 
programų vertinimą bei priimti 
sprendimą dėl vartotojų teisių 
apsaugos priemonių programų 
rėmimo. Sudaryti finansinės 
paramos vartotojų asociacijoms 
teikimo sutartis pagal 
Teisingumo ministro patvirtintą 
pavyzdinę formą. Panaudojus 
finansinę paramą, įvertinti 
vartotojų asociacijų pateiktas 
ataskaitas. 
 

Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 
 

2012 m. vasario 7 d Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimu Nr. 170 (Žin.,2012, Nr. 
22-1008) patvirtinta nauja Finansinės paramos 
vartotojų asociacijoms teikimo taisyklių 
redakcija, kurioje nustatyta, kad vartotojų 
asociacijų vykdomos priemonių programos 
rengiamos ir paraiškos teikiamos pagal 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas 
vartotojų teisių apsaugos priemonių programų 
kryptis. Atsižvelgiant į tai, galiojančios teisės 
aktų nuostatos nenustato pareigos Tarnybai 
tvirtinti priemonių programos temas.  
Finansinei paramai gauti pateiktos ir 
užregistruotos 5 paraiškos: 2 iš jų ES, užsienio 
valstybių ar tarptautinių fondų 
kofinansuojamiems projektams bei 3 vartotojų 
asociacijų vykdomoms vartotojų teisių 

Finansinės paramos 
vartotojų asociacijoms 
paskirstymas (proc.) – 
100. 

100 % 
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Eil. 
Nr. 

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas 
2012 m.  

apsaugos priemonių programoms, parengtoms 
pagal šias Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatytas vartotojų teisių apsaugos priemonių 
programų prioritetines kryptis. 
Aukščiau minėtų taisyklių 23 punkte nustatyta 
informacija apie registruotas paraiškas 
patalpinta Tarnybos interneto tinklalapyje. 
Pateiktų paraiškų finansi Teisingumo ministro 
2012 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. 1R-90 
sudaryta Vartotojų asociacijų pateiktų paraiškų 
vertinimo komisija, sudaryta iš kompetentingų 
institucijų atstovų. Tarnyba techniškai 
aptarnauja komisijos darbą. 
2012 m. I-III ketv. paraiškos išnagrinėtos, 
finansinė parama skirta 1 ES, užsienio 
valstybių ar tarptautinių fondų 
kofinansuojamam projektui ir 1 vartotojų teisių 
apsaugos priemonių programai, atitinkančiai 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas 
vartotojų teisių apsaugos priemonių programų 
prioritetines kryptis. 
Vartotojų asociacijos, gavusių finansinę 
paramą 2012 m., ataskaitos, Taisyklių nustatyta 
tvarka,  bus vertinamos 2013 m. 

 
 
Direktorius                                       Feliksas Petrauskas 
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3 Priedas 
 

Dažniausiai pažeidžiamos LR vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatos 
 

 
Taikytos priemonės 

Eil. 
Nr. 

 

Pažeista teisės akto nuostata 
(teisės aktas, nuostata) 

Pažeidimo priežastis Pažeidimo mastas 
Prevencinės 

 
Poveikio 

 

1. 

Civilinio kodekso 6.188 
straipsnis 

Standartinėse vartotojams 
teikiamosi pasirašyti sutartyse 
verslininkai įtvirtina sąlygas, 
kurios iškreipia vartotojų ir 
pardavėjų, paslaugų teikėjų teisių 
ir pareigų pusiausvyrą. 

Gauta 142 vartotojų 
prašymų dėl galimai 
nesąžiningų vartojimo 
sutarčių sąlygų. 

Bendrovėms 
pateikti 
pasiūlymai 
pakeisti, 
panaikinti arba 
netaikyti 
nesąžiningomis 
pripažintų 
vartojimo 
sutarčių sąlygų. 

Pateikti 3 
ieškiniai teismui 
dėl nesąžiningų 
vartojimo 
sutarčių sąlygų 
pripažinimo 
nesąžiningomis 
ir 
negaliojančiomis
. 

2. 

Civilinio kodekso 6.71 
straipsnio 3 dalis 

Bankai skaičiavo didesnius 
delspinigius, nei nustatyta 
Civiliniame kodekse. 

3 atvejai. Priimti nutarimai 
perskaičiuoti 
delspinigių dydį 
taikant 5 
procentų dydžio 
metinę 
delspinigių 
normą. 

 

3. 

Civilinio kodekso 6.52 
straipsnio 2 dalies 4 punktas 

Bendrovė nesutiko vartotojui 
grąžinti be pagrindo gautas lėšas į 
vartotojo banko sąskaitą, kuri 
atidaryta užsienio valstybėje. 

1 atvejis. Pasiūlyta 
bendrovei 
grąžinti 
vartotojui be 
teisinio pagrindo 
gautą sumą. 

 

4. 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 
punktas. 

Vartotojai skundžiasi dėl to, kad 
prieš sudarant sutartį jiems 
nebuvo suteikta visa reikiama 
informacija apie parduodamas 

Apie 35 proc. visų 
vartotojų prašymų turizmo 
ir atlygintinų medicininių 
paslaugų srityje; 

Jei Tarnybos 
nutarimas 
tenkinti arba iš 
dalies tenkinti 
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prekes ar teikiamas paslaugas. Apie 20 proc. visų 
vartotojų prašymų maisto 
produktų ir rekreacinių 
paslaugų srityje; 
22 atvejai nesąžiningos 
komercinės veiklos srityje; 
Apie 1 proc. visų vartotojų 
prašymų vartojimo prekių 
ir paslaugų srityje. 

vartotojo 
reikalavimus 
nėra vykdomas, 
apie tai 
skelbiama viešai 
interneto 
tinklalapyje. 

5. 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1 
punktas. 

Vartotojai skundžiasi dėl to, kad 
jiems nesuteikiama galimybė savo 
nuožiūra įsigyti ir naudoti prekes 
ir paslaugas. 

Apie 5 proc. visų vartotojų 
prašymų turizmo ir 
atlygintinų medicininių 
paslaugų srityje. 

Jei Tarnybos 
nutarimas 
tenkinti arba iš 
dalies tenkinti 
vartotojo 
reikalavimus 
nėra vykdomas, 
apie tai 
skelbiama viešai 
interneto 
tinklalapyje. 

 

6. 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalis 

Netinkami prekių instrukcijų 
vertimai į lietuvių kalbą, neišsami 
informacija būtina priimti tinkamą 
sprendimą dėl prekės įsigijimo ir 
naudojimo pagal paskirtį. 

Apie 1 proc. visų vartotojų 
prašymų vartojimo prekių 
ir paslaugų srityje. 

Informacija 
Tarnybos 
tinklapyje, 
teikiama 
informacija 
konkretiems 
pardavėjams 
raštu. 

Už prekių 
ženklinimo 
pažeidimus 
numatyta 
administracinė 
atsakomybė. 

7. 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 14 straipsnis 

Dėl prekės (paslaugos ) kokybės; 
Dėl sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo. 

83 atvejai statybos ir 
rangos darbų srityje. 

Jei Tarnybos 
nutarimas 
tenkinti arba iš 
dalies tenkinti 
vartotojo 
reikalavimus 
nėra vykdomas, 
apie tai 
skelbiama viešai 
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interneto 
tinklalapyje. 

8. 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 16 straipsnis 

Pardavėjai, paslaugų teikėjai nežino 
arba klaidingai aiškina teisės aktų 
nuostatas. 

Apie 10 proc. visų 
vartotojų prašymų 
vartojimo prekių ir 
paslaugų srityje. 

Informacija 
Tarnybos 
tinklapyje, 
teikiama 
informacija 
konkretiems 
pardavėjams 
raštu. 

 

9. 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 20 straipsnio 2 dalis 
 
 

Dažnai vartotojai skundžiasi, kad  
pardavėjai (paslaugų teikėjai) 
vėluoja pateikti atsakymą į jų 
raštišką kreipimąsi arba iš viso 
neatsako 

Apie 10 proc. visų 
vartotojų prašymų maisto 
produktų ir rekreacinių 
paslaugų srityje; 
Apie 20 proc. visų 
vartotojų prašymų 
vartojimo prekių ir 
paslaugų srityje. 

Vartotojams 
pasiūloma dar 
kartą telefonu 
susisiekti su 
bendrove, taip 
pat kreiptis į 
ginčus 
nagrinėjančią 
instituciją. 

 

10. 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 24 straipsnio 1 dalis 

Pardavėjai, paslaugų teikėjai 
neteisingai viešai skelbia savo 
buveinės adresus, nelinkę 
bendradarbiauti su institucija, 
žino, jog negresia atsakomybė už 
informacijos neteikimą. 

Apie 15 proc. visų 
vartotojų prašymų 
vartojimo prekių ir 
paslaugų srityje. 

Informacija 
Tarnybos 
tinklapyje, 
teikiama 
informacija 
konkretiems 
pardavėjams 
raštu. 

 

11. 

Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 
dalis: „Į rinką turi būti 
teikiamas šiame įstatyme bei 
kituose teisės aktuose 
nustatytus saugos, kokybės ir 
tvarkymo reikalavimus 
atitinkantis maistas“. 
ir Maisto įstatymo 4 straipsnio 
2 dalies 1 punktas: „Maistas 
turi būti tokios sudėties ir 

Dėl 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 178/2002, nustatančio 
maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančio Europos 
maisto saugos tarnybą ir 
nustatančio su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras 
14 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies b 

81 (iš jų 73 asmenys 
susirgo salmonelioze). 

 

14 kartų skirtos 
baudos. 
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kokybės, kad būtų tinkamas 
žmonėms vartoti, neužterštas 
cheminiais, fiziniais, 
mikrobiniais ir kitokiais 
teršalais daugiau, negu leidžia 
teisės aktai, turi atitikti 
privalomuosius saugos ir 
kokybės reikalavimus“. 

punkto pažeidimų. 

12. 

UAB „Vandens parkas“ 
nevykdė Valstybinės 
visuomenės sveikatos 
priežiūros tarnybos sprendimo 
laikinai nutraukti nesaugios 
paslaugos teikimą ir tuo 
pažeidė Produktų saugos 
įstatymo 10 straipsnio 6 dalį, 
kurioje nurodyta, kad 
paslaugos teikėjas privalo 
vykdyti kontrolės institucijų 
nurodymus ir reikalavimus. 
 

UAB „Vandens parkas“ neturėjo 
techninės galimybės atlikti 
vandens nukenksminimo terminio 
„šoko“ pagalba“, vandenyje rastos 
legionelės. Nuo 2011 m. birželio 
mėn. 13 d. iki 2011 m. rugsėjo 8 
d. UAB „Vandens parkas“ delsė 
įrengti įrenginius-elektrinius 
tenus, kurių pagalba galėtų atlikti 
vandens sistemose termošoką. 

Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 
211/98/EB patvirtintų 
Europos legioneliozės, 
susijusios su kelionėmis, 
profilaktikos ir kontrolės 
rekomendacijų 2 dalies 2 
priedo 3 punkte nurodyta, 
kad rizika žmogui 
užsikrėsti ir susirgti 
legionelioze egzistuoja 
kvėpuojant oru, kurio 
aerozolyje gali būti 
legionelės bakterijų, o 
UAB „Vandens parkas“ 
paslaugomis naudojasi 
tūkstančiai asmenų, tame 
tarpe mažamečiai vaikai 
bei besilaukiančios 
moterys. 

.  

 

Skirta 
7500 Lt bauda. 

13. 

Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras nevykdė Vilniaus 
visuomenės sveikatos centro 
nurodymų tiekti legionella 
neužterštą vandenį ir tuo 
pažeidė Produktų saugos 
įstatymo 4 straipsnio 4 dalį ir 
10 straipsnio 1 ir 6 dalis. 
 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 
nevykdė Vilniaus VSC nurodymų 
dėl techninių galimybių 
neturėjimo. 

Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 
211/98/EB patvirtintų 
Europos legioneliozės, 
susijusios su kelionėmis, 
profilaktikos ir kontrolės 
rekomendacijų 1 priedo A 
dalies, 1A6 punktas (56 

 

Skirta 1500 Lt 
bauda. 
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psl.) paaiškinta, kad 1 litre 
vandens nustačius daugiau 
nei 10 000 legionelių, turi 
būti patikrinama vandens 
tiekimo sistema, nedelsiant 
peržiūrėtas kontrolės 
priemonių ir rizikos 
įvertinimas, siekiant 
nustatyti korekcinius 
veiksmus, įskaitant galimą 
sistemos dezinfekciją. 
Rekomendacijose 
nurodoma, kad rizika 
užsikrėsti Legionella 
bakterijomis egzistuoja, jei 
vandenyje yra šių 
bakterijų, ir jei yra 
palankios sąlygos 
legionelėms daugintis, t.y. 
jei vandens temperatūra 
yra nuo 20 ºC iki 50 ºC. 
Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. liepos 23 
d. įsakymu Nr. V-455 
patvirtintos Lietuvos 
higienos normos HN 
24:2003 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės 
reikalavimai“ 26.2 punkte 
nustatyta, kad 
legioneliozės prevencijai 
pastato karšto vandens 
sistemoje vandens 
temperatūra turi būti 50 ºC 
-60ºC. 
Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centras paslaugomis 
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naudojasi vaikai. 

14. 
Produktų saugos įstatymo 8 str.  Pateikti nesaugūs produktai į 

rinką. 
36 atvejai. 

 
36 kartus skirtos 
baudos. 

15. 
Produktų saugos įstatymo 9 str.  Pateikti nesaugūs produktai į 

rinką. 
27 atvejai. 

 
27 kartus skirtos 
baudos. 

16. 

Vartojimo kredito įstatymo  8 
straipsnis “Pareiga įvertinti 
vartotojo mokumą” 

Bendrovės, suteikdamos 
vartotojams vartojimo kreditus 
neįvertino vartotojų galimybės 
grąžinti paskolą. 

2 atvejai.  Vartotojams 
sumažinti 
mokesčiai. 

17. 

Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 5 straipsnis 

Produktas painiojamas su kitais 
produktais, prekių ženklais, 
komercinės veiklos subjekto 
pavadinimais. 
 
 

19 atvejų. 
 

10 kartų 
siūlyta spręsti 
ginčus taikiai 
arba pakoreguoti 
skleidžiamą 
informaciją. 

9 kartus skirta 
bauda. 
 

18. 

Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 6 straipsnis  

Nepilnai atskleidžiama 
informacija ar informacija 
pateikiama neaiškiai; pardavėjai 
(paslaugų teikėjai) teigia, jog 
informacija teisinga arba teisinasi 
technine klaida; 
nepateikia vartotojams svarbi 
informacija apie komercinės 
veiklos subjekto buveinę, 
prekybos vietos adresą, 
pavadinimą. 

30 atvejų. 22 kartus 
siūlyta spręsti 
ginčus taikiai 
arba pakoreguoti 
skleidžiamą 
informaciją. 

8 kartus skirta 
bauda. 

19. 

Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 3 straipsnio 2 dalis 

Pažeidžiama ne konkreti įstatymo 
nuostata, o bendras nesąžiningos 
komercinės veiklos draudimas – 
komercinė veikla neatitinka 
profesinio atidumo reikalavimų ir 
iškreipia (gali iškreipti vartotojų 
elgesį). 

24 atvejai. 12 kartų siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai arba 
pakoreguoti 
skleidžiamą 
informaciją. 

12 kartų skirtos 
baudos. 

20. 

Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 7 straipsnis 

Galimi klaidinančios komercinės 
veiklos juodojo sąrašo pažeidimai 
– veikla, kurios nereikia įrodinėti. 

10 atvejų. 5 kartus siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai arba 
pakoreguoti. 

5 kartus skirta 
bauda. 
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skleidžiamą 
informaciją 

21. 
Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 8 straipsnis 

Agresyvi komercinė veikla. 6 atvejai.  6 kartus skirtos 
baudos. 
 

22. 

Reklamos įstatymo 14 
straipsnio 1 dalies 1 punktas 

Maisto reklamoje naudojami 
Reklamos įstatymo reikalavimus 
pažeidžiantys teiginiai; reklamos 
subjektai teigia, jog nežinojo 
reikalavimų arba teiginiai yra 
tinkami. 

21 atvejis. 5 kartus 
pasiūlyta pakeisti 
skleidžiamą 
informaciją. 

16 kartų 
skirta 
įspėjimas/bauda. 

23. 
Reklamos įstatymo 14 
straispnio 1 dalies 2  punktas 

Maisto reklamoje naudojami 
Reklamos įstatymo reikalavimus 
pažeidžiantys teiginiai. 

5 atvejai.  5 kartus skirta 
įspėjimas/bauda. 

24. 

Reklamos įstatymo 4 straipsnio 
2 dalies 2 punktas 

Skleidžiama reklama, kurioje 
pažeidžiami visuomenės moralės 
principai. 
 

4 atvejai. 2 kartus 
pasiūlyta pakeisti 
skleidžiamą 
informaciją. 

2 kartus skirta 
įspėjimas/bauda. 

 

Reklamos įstatymo 13 
straipsnio  1 dalis 

Teikiama reklama SMS žinute, be 
vartotojo aiškiai išreikšto 
sutikimo, subjektas teigia, jog 
nežinojo, kad tokia reklama 
draudžiama.  

14 atvejų. 8 kartus 
pasiūlyta pakeisti 
skleidžiamą 
informaciją. 

6 kartus skirta 
įspėjimas/bauda. 

Iš viso: 
Sudėtinga tiksliai 

nustatyti 
Sudėtinga 

tiksliai nustatyti 
 

___________________________________ 
 
1-a pastaba: baudos dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo dažniausiai skiriamos už kelis įstatymo pažeidimus 
(pvz., 3 str. ir 5 str., už 3 str. ir 6 str. bei už 3 ir 8 str.), kadangi dažnai yra nustatomas ir bendrasis veiklos draudimas, ir klaidinanti arba agresyvi veikla. 
Tarnyboje 2012 m. buvo priimta 17 nutarimų dėl šio įstatymo pažeidimų. 
2-a pastaba: 2 bylose buvo nustatyti dviejų Reklamos įstatymo straipsnių pažeidimai. 
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4 Priedas 
 

Pasiūlymai keisti ar priimti teisės aktus 
 

 
Pasiūlymai Eil. 

Nr. 
 

Teisinio reglamentavimo 
spragos  Dėl teisės akto 

pakeitimo 
Dėl naujo teisės akto 

priėmimo 
 

Kita 
Rezultatas 

1. 

Keleivių, bagažo, pašto ir 
krovinių vežimo orlaiviais 
taisyklių, patvirtintų Susisiekimo 
ministro 2006-04-20 įsakymu Nr. 
3-147 (Žin., 2006, Nr. 45-1640; 
2006, Nr. 145-5542; 2009, Nr. 
67-2732) 2 punkte nustatyta, jog 
„Šių taisyklių nuostatos yra 
privalomos visiems bilietų 
pardavėjams ir oro vežėjams, 
vežantiems keleivius, bagažą ir 
krovinius iš Lietuvos 
Respublikos oro uostų, taip pat 
Lietuvos Respublikos oro 
vežėjams, vykdantiems skrydžius 
į Lietuvos Respublikos oro 
uostus, tiek, kiek to 
nereglamentuoja valstybės, iš 
kurios vykdomas skrydis, teisės 
aktai“. Šių taisyklių 10 punktas 
nustato, kad „Pagrindinės vežimo 
sąlygos turi būti pateiktos 
lietuvių kalba“, taigi, pagal 
minėtų taisyklių 2 punktą ši 
nuostata yra taikoma ir Lietuvos 
Respublikoje veikiantiems, tačiau 
joje neregistruotiems ar 
neturintiems atstovybių oro 
vežėjams, vežantiems keleivius iš 

Keleivių, bagažo, 
pašto ir krovinių 
vežimo orlaiviais 
taisyklės 

 

 

Tarnyba surengė pasitarimą 
su Susisiekimo ministerijos ir 
Civilinės aviacijos 
administracijos atstovais dėl 
Keleivių, bagažo, pašto ir 
krovinių vežimo orlaiviais 
taisyklių, įgyvendinimo 
praktikoje problemos. 
Pasitarimo metu buvo nutarta: 

1. Atsižvelgiant į tai, 
kad Seimui yra pateiktas 
Administracinių nusižengimų 
kodekso projektas, kuriame 
numatyta galimybė už 
Keleivių, bagažo, pašto ir 
krovinių vežimo orlaiviais 
taisyklių pažeidimus skirti 
baudą oro vežėjo vadovui 
nedalyvaujant, naujų teisės 
aktų projektų, numatančių 
atsakomybę už Keleivių, 
bagažo, pašto ir krovinių 
vežimo orlaiviais taisyklių 
nesilaikymą, nerengti. 

2. Pasiūlyti Civilinės 
aviacijos administracijai 
apsvarstyti galimybę 
inicijuoti Keleivių, bagažo, 
pašto ir krovinių vežimo 
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Lietuvos Respublikos oro uostų. 
Keleivių, bagažo, pašto ir 
krovinių vežimo orlaiviais 
taisyklių 3 punkte yra 
apteikiamas pagrindinių vežimo 
sąlygų apibrėžimas – tai yra 
informacija apie registravimo 
skrydžiui pradžios ir pabaigos 
laiką, išvykimo ir atvykimo į 
galutinę paskirties vietą laiką; 
faktinį oro vežėją ar oro vežėjus 
nepriklausomai nuo to, su kuriuo 
oro vežėju keleivis sudarė 
keleivio vežimo sutartį; 
pagrindines bilieto tarifo sąlygas 
(bilietas grąžinamas ar ne; 
keičiamas ar ne; būtinosios 
grąžinimo ir keitimo sąlygos), 
bagažo turiniui ir kiekiui 
taikomus apribojimus, oro vežėjo 
atsakomybės ribas, būtinus 
keleivio kelionės dokumentus, 
draudžiamų bagaže vežti daiktų 
sąrašą. 
Patikrinus kelių užsienio oro 
vežėjų interneto svetaines, buvo 
nustatyta, kad jose iš tiesų nėra 
pateikiama informacija apie 
pagrindines vežimo sąlygas 
lietuvių kalba, tačiau teisės 
aktuose nėra numatyta 
atsakomybė už šių taisyklių 
nuostatų nesilaikymą 

orlaiviais taisyklių pakeitimo 
projektą.  

3. Parengus Keleivių, 
bagažo, pašto ir krovinių 
vežimo orlaiviais taisyklių 
pakeitimo projektą, jį derinti 
su Valstybine vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba.  
 

 

2. 

Bloginamos draudėjų, 
apdraustųjų bei naudos gavėjų 
sąlygos  ir paliekama teisė 
draudikui piknaudžiauti 

Draudimo įstatymo 
projekto 96 str. 

 

 

Pateikti pasiūlymai. 
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3. 

Siekiant skatinti atsakingą 
skolinimą/si bei apriboti greitųjų 
jkreditų bendrovių galimybes 
teikti kreditus nemokiems 
vartotojams 

 

Vartojimo kredito 
gavėjų mokumo 
vertinimo ir 
atsakingojo 
skolinimosi taisyklių 
projektas  

 

Pateikti pasiūlymai. 

4. 

Siūloma reglamentuoti 
energetinių gėrimų reklamą 
nepilnamečiams asmenims 

Reklamos įstatymo 
14 straipsnio 
pakeitimo ir 
papildymo įstatymo 
projektas 

  Seimo Sveikatos reikalų 
komitetas; 
Sveikatos apsaugos 
ministerija. 

5. 

Siūloma nustatyti kompetentingą 
instituciją, nagrinėjančią 
vartotojų skundus statybos srityje 
bei galinčią pateikti ekspertines 
išvadas 

Statybos įstatymo 
pakeitimo ir 
papildymo įstatymo 
projektas 

  Aplinkos ministerija. 

6. 

Šilumos paskirstymo metoduose, 
tvirtinamuose Valstybinės kainų 
ir energetikos kontrolės 
komisijos, šilumos kiekis 
geriamojo vandens pašildymui 
skaičiuojamas sumuojant šilumos 
kiekius butuose ir kitose 
patalpose suvartotam karštam 
vandeniui paruošti. Valstybinė 
vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 
vykdydama Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011-
02-09 nutarimą Nr. 182 „Dėl 
šilumos tiekėjų sąskaitų 
(mokėjimo už šilumą pranešimų), 
teikiamų buitiniams šilumos 
vartotojams, vertinimo“ (Žin., 
2011, Nr. 22-1055) ir vertindama 
šilumos vartotojų pateiktas 
šilumos sąskaitas, pastebėjo 
atvejus, kai karšto vandens 

Tarnyba 2012 
balandžio 20d. raštu 
Nr. 4-3957 pateiktas 
siūlymas, įvertinant 
Šilumos ūkio 
įstatymo 15 str. 1 
dalies nuostatą,  
Šilumos paskirstymo 
metode Nr. 3 
papildyti 
nuostatomis, 
užtikrinančiomis, 
kad karšto vandens 
kiekis būtų 
nustatomas pagal 
vartotojų patalpose 
esančių 
atsiskaitomųjų karšto 
vandens apskaitos 
prietaisų rodmenis, o 
tiekėjui nesutvarkius 

 

 

Atsižvelgta, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2012 m. birželio18 
d. nutarimu Nr. O3-158 
išdėstytoje Šilumos 
paskirstymo metodo Nr. 3 
naujoje redakcijoje 7.2.2. 
punkte nustatyta „esant karšto 
vandens tiekėjui – nupirktos 
šilumos kiekis nustatomas 
pagal šilumos tiekėjo įrengto 
prieš karšto vandens ruošimo 
įrenginius šilumos apskaitos 
prietaiso rodmenis, o jeigu jo 
nėra arba jis sugedęs – pagal 
Nupirktos šilumos ar kitos 
energijos kiekio nustatymo 
pagal normas, kai prieš karšto 
vandens ruošimo įrenginius 
šilumos apskaitos prietaiso 
nėra arba jis sugedęs, 
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tiekėjas butuose nėra įrengęs 
metrologiškai tvarkingos karšto 
vandens apskaitos, o 
nepaskirstytas karšto vandens 
kiekis kai kuriais mėnesiais 
sudarė beveik pusę vandens 
kiekio, išmatuoto geriamojo 
vandens apskaitos prietaisu prieš 
šilumokaitį. Šiluma šiam 
nepaskirstytam karštam 
vandeniui paruošti šildymo 
sezono metu pagal šilumos 
paskirstymo metodus buvo 
išdalinta kaip patalpų šildymui 
sunaudota šiluma ir tokiu būdu 
padidino patalpų šildymo 
mokesčius. Šilumos ūkio 
įstatymo 15 straipsnio 1 dalis, 
karšto vandens tiekėjo nupirktos 
šilumos kiekis karštam vandeniui 
ruošti turi būti nustatomas pagal 
šilumos tiekėjo įrengti prieš 
karšto vandens ruošimo 
įrenginius šilumos apskaitos 
prietaiso rodmenis, o jeigu jo 
nėra arba jis sugedęs pagal 
Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos patvirtintas 
normas. Valstybinė kainų ir 
energetikos kontrolės komisija 
2010 m. liepos 27 d. nutarimu Nr. 
O3-133 patvirtino Nupirktos 
šilumos ar kitos energijos kiekio 
nustatymo pagal normas, kai 
prieš karšto vandens ruošimo 
įrenginius šilumos apskaitos 
prietaiso nėra arba jis sugedęs, 
metodiką. 

apskaitos, 
vartotojams nebūtų 
priskirtas su 
nepaskirstytu karštu 
vandeniu suvartotas 
šilumos kiekis.  

 
 

metodiką, patvirtintą 
Komisijos 2010 m. liepos 27 
d. nutarimu Nr. O3-133 (Žin., 
2010, Nr. 92-4901)“. 
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7. 

LR aplinkos ministro 2006 m. 
gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
629 patvirtintos Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros 
naudojimo ir priežiūros taisyklės 
nereglamentuoja, kokia tvarka 
vandens tiekėjas turėtų įrengti 
vandens apskaitos prietaisus 
senesnės statybos namuose, 
kuriuos statant nebuvo įrengti 
individualūs apskaitos mazgai ir 
norint įrengti vandens apskaitos 
prietaisą, reikalinga atlikti tam 
tikrą namo įvado ar vamzdynų 
pertvarkymą. Nereglamentuota, 
kas ir kieno lėšomis turi atlikti 
šiuos darbus, kaip turi būti aptarti 
šie klausimai su vartotoju, 
vandens tiekėjui norint įrengti 
vandens apskaitos prietaisą.  

Tarnyba 2012 m. 
rugpjūčio 2 d. raštu 
Nr. 4-6909 pasiūlyta 
Aplinkos ministerijai 
Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo 
infrastruktūros 
naudojimo ir 
priežiūros taisyklėse 
reglamentuoti 
vandens apskaitos 
prietaisų įrengimo 
tvarką. 

 

 

 

8. 
Siūlytina numatyti privalomą 
ginčų sprendimo ne teisme 
nutarimų vykdymą 

Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymas. 

 
 

 

9. 

Nenumatyta atsakomybė už 
Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 20 str. 2 d. bei 24 str. 1 
d. pažeidimus 

Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymas. 

 

 

 

10. 

Vartotojų teisių apsaugos 
institucijų, atsakingų už tam 
tikros vartojimo srities 
reguliavimą, veiklą vartotojų 
teisių apsaugos srityje, 
koordinavimo efektyvumo 
trūkumas. 

Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. 
sausio 23 d. 
nutarimo Nr. 61 „Dėl 
Informacijos apie 
vartotojų teisių 
apsaugą teikimo 

Nutarimo projektu 
siekiama nustatyti 
Tarnybos teisę 
organizuoti 
Valstybės ir 
savivaldybių 
institucijų, atsakingų 
už atitinkamą 

 

Nutarimo projektas raštu 
Nr. 4-8688 pateiktas 
Teisingumo ministerijai. 
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Valstybinei vartotojų 
teisių apsaugos 
tarnybai tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ 
papildymas. 

valdymo sritį, 
koordinacinius 
pasitarimus vartotojų 
teisių apsaugos 
tobulinimo 
klausimais. 

11. 

Europos Komisijos Teisingumo 
generalinio direktoratas pateikė 
pastabas, kad  2005 m. gegužės 
11 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 2005/29/EB 
dėl nesąžiningos įmonių 
komercinės veiklos vartotojų 
atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš 
dalies keičiančios Tarybos 
direktyvą 84/450/EEB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvas 
97/7/EB, 98/27/EB bei 
2002/65/EB ir Europos 
Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 
tam tikros nuostatos nėra 
tinkamai perkeltos į nacionalinę 
teisę 

Nesąžiningos 
komercinės veiklos 
vartotojams 
draudimo įstatymo  
2, 6, 7, 13, 16, 18, 
20, 21 straipsnių 
pakeitimo ir 
papildymo įstatymo 
projektas. 

  Nutarimo projektas raštu Nr. 
4–11208 pateiktas 
Teisingumo ministerijai. 

12. 

Padaugėjo vartotojų, kurie 
kreipiasi į Valstybinę vartotojų 
teisių apsaugos tarnybą dėl 
elektroninės prekybos srityje 
kylančių ginčų. Nagrinėjant 
vartotojų ginčus susiduriama su 
tinkamo atsakomybės subjekto 
identifikavimu problema. 

Pasiūlymas dėl 
Daiktų pardavimo ir 
paslaugų teikimo, kai 
sutartys sudaromos 
naudojant ryšio 
priemonėmis, 
taisyklių, patvirtintų 
Ūkio ministro 2001-
08-17 įsakymu Nr. 
258 (aktuali 2012 m. 
gruodžio 23 d. 
įsakymo Nr. 4-959 
redakcija). 

Pasiūlyta papildyti 
Daiktų pardavimo ir 
paslaugų teikimo, kai 
sutartys sudaromos 
naudojant ryšio 
priemonėmis, 
taisyklių, patvirtintų 
Ūkio ministro 2001-
08-17 įsakymu Nr. 
258, II dalį 
„Informacijos 
pirkėjams teikimas, 
sutarčių, sudarytų 

 Pasiūlymas raštu Nr. 4-7717 
pateiktas Ūkio ministerijai. 
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naudojant ryšio 
priemones, 
vykdymas ir 
atsisakymas“ 11 
punktu. 

Iš viso: 11 3 - 9 
 

__________________________ 
 
 


