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I. ĮŽANGA 
 

 2011 metais, po sunkių Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos 
Komisijos derybų buvo pasiektas kompromisas dėl Vartotojų teisių direktyvos. 2011 m. spalio 25 d. 
įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/83/ES dėl vartotojų teisių, kuria iš dalies 
keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB 
bei panaikinamos Tarybos direktyva 85/577/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
97/7/EB. Šios direktyvos nuostatas į savo nacionalinę teisę Lietuva turės perkelti per dvejus metus. 
2011 m. lapkričio 29 d. Europos Komisija pristatė trijų naujų Europos Sąjungos teisės aktų 
pasiūlymus: dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus ginčų sprendimo 
(ADR), dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų sprendimo (ODR) 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 Europos Sąjungos 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 Europos Sąjungos 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. 
 2011 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo nacionaliniai teisės aktai, į kuriuos perkeltos 2009 m. 
sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, 
susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir 
keitimosi sutarčių aspektais, nuostatos: Civilinio kodekso 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369 ir 6.370 
straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo priedu įstatymas (Žin., 2011, Nr. 129-
6108), Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 2, 5, 16, 36, 37 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo 
bei įstatymo priedo papildymo įstatymas (2011, Nr. 129-6109), Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-176  ,,Dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie 
pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių 
sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 148-6970). Taip pat pakeistas ir 
papildytas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (toliau – Tarnyba) darbo reglamentas, 
kuriame nustatyta vartotojų teisių pažeidimų, nurodytų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 str. 1 
dalyje, nagrinėjimo procedūra. 
 2011 metais Tarnybos veiklai daug įtakos turėjo naujasis Vartojimo kredito įstatymas 
(Žin., 2011, 1-1). Metų pradžioje buvo parengti poįstatyminiai teisės aktai, reguliuojantys kredito 
davėjų (tarpininkų) įrašymą į viešuosius kredito davėjų (tarpininkų) sąrašus, buvo parenti mokumo 
vertinimo principai, vartotojų ginčų ir Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės, 
informacijos teikimo taisyklės pagal Vartojimo kredito įstatymo 23 straipsnį. Padaugėjo juridinių 
asmenų konsultacijų dėl Vartojimo kredito įstatymo naujų nuostatų taikymo ir aiškinimo, tiek raštu, 
tiek telefonu. Tarnyboje vyko susitikimai su Lietuvos bankų asociacijos atstovais, lizingo ir bankų 
atstovais dėl Vartojimo kredito įstatymo taikymo ir nuostatų aiškinimo, mokumo principų taikymo 
ir pan. Vartojimo kredito įstatymo V skirsnio „Vartojimo kredito davėjų ir vartojimo kredito 
tarpininkų veiklos priežiūra“ nuostatos įpareigojo Tarnybą sudaryti viešą vartojimo kredito davėjų 
(tarpininkų) sąrašą. Nuo 2011m. balandžio 1 d. teisę verstis vartojimo kredito teikimo veikla asmuo 
turėjo tik tada, kai Tarnyba jį įrašydavo į viešąjį vartojimo kredito davėjų (tarpininkų) sąrašą. Nuo 
2011m. balandžio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d. Tarnyba į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą 
įtraukė 130 vartojimo kredito davėjus bei 1736 vartojimo kredito tarpininkus. Viešasis vartojimo 
kredito davėjų sąrašas patalpintas Tarnybos internetinėje svetainėje 
http://www.vvtat.lt/index.php?33064025,  
 Bendra ekonominė padėtis šalyje taip pat įtakojo darbų apimtis ir skundų pobūdį. 
Sulėtėjusi ekonomika koregavo visų vartotojų finansinį elgesį. Dėl padidėjusio nedarbo padidėjo 
vartotojų nemokumas, o tai atsispindėjo vartotojų skunduose. Finansinių sunkumų prispausti 
vartotojai itin aktyviai skundėsi dėl susidariusių sunkumų vykdant prisiimtus finansinius 
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įsipareigojimus. Vartotojai skundėsi dėl galimai nepagrįstai priskaičiuotos skolos ar nutrauktos 
vartojimo kredito sutarties bei negalėjimo tinkamai vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus. 
Padaugėjo vartotojų skundų dėl būsto paskolų sutarties keitimo kai vartotojų finansinė padėtis sunki 
ir vartotojai nesugeba laiku sumokėti einamųjų įmokų už paskolą bei būsto paskolų su fiksuotomis 
palūkanomis sutarčių nuostatų keitimo.  
 2011 m. didinant verslo konsultacijų skaičių bei raštu konkretiems juridiniams subjektams 
pateikiant rekomendacijas ir konsultacijas, sumažėjo Reklamos įstatymo ir Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų skaičius. Skelbiant apie padarytus 
pažeidimus ne tik Tarnybos interneto tinklalapyje www.vvtat.lt, 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. 
 2011 metais Tarnybos veiklai 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 teikia kultūros ir pramogų paslaugas (UAB 
,,Gameksa“, UAB ,,IWO“ ir kt.) bei užsiima kuponų platinimo veikla. Atsižvelgiant į tai, kad 2011 
m. ypač suaktyvėjo prekyba dovanų kuponais, suteikiančiais teisę įsigyti įvairias grožio, laisvalaikio  
ir pramogų paslaugas, tais atvejais, kai Tarnybai nepavyko susisiekti su bendrovėmis, vartotojų 
ginčų sprendimas tapdavo neįmanomas, vienintelė galimybė Tarnybai tokiu atveju buvo – kreiptis į 
teismą dėl vartotojų viešojo intereso gynimo. Vis dėlto ir kreipimasis į teismą neužtikrino žalos 
atlyginimo vartotojams, kadangi nemažai įmonių, vykdančių apgaulingą veiklą, buvo nemokios, ir 
išieškojimas buvo negalimas, taigi vartotojų teisė į žalos atlyginimą liko nerealizuota.  
 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 182 „Dėl šilumos 
tiekėjų sąskaitų teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ suteikė Tarnybai įgaliojimus 
rinkti iš šilumos tiekėjų informaciją apie buitiniams šilumos vartotojams teikiamas sąskaitas ir jas 
vertinti, taip pat vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą informaciją apie šilumos tiekėjų 
teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą šilumos energiją. Tarnyba, 
vykdydama šį nutarimą, parengė ir Tarnybos direktoriaus 2011 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-24 
patvirtino Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos 
vartotojams, vertinimo taisykles ir, vadovaudamasi šiais teisės aktais, nagrinėdama informaciją apie 
buitiniams šilumos vartotojams teikiamas sąskaitas, identifikavo pagrindines problemas, kurios 
galėjo daryti įtaką sunaudotos šilumos kiekio didėjimui. Apie nustatytas problemas ir pasiūlymus jų 
sprendimui Tarnyba informavo Ministro Pirmininko tarnybą, Energetikos ministeriją, Teisingumo 
ministeriją. 
 Siekiant pagerinti Tarnybos teikiamų paslaugų kokybę ir veiklos efektyvumą, Tarnyboje 
įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema (toliau – KVS). 2011 m. liepos 12 d. įteiktas 
tarptautinį pripažinimą turinčios sertifikavimo įstaigos Bureau Veritas KVS sertifikatas, 
patvirtinantis, kad Tarnyboje įdiegta KVS valstybės vartotojų teisių politikos įgyvendinimo srityje 
atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus. 
 Siekiant pagerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą, Tarnyba įdiegė 
skambučių įrašymo sistemą bei įrašinėja visus vykstančius pokalbius su į Tarnybą besikreipusiais 
asmenimis. Tai leidžia atlikti teikiamų paslaugų kokybės vertinimą ir užtikrinti teikiamų paslaugų 
kokybę. 
 Tarnyba, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. pasitarimo 
protokolo Nr. 83 „Dėl vartotojų teisių apsaugos Lietuvos Respublikoje tobulinimo“ 4 punktą, 
parengė galimybių studiją dėl investicijų projekto „Vartotojų teisių informacinės sistemos 
sukūrimas“. 2011 m. rugsėjo 30 d. pateikta paraiška pagal kvietimą teikti paraiškas pažangių 
viešųjų elektroninių paslaugų, skirtų gyventojams ir verslo subjektams, kūrimui pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę 
VP2-3.1-IVPK-14-K „Pažangios elektroninės paslaugos“. Šiuo metu VšĮ Centrinė projektų 
valdymo agentūra atlieka minėtos paraiškos vertinimą. 
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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 
 

1. Parengti projektus teisės aktų, kuriais į nacionalinę teisę perkeliamos 2009 m. sausio 14 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai 
kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių 
aspektais, nuostatos (2011 metų I ketvirtis).  
 Civilinio kodekso 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369 ir 6.370 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo bei kodekso papildymo priedu įstatymas (Žin., 2011, Nr. 129-6108) ir Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo 2, 5, 16, 36, 37 straipsnių ir devintojo skirsnio pakeitimo bei įstatymo priedo 
papildymo įstatymas (2011, Nr. 129-6109) įsigaliojo 2011 m. gruodžio 1 d. Tarnybos direktoriaus 
2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 1-610 ,,Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1-169 ,,Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos darbo reglamento patvirtinimo" pakeitimo“ (2011, Nr. 147-6932), kuriuo nustatyta 
vartotojų teisių pažeidimų, nurodytų Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 str. 1 dalyje, 
nagrinėjimo procedūra, įsigaliojo 2011 m. gruodžio 1 d. 
 
2. Bendradarbiaujant su valstybės, savivaldybių institucijomis, visuomene ir socialiniais 
partneriais, vykdyti vartotojų ir verslininkų švietimą ir teisės pažeidimų prevenciją. (2009–2012 
metai) 
 
 2011 m. Maisto produktų, turizmo ir rekreacinių paslaugų klausimais parengtos ir 
išplatintos 38 vartotojų ir verslo informavimo priemonės (straipsnių, interviu, pranešimų spaudai) 
Tarnybos tinklalapyje bei kituose internetinės žiniasklaidos šaltiniuose. Suteiktos 35 konsultacijos 
verslui (iš jų 20 internetu) ir 23 konsultacijos vartotojams internete. Vartotojai buvo informuojami 
apie savo teisių gynimo galimybes dėl neįvykusių renginių (koncertų ,,Hit the 90‘s“ ir ,,Nazareth“), 
dėl apgaulingą veiklą vykdančių interneto svetainių (UAB ,,IWO“, UAB ,,MVA Market“ ir kt.). 
Pateiktas ieškinys teismui dėl vartotojų viešojo intereso gynimo neįvykus renginiui ,,Freestyle 
MotoCross Show“ vadovaujantis Reglamentu 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių 
sumų nagrinėjimo procedūrą bei ieškinys dėl vartotojų viešojo intereso gynimo dėl negrąžinamų 
pinigų už dovanų kuponus. Vartotojai taip pat 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 (UAB „Amber 
promotions), apie UAB „Amber promotions‘ ir UAB „Atostogų sandėlis“ bankrotą. Paskelbtos 
konsultacijos verslininkams Tarnybos tinklalapyje apie maisto produktus imituojančius gaminius, 
dovanų kuponus, teisės aktų reikalavimus medicininių prekių grąžinimui ir kelionių agentūros 
pažymėjimui gauti, apie aviabilietų kainų sąlygas apie kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų 
atsakomybę. Verslininkai konsultuoti raštu apie teisės aktų reikalavimus aviacijos srityje, turizmo 
srityje. Buvo duoti 9 interviu radijo ir televizijos laidoms dėl UAB ,,Tiketa“ veiklos parduodant 
bilietus į Europos vyrų krepšinio čempionatą bei bendrovės ,,Helvetia Direct Marketing“ veiksmų 
siūlant maisto papildus vartotojams bei dėl vartotojų informavimo apie parduodamus žuvies 
produktus. Savigydos pramonės asociacijos narių susirinkime skaitytas pranešimas maisto papildų 
tiekimo į rinką ir jų reklamos klausimais. Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje skaityti 
pranešimai apie vartotojo teisės, įsigyjant turizmo ir rekreacines paslaugas bei maisto produktų 
ženklinimą, kokybę. Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus organizuotame 
renginyje aptartos dažniausiai pasitaikančios organizuotų turistinių kelionių vartotojų problemos, 
kelionės organizatorių bei turistų teisės ir pareigos. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
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organizuotame seminare, skirtame ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, skaitytas pranešimas ,,Maisto 
sauga“; Vilniaus visuomenės sveikatos centro organizuotame seminare, skirtame grožio paslaugų 
teikėjams, skaitytas pranešimas ,,Vartotojų teisių apsauga grožio paslaugų srityje“.  
 2011 m. juridiniai asmenys dėl reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos kreipėsi 99 
kartus, iš jų raštu – 23 kartus, el. paštu – 8 kartus, telefonu – 64, žodžiu – 4. Pažymėtina, kad 
elektroniniu paštu juridiniai asmenys kreipiasi tik tokiu atveju, kai pateikia Tarnybai reklamos 
projektų maketus, prieš tai pasikonsultavę telefonu. 
 Dalyvauta Vilniaus Pedagoginio Universiteto organizuotame renginyje ,“EKO(logiškas) 
krepšelis – jo išmesti nereikia“,  kurio metu  studentams bei dėstytojams pristatyti dažniausiai 
pasitaikantys pažeidimai, reklamuojant ekologiškus produktus.  
 Parengtas pranešimas III-jo amžiaus universiteto organizuotam seminarui „Reklamos 
kontrolė“, išsamiai pristatyta Tarnybos praktika reklamos ir nesąžiningos komercinės veiklos 
srityje.  
 Suorganizuotas susitikimas su Antstolių rūmų atstovais, kurio metu pasidalinta institucijų 
praktika bei patirtimi, nagrinėjant vartotojų skundus, dėl skolų išieškojimo bendrovių veiklos, taip 
pat Tarnybos paskirtų baudų išieškojimo atvejų, komercinės veiklos subjektams nevykdant 
Tarnybos nutarimų.  
 Šiuo laikotarpiu dėl reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos srities klausimų, 29 
kartus teikta informacija žurnalistams; iš jų – reklamos srityje 9 kartus (dėl nepageidaujamos bei 
maisto produktų reklamos), dėl galimos nesąžiningos komercinės veiklos – 20 kartų (dėl 
organizuotų žaidimų, nesuteiktų prizų, statybos įmonių veiklos, dėl mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjų 
veiklos ir kt.). 
 Per 2011 m. juridiniams asmenims 121 kartus buvo teikta informacija finansinių paslaugų 
klausimais, dažniausiai dėl įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų arba tarpininkų sąrašą, taip 
pat dėl Vartojimo kredito įstatymo nuostatų taikymo. Besikreipusiųjų patogumui konsultacijos buvo 
teikiamos raštu, telefonu, žodžiu ir elektroniniu paštu (16 konsultacijų - raštu, žodžiu - 12, telefonu 
- 87, elektroniniu paštu – 5 konsultacijos). 
 2011 metų eigoje Tarnyboje įvyko keletas susitikimų su bankų, kredito unijų, lizingo 
bendrovių atstovais dėl Vartojimo kredito įstatymų nuostatų taikymo, dėl mokumo vertinimo 
principų. Tarnyboje taip pat įvyko keletas susitikimų su komercinių bankų atstovais dėl Tarybos 
priimtų nutarimų dėl paskolų sutarčių sąlygų atitikimo nesąžiningų sutarčių sąlygų taikymo 
kriterijams, dėl terminuotųjų indėlių palūkanų keitimo, dėl būsto paskolų sutarčių sąlygų taikymo 
vartotojams bei Tarnybos sprendimų vykdymo. Tarnyboje taip pat įvyko susitikimas su LBA ir 
LAA nariais dėl Vartojimo kredito įstatymo taikymo bei lizingo sutarčių sudarymo probleminių 
klausimų ir t.t. 
 2011 m. energijos tiekimo ir komunalinių paslaugų klausimais dalyvauta diskusijose 
seminare „Šilumos tiekimo ir vartojimo reglamentavimo naujovės“, kurioje dalyvavo Energetikos ir 
Aplinkos ministerijų, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Respublikinių būsto 
valdymo ir priežiūros rūmų, šilumos tiekėjų atstovai. Ir kuriame buvo nagrinėta Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių nuostatų įgyvendinimo problematika. Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros 
rūmų suvažiavime skaitytas pranešimas apie būstų savininkų pažeistų teisių ir teisėtų interesų 
gynimo ypatumus, įgyvendinant valstybės būsto modernizavimo programą. Tarnybos atstovai 
dalyvavo Ministro Pirmininko potvarkiu ir Energetikos ministro sudarytų darbo grupių darbe 
šilumos vartotojų padėčiai gerinti.  
 Vartojimo prekių ir paslaugų klausimais parengta ir išplatinti 7 pranešimai žiniasklaidai, 18 
vartotojų ir verslo informavimo priemonių, Tarnybos tinklalapyje bei kituose internetinės 
žiniasklaidos šaltiniuose. Organizuotas susitikimas su UAB „Sanitex“ atstovais dėl bendrovės 
vykdomos elektroninės prekybos internetinėje parduotuvėje www.neriba.lt. Pardavėjai ir paslaugų 
teikėjai konkrečiais klausimais dėl vartotojų teisių apsaugos konsultuoti raštu (pavyzdžiui, UAB 
„TC prekyba“ dėl prekės garantijos pateikimo patvariojoje laikmenoje). 
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2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 m. strategijos įgyvendinimas 

 Teisingumo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė parengė ir pateikė Teisingumo 
ministerijai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 metų strategijos ir jos įgyvendinimo 
priemonių plano projektą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 848 
(Žin., 2011, Nr. 89-4274) patvirtinta Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 metų 
strategija.  

 Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1-538 buvo paskirti Tarnybos 
darbuotojai, atsakingi už Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 strategijos tikslų, 
uždavinių ir siektinų rezultatų įgyvendinimą.  
 Tarnybos informacija apie Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 strategijos 
tikslų, uždavinių ir siektinų rezultatų, įgyvendinimą per 2011 metus pateikiama ataskaitos priede 
Nr. 1. 
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3. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdytos programos priemonės ir kita 
veikla 

 
 2011 m. Tarnyba vykdė Teisingumo ministerijos programos „Paslaugos gyventojams ir 
verslui“ priemones1, 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“. 
 
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 (toliau – Direktyva), 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. 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.  
 Pažymėtina, kad per 2011 metus išnagrinėtos 175 vartojimo sutartys nesąžiningų sąlygų 
taikymo požiūriu, dėl kurių buvo priimti 175 nutarimai (134 nutarimai dėl vartojimo sutarčių 
įvertinimo nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 41 nutarimas dėl išvados teismams dėl vartojimo 
                                                 
1 Informacija apie Teisingumo ministro valdymo sričių 2011-2013 m. strateginio veiklos plano programos „Paslaugos 
gyventojams ir verslui“ tikslų, uždavinių ir priemonių, numatytų Tarnybai, įgyvendinimą per 2011 metus, parengta 
pagal Teisingumo ministerijos nustatytą ataskaitos formą, pridedama (2 Priedas).  
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sutarčių sąlygų atitikimo nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijams). Tarnyba 2011 m. viršijo 
priimtų nutarimų dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 2011 m. planą.  
 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 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1-14 patvirtino Tarnybos komisijos pasirinktą elektros 
energijos tiekimo buitiniams vartotojams sritį, kurioje 2011 metais atlikta vartojimo sutarčių 
stebėsena (monitoringas) ir šios srities vartojimo sutartys 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“.  

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, 
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 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 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. 
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Tarnybos komisijos vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu įvertintų vartojimo sutarčių 
skaičius (2008-2011 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, suteikianti 
pardavėjui ar paslaugų teikėjui teisę be sutartyje numatyto ar pakankamo pagrindo keisti sutarties 
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, 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, 



 11

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.  
 Tokiu būdu, tikslinga Vartotojų teisių apsaugos įstatyme vietoje 14 dienų, nustatyti 30 
dienų terminą verslo subjektui vykdyti Tarnybos pasiūlymą nutraukti viešojo intereso pažeidimą. 
Atsižvelgiant į tai, Tarnyba parengė 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. 

 
 

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 
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 2 dalyje (nuo  
2011 m. spalio 1 d. 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 per 2011 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 

straipsnio 2 dalimi (nuo 2011 m. spalio 1 d. Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalimi) 
teismams teikė išvadas 88 civilinėse bylose. Galutinai apie viešojo intereso buvimą ar nebuvimą 
sprendžia teismas, nagrinėjantis civilinę bylą. Pažymėtina, kad šiose civilinėse bylose teismas 
konstatavo viešo intereso gynimo būtinybę. Tarnyba, atsižvelgdama į tai, įvertino šių civilinių bylų 
medžiagą ir pagal kompetenciją 2011 m. pateikė 88 išvadas teismams, tokiu būdu užtikrindama 
vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą ir viešojo intereso 
apsaugą. Tarnyba 2011 m. viršijo teismams teikiamų išvadų 2011 m. planą.  
 Išskirtina tendencija, kad vis daugiau vartotojų savo iniciatyva kreipiasi į teismą, siekdami 
apginti savo pažeistas teises ir interesus. Todėl tikėtina, kad 2012 m. būtent išvadų teikimas 
teismams sudarys didžiausią rengiamų procesinių dokumentų dalį. Lyginant praėjusius 2008-2011 
metus, ši tendencija aiškiai matosi žemiau pateiktoje diagramoje. 2008 m. teiktų išvadų skaičius 
sudarė 35, 2009 m. išaugo iki 41, 2010 m. – 71, o 2011 - 88. Augant teismams teikiamų išvadų 
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skaičiui, neišvengiamai didėja laiko sąnaudos, susijusios su išvadų teikimu teismams bei poreikis 
nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, nes procesinių dokumentų rengimas bei atstovavimas 
teismuose reikalauja ypač gilių ir plačių tiek materialinės, tiek procesinės teisės žinių bei gebėjimo 
jas taikyti praktikoje. 

 
Teismams teiktų išvadų skaičius (2008-2011 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, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės 
politikos dalis, konstitucinis valstybės ūkio tvarkymo principas; su 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 1 dalimi (nuo 2011 m. 
spalio 1 d. Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 2 dalimi), atsižvelgdama į tai, kad tam tikrų 
įmonių neteisėtu neveikimu buvo padaryta žalos dideliam vartotojų skaičiui ir manydama, kad tokiu 
būdu buvo pažeistas vartotojų viešasis (bendrasis) interesas, pateikė 8 ieškinius viešajam interesui 
ginti. Šiuo metu teismuose nagrinėjamos 5 bylos: dėl UAB „Vivadens“ sutarties nesąžiningų sąlygų 
taikymo, dėl UAB „Amber Promotions“, dėl UAB „51 state“, dėl UAB „P-parkas“ sutarčių sąlygų 
pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis; dėl UAB „HN studija“ neveikimo, pažeidžiančio 
vartotojų viešąjį interesą. Iš pateiktų 8 ieškinių – 4 ieškiniai patenkinti (2 iš jų apskųsti apeliacinei 
instancijai), 1 ieškinys paliktas nenagrinėtu (neradus atsakovo Estijoje), 3 – procese. 
 
 
3.2. Pastabų ir pasiūlymų teisės aktų projektams teikimas 
 
 Per 2011 m. Tarnyba teikė 158 pastabas ir pasiūlymus dėl nacionalinių teisės aktų projektų 
bei pastabas kitų institucijų parengtoms pozicijoms dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų. 
 
I ketvirtis - 18: 
 
Europos Sąjungos teisės aktams: 
1. Europos Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie 
maisto produktų sveikumą, kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą arba teiginiai apie 
vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektui. 
2. Europos Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam tikrus su 
vaikų vystymusi ir sveikata siejamus teiginius apie maisto produktų sveikumą projektui. 
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3. Pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl informacijos apie maistą 
teikimo vartotojams.  
4. Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės 
ūkio produktų kokybės schemų. 
 
Teisingumo ministerijai: 
5. Civilinio kodekso 6.350, 6.366, 6.367, 6.369 ir 6.370 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektui. 
 
Užsienio reikalų ministerijai: 
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos 
Sąjungos reikalų koordinavimo“ pakeitimo projektui. 
 
Kultūros ministerijai: 
7. Kultūros ministro įsakymo „Dėl vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, 
išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) kuriuose nespausdinama 
reklama, tiražo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui. 
 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai: 
8. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Ginčų sprendimo ne 
teisme tvarkos aprašo“ projekto. 
9. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl gamtinių dujų tiekimo 
kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos dalinio pakeitimo“ projektui. 
10. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl gamtinių dujų 
perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos dalinio pakeitimo“ projektui. 
 
Ūkio ministerijai: 
11. Fizinių asmenų bankroto įstatymo projektui. 
 
Energetikos ministerijai: 
12. Energetikos ministro įsakymo „Dėl vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų vietinių bendrojo naudojimo 
sistemų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui 
13. Energetikos ministro įsakymo „Dėl šilumos tarybos nuostatų patvirtinimo“ projektui. 
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 32 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2193(2)“ projektui (derinta 2 kartus). 
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2258“ projektui (derinta 2 kartus). 
16. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 4 dalies 
pakeitimo įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos 
Respublikos šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymo 
projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ projektui. 
 
Sveikatos apsaugos ministerijai: 
17. Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ pakeitimo 
projektui.  
18. Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ 
pakeitimo projektui (dėl vyno ženklinimo).  
 
Taip pat Tarnyba parengė: 
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 
m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties standartinių sąlygų 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. 
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2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl šilumos tiekėjų sąskaitų teikiamų 
buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ projektą (nutarimas priimtas 2011 m. vasario 9 d. Nr. 
182; Žin., 2011, Nr. 22-1055). 
3. 2011 m. vasario 24 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1-24 „Dėl šilumos tiekėjų 
sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų) teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo 
taisyklių patvirtinimo“ projektą (Žin., 2011, Nr. 27-1314). 
4. 2011 m. kovo 14 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1-32 „Dėl vartojimo kredito davėjų 
įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.32-
1528); 
5. 2011 m. kovo 14 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1-33 „Dėl vartojimo kredito gavėjų 
mokumo vertinimo principų patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.32-1529); 
6. 2011 m. kovo 14 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1-34 „Dėl vartojimo kredito 
tarpininkų įrašymo į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 
2011, Nr.32-1530); 
7. 2011 m. kovo 14 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1-35 „Dėl Lietuvos Respublikos 
vartojimo kredito įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.32-1531); 
8. 2011 m. kovo 14 d. Tarnybos direktoriaus įsakymą Nr. 1-36 „Dėl vartojimo kredito gavėjo 
ir vartojimo kredito davėjo ar vartojimo kredito tarpininko išankstinio ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.32-1532). 
 
II ketvirtis - 58: 
 
Europos Sąjungos teisės aktams: 
1-2.  2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 2006/2004 dėl 
nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (2 
kartus); 
3-12.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 
vartotojų teisių (10 kartų); 
13.  Europos Komisijos Sprendimo dėl Europos gimnastikos įrangos standartų atitikties saugos 
reikalavimams remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB projektui; 
14.  Europos Komisijos Sprendimo dėl saugos reikalavimų, kurie pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/95/EB turi būti įtraukti į Europos standartus, atsižvelgiant į vidaus 
žaliuzių, grotuotų langų apdangalų ir saugos įtaisų keliamą tam tikrą pavojų vaikams, projektui; 
15.  Europos Komisijos Sprendimo dėl Europos stacionariųjų treniruoklių standartų atitikties 
saugos reikalavimams remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB projektui; 
16.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų 
maisto produktų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 258/97 bei Europos Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1852/2001; 
17-18.  Europos Komisijos Reglamento, kuriuo nesutinkama leisti vartoti tam tikrus teiginius apie 
maisto produktų sveikumą, kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą arba teiginiai apie 
vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektui (2 kartus); 
19-23.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams (5 kartus); 
24-25.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės 
ūkio produktų kokybės schemų (2 kartus); 
26.  Europos Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam tikrus 
teiginius apie maisto produktų sveikumą – susirgimo rizikos mažinimą projektasui 
 
Teisingumo ministerijai: 
Civilinio kodekso 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369 ir 6.370 straipsnių pakeitimo ir papildymo 
įstatymo projektui; 
28.  Administracinių nusižengimų kodekso ir susijusių teisės aktų projektams. 
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Finansų ministerijai: 
29.  Finansų ministerijos parengtų teisės aktų, skirtų Lietuvos finansų rinkai pertvarkyti, 
projektams. 
 
Sveikatos apsaugos ministerijai: 
30-31.  Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“ pakeitimo 
projektui (2 kartus); 
32.  Lietuvos higienos normos HN 17:2010 ,,Maisto papildai“ pakeitimo projektas. 
 
Aplinkos ministerijai: 
33.  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 projektui; 
34.  Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektui; 
35.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės 
administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui. 
 
Energetikos ministerijai: 
36.  Energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1-172 „Dėl šilumos gamybos 
statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir 
šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo projektui; 
37-38.  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 
projektui (2 kartus); 
39.  Energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 
lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektui; 
40-41.  Energetikos ministro įsakymo „Dėl šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais 
šilumos vartotojais standartinių sąlygų patvirtinimo“ projektui (2 kartus); 
42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 
straipsnio papildymo, 17 straipsnio 8 dalies 1 punkto pripažinimo netekusiu galios įstatymo 
projekto Nr. XIP-3071“ projektui; 
43.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 2, 3, 20, 22, 28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2915“ 
projektui; 
44.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2750 ir Lietuvos Respublikos 
šilumos ūkio įstatymo 2, 16, 24, 32 straipsnių pakeitimo, 4 straipsnio papildymo 37 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo bei 2 straipsnio 41 dalies, 32 straipsnio 5 dalies 3 punkto, 6 ir 7 dalies bei 
36 straipsnio pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-2851(5)“ projektams; 
45.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos koncesijų 
įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-3072“ projektui. 
 
Ūkio ministerijai: 
46.  Ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. 
įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant 
ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui; 
47.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl pranešimų ir informacijos apie 
nustatomus ar panaikinamus įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisvei taikomus reikalavimus teikimo“ 
projektui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
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2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl teisėkūros taisyklių ir teisinio reguliavimo 
stebėsenos pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui. 
 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijai: 
48.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Elektros energijos, 
pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo 
elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos“ projektui; 
49.  2009 m. birželio 11 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. 
O3-75 „Dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų“ 
pakeitimo projektui; 
50.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Elektros įrenginių 
prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ projektui; 
51.  2010 m. spalio 4 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo Nr. O3-
202 „Dėl Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ projektui; 
52.  Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos, patvirtintos 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 
pakeitimo ir papildymo projektui; 
53-54.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų elektros energetikos srityje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
projektui (2 kartus); 
55.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl komisijos 
rekomenduojamo šilumos paskirstymo šildymui ir karštam vandeniui metodo patvirtinimo“ 
projektui; 
56.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl nuotekų valymo kainos 
už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui; 
57.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektui; 
58.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos 
principų patvirtinimo“ projektui. 
 
III ketvirtis - 36: 
 
Europos Sąjungos teisės aktams: 
1-2.  Europos Komisijos Sprendimui dėl dviračių, mažamečių vaikų dviračių ir dviračių 
bagažinių Europos standartų atitikties saugos reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/95/EB (2 pozicijos); 
3-4.  Europos Komisijos direktyvos projektui, kuriuo dėl bendros kredito kainos metinės normos 
apskaičiavimo papildomų prielaidų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2008/48/EB I priedas (2 pozicijos); 
5.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams. (Linesis); 
6-7.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės 
ūkio produktų kokybės schemų (2 pozicijos); 
8.  Europos Komisijos pasiūlymaui dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos 
Direktyvos 76/768/EEB nuostatos dėl kosmetikos gaminių, siekiant pritaikyti jos III priedą prie 
technikos pažangos; 
9.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų. 
 
Teisingumo ministerijai: 
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10.  Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo. 
 
Ūkio ministerijai: 
11.  Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo pakeitimo projektui; 
12.  Teisės aktų projektų paketui (Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo pakeitimo projektui, 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 18914, 2141 ir 2591, Lietuvos 
Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 9 straipsnio 
projektams). 
 
Sveikatos apsaugos ministerijai: 
13.  Lietuvos higienos normos HN 17:2010 ,,Maisto papildai“ pakeitimo projektui. 
 
Energetikos ministerijai: 
14.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 
Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 
pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą“ projektui; 
15.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos energijos išteklių 
rinkos įstatymo koncepcijos patvirtinimo“ projektaui; 
16.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, 
laikymo, skystinimo, tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ projektui; 
17.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl prekybos gamtinėmis dujomis 
taisyklių patvirtinimo“ projektui. 
 
Aplinkos ministerijai: 
18.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos 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“ projektui. 
 
Valstybiniam turizmo departamentui: 
19.  Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų naujos redakcijos projektui. 
 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai: 
20.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Nuotekų valymo 
kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui; 
21.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Komisijos 2009 m. 
liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo 
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
projektui; 
22.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Elektros energijos, 
pagamintos naudojant atsinaujinančius išteklius, tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
projektui; 
23.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Komisijos 2008 m. 
rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių 
ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ projektui; 
24.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Biodujų supirkimo į 
gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektui; 
25.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl šilumos vartotojų 
pripažinimo konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui; 
26.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2011 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3-123 „Dėl elektros 
energijos, pagamintos termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos 
ciklo elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui; 
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27.  Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimo 
Nr. 03-328 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektui; 
28.  Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 19 d. nutarimo 
Nr. 03-6 ,,Dėl energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui; 
29.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų dujų sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui; 
30.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Reikalavimų 
pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašui patvirtinimo“ projektui; 
31.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Elektros energijos 
įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektui; 
32.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Energetikos įmonių 
informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ projektui; 
33.  Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimo 
Nr. O3-185 „Dėl Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektui; 
34.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Skatinimo kvotų 
paskirstymo aukcionų nuostatų patvirtinimo“ projektui; 
35.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ projektui; 
36.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Lyginamosios analizės 
aprašo patvirtinimo“ projektui.  
 
Tarnyba taip pat parengė: 
1.  Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Kompensacijų, už netinkamai suteiktas turizmo 
paslaugas, apskaičiavimo tvarkos rekomendacijos “ projektą. 
 
IV ketvirtis - 46: 
 
Europos Sąjungos teisės aktams: 
1-2.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės 
ūkio produktų kokybės schemų (Linesis) (2 pozicijos); 
3-4. Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų 
(Linesis) (2 pozicijos); 
5.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2014–
2020 m. laikotarpiui Vartotojų programos nustatymo; 
6-7.  Europos Komisijos pasiūlymui 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  (2 pozicijos); 
8-9.  Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
internetinio ginčų sprendimo (EB) Nr. 2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB (2 pozicijos); 
10.  Europos Komisijos sprendimui dėl Komisijos sprendimų 2011/263/EB ir 2011/264/EB 
pataisymų, įvertinant atliktus enzimų (fermentų) klasifikacijos patobulinimus, vadovaujantis 
Tarybos Direktyvos 67/548/EEB I Priedu ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 
1272/2008 VI Priedu (Linesis). 
 
Teisingumo ministerijai: 
11.  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo ,,Dėl Pirkėjui pateikiamos informacijos 
apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi 
sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo“ projektui; 
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12.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr.127 „Dėl finansinės 
paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ projektui; 
13.  Teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1R-68 patvirtintoms Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklėms, 
 
Ūkio ministerijai: 
14.  Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektui; 
15.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 
m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektui; 
16.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 
m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 756 „Dėl Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo 
draudimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui; 
17.  Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui; 
18.  Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 
2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys 
sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui. 
 
Energetikos ministerijai: 
19.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-215 
„Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
projektui; 
20.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl 
informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir 
trečiosioms šalims taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektui; 
21.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 
„Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
projektui; 
22.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl piniginių baudų skyrimo ir jų 
dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ projektui; 
23.  Lietuvos Respublikos 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 projektui; 
24.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl 
asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektui; 
25.  Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo projektui ir su juo susijusių 
įstatymų pakeitimų projektams:  Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 
2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir 
naftos valstybės atsargų įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 
nauju 91 straipsniu projektui, Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui 
turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo 4 
straipsnio papildymo įstatymo projektui, Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų 
įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui; 
26.  Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo „Dėl prekybos gamtinėmis dujomis 
taisyklių patvirtinimo“ projektui; 
27.  Ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4-13/d1-28 „Dėl šilumos 
ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ projektui ir 
Energetikos ministro ir Aplinkos ministro įsakymo „Dėl šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo 
taisyklių patvirtinimo“ projektui; 
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28.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymo 2, 16, 24, 32, straipsnių pakeitimo, 37 ir 4 straipsnių papildymo ir 32 straipsnio 5 dalies 1, 
3 punkto, 6 ir 7 dalies, 36 straipsnio, 37 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalies pripažinimo netekusiais galios 
įstatymo projekto Nr. XIP-2851(6) projektui; 
29.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių 
naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektui; 
 
Susisiekimo ministerijai: 
30.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių 
teisės pažeidimų kodekso 1372, 1373, 1424, 1426, 1428, 145, 2321, 237, 2591, 281 straipsnių 
pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 1374, 1375, 14212 straipsniais įstatymo projektui ir 
Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio pakeitimo ir Kodekso priedo 
papildymo įstatymo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos Seimui“, „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 1372, 1373, 1424, 1426, 1428, 145, 2321, 237, 2591, 281 straipsnių pakeitimo ir 
papildymo ir Kodekso papildymo 1374, 1375, 14212 straipsniais įstatymo“, „Dėl Lietuvos 
Respublikos kelių transporto kodekso 21 straipsnio pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo 
įstatymo“, „Dėl 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“ projektams; 
31.  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 11-1350-01 „Dėl Lietuvos Respublikos 
geležinkelių transporto sektoriaus reformos įstatymo ir jį keitusio įstatymo pripažinimo netekusiais 
galios įstatymo projektui Nr. XIP-3029, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 
patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo 2 straipsnio pakeitimo ir Kodekso 4 straipsnio 2 
dalies pripažinimo netekusia galios įstatymo projektui Nr. XIP-3028 ir Lietuvos Respublikos 
geležinkelių transporto kodekso 1, 3, 4, 7, 12, 23, 24, 25, 29 ir 33 straipsnių ir priedo pakeitimo, 
Kodekso papildymo 41, 251 ir 331 straipsniais ir Kodekso 8 ir 27 straipsnių pripažinimo netekusiais 
galios įstatymo projekto Nr. XIP-2913(2)“ projektui; 
 
Aplinkos ministerijai: 
32.  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“ projektui; 
33.  Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektui; 
 
Socialinių reikalų ir darbo ministerijai: 
34.  Socialinių reikalų ir darbo ministro įsakymo ,,Dėl pramoginių įrenginių naudojimo ir 
priežiūros taisyklių patvirtinimo“ projektui Nr. 11-4357-01; 
 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai: 
35.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimo „Dėl Viešojo 
konsultavimosi dėl energetikos veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių 
patvirtinimo“ projektui; 
36.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 
O3-54 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) 
maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektui; 
37.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 
O3-80 „Dėl energetikos įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektui; 
38.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 03-
6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektui; 
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39.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 
O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo projektui; 
40.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 03-
96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo projektui; 
41.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 
03-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) 
maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektui; 
42.  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 03-
166 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos 
nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektui; 
43. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 
O3-328 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų administravimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo projektui. 
 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai: 
44. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. 
įsakymo Nr. 22-V ,,Dėl apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektui; 
45. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 4 d. 
įsakymo Nr. V-38 ,,Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo ekspertų darbo organizavimo 
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektui; 
46. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl 
Apgyvendinamų valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projektui. 
 
 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 
 
 2010 m. Tarnyba vykdė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
(Žin., 2008, Nr. 6-212) nuostatų laikymosi priežiūrą ir formavo įstatymo nuostatų taikymo praktiką.  
 Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas bei jį detalizuojančios 
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės 
buvo parengtos 2008 m., kai iki tol Lietuvoje nesąžininga komercinė veikla įstatymų lygiu dar 
nebuvo reglamentuota. Dėl praktikoje pastebėtų minėto įstatymo bei taisyklių netikslumų,  
2011 m. rugsėjo 30 d. Tarnyba pateikė Teisingumo ministerijai Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo pakeitimo bei papildymo projektą, 2011 m. gruodžio 12 d. 
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių 
pakeitimą. Patvirtinus Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pakeitimus, 
atitinkamai bus keičiamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
pažeidimų nagrinėjimo taisyklės.  
 Tarnyba, vykdydama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
priežiūrą, 2011 m. priėmė 13 nutarimų dėl minėto įstatymo pažeidimų. Iš 13 įmonių, oficialiai 
pripažintų pažeidusiomis Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymą, 
įspėjimai taikyti 2 kartus, 11 kartų – ekonominės sankcijos. 
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 Iš 11 verslo subjektų, kuriems taikytos ekonominės sankcijos, 4 veiksmuose konstatuotas 
tik vienos Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatos pažeidimas, 
analizuojant kitų 7 verslo subjektų komercines veiklas nustatyta, jog buvo pažeistos dvi ar net trys 
įstatymo nuostatos, įtvirtinančias nesąžiningos komercinės veiklos ar atskirų jos rūšių draudimus. 
 Du verslo subjektai pripažinti vykdę klaidinančius veiksmus, 3 įmonės – klaidinantį 
informacijos neatskleidimą, 5 atvejais įmonių veiksmuose nustatyta agresyvi komercinė veikla, 6 
atvejais – klaidinanti komercinė veikla, kurios nereikia įrodinėti, 6 atvejais – bendrojo nesąžiningos 
komercinės veiklos draudimo pažeidimas. 

 
Tarnybos nutarimais konstatuoti Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

pažeidimai pagal rūšis (2011 m.): 

Klaidinanti veikla, 
kurios įrodinėti 

nereikia 
24%

Klaidinantys 
veiksmai 

20%

Bendrasis 
nesąžiningos 

komercinės veiklos 
draudimas

24%

Klaidinantis 
informacijos 

neatskleidimas 
12%

Agresyvi 
komercinė veikla, 

20%

 
 

 2011 m. dėl pardavėjų ar paslaugų teikėjų galimai nesąžiningos komercinės veiklos gauti 
92 raštu pateikti vartotojų prašymai, el. paštu – 79, telefonu – 133. 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. 2011 m. pastebėta, kad 
vartotojai dažniausiai skundėsi dėl įvairių nuolaidų, akcijų (maisto produktų, maisto papildų ir kt.), 
o populiarėjant tinklalapiams, siūlantiems grupių nuolaidas (ypač daug tokių tinklalapių sukurta 
2011 m. II pusmetyje), daug nusiskundimų gauta dėl elektroninėse parduotuvėse teikiamos 
informacijos apie prekes, paslaugas bei joms taikomas nuolaidas (daugiausiai skundų gauta dėl 
UAB „Beta.lt“, o 2011 m. IV ketvirtį ypač daug nusiskundimų ir pranešimų sulaukta dėl UAB 
„Prekių pasaulis“ interneto parduotuvės www.kasdienpoakcija.lt bei joje vykdomos komercinės 
veiklos). Taip pat pastebėta, kad nemažai skundų dėl organizuojamų akcijų gauta dėl konkrečių 
bendrovių (UAB „Senukai“, UAB „Ermitažas“).  
 Atkreiptinas dėmesys, kad fiziniai asmenys skundžiasi dėl Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymų pažeidimų tokiu atveju, kai aplinkybės vartotojui svarbios 
asmeniškai arba konkrečiai kilus ginčui su pardavėju ar paslaugos teikėju (dėl klaidinimo, 
nepageidaujamos informacijos, neetiškos reklamos, dėl asmens atvaizdo naudojimo reklamoje). 
Todėl šie skundai buvo sprendžiami ir ginčų sprendimo ne teisme tvarka, vadovaujantis Vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo nuostatomis. Pažymėtina, kad dažniausiai įmonės pažeidė Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies nuostatas. Bendrovės, teikiamoje reklamoje ar kitoje 
reklaminėje informacijoje nurodžiusios nepilną ar netikslią informaciją, dažniausiai teigia, jog 
informacija yra aiški ir teisinga, o vartotojas buvo neatidus bei neapdairus; situacijose dėl 
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neteisingos kainos nurodymo – techninė klaida. Atsižvelgiant į bendrovių paaiškinimus bei 
išspręstus kilusius ginčus su vartotojais taikiu būdu, 22 verslo subjektams buvo parašyti įspėjimai 
(bendrovės buvo įspėtos koreguoti savo veiklą, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus), nepradedant 
procedūros dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo. 7 
vartotojų skundų pagrindu pradėti oficialūs tyrimai dėl galimų Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų, taip pat vykdomi tyrimai dėl galimų Reklamos įstatymo 
pažeidimų (nepageidaujamos reklamos bei paslėptos reklamos). 
 Iš 92 Nesąžiningos komercinės veiklos srityje gautų skundų ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 24 straipsnį nagrinėta 80 vartotojų skundų. Iš šių 
kilusių ginčų, 67 atvejai buvo išspręsti taikiu būdu, 10 ginčų nagrinėjimas dėl objektyvių priežasčių 
buvo nutrauktas, dėl 1 vartotojo priimtas nutarimas tenkinti vartotojo prašymą, 2 vartotojų skundai 
atmesti kaip nepagrįsti. 
 Vidutinis vartotojų prašymų nagrinėjimo terminas yra 20 darbo dienų, dažnai komercinės 
veiklos subjektai apie taikų sprendimą praneša ir nesuėjus rašte numatytam terminui. Tais atvejais, 
kai verslo subjektas turi patikrinti tam tikrą informaciją (pvz. UAB „IMP Baltic“ atvejais), susijusią 
su vartotojo reikalavimo pagrįstumu, atsakymai Tarnybai pateikiami po 20 darbo dienų.  
 2011 m. Tarnybos priimtais nutarimais buvo formuojama Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo taikymo praktika. Be klaidinančios informacijos pateikimo, 
klaidinančio neatskleidimo, nagrinėtos bylos dėl piramidės pobūdžio prekių platinimo sistemos 
sukūrimo bei dėl reklamos, nukreiptos į vaikus. Apie didžiąją šių nutarimų dalį Lietuvos 
visuomenės informavimo priemonės pranešė viešai (buvo parengti spaudos pranešimai), o kai kurie 
sprendimai, kuriais konstatuota, jog komercinės veiklos subjektų veiksmai, turėję įtakos dideliam 
vartotojui skaičiui, yra nesąžiningi, sukėlė rezonansą visuomenėje.  
 Toks nutarimas buvo priimtas dėl galimai nesąžiningų UAB „Omnitel“ veiksmų. 
Bendrovei už Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą Tarnyba 
skyrė 7000 litų baudą. 
 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 12NKV-58 „Dėl UAB „Omnitel“ Lietuvos 
Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo“ 
konstatuota, kad UAB „Omnitel“ veiksmai apėmė abi esmines nesąžiningos komercinės veiklos 
rūšis, t.y. buvo ir klaidinantys, ir agresyvūs. Nustatant agresyvią komercinę veiklą atsižvelgta į tai, 
jog vartotojo pasirinkimo laisvę apribojo komercinės veiklos subjekto veikloje naudojama pernelyg 
didelė įtaka. Į Tarnyba kreipusios vartotojos pateiktu atveju, jai buvo daromas spaudimas, kadangi 
siekiant išvengti skolos ir išieškojimo išlaidų vartotoja buvo raginama atnaujinti nutrauktą sutartį su 
UAB „Omnitel“, o tai apribojo jos teisę pasirinkti kitą komercinės veiklos subjektą, teikiantį 
mobiliojo ryšio paslaugas.  
 Minėtu Tarnybos nutarimu taip pat konstatuota, kad UAB „Omnitel“, teikdama informaciją 
apie galiojančias akcijas, nuolaidas bei kitus pasiūlymus nesuteikė vartotojams esminės 
informacijos apie įsigyjamo telefono kainą, taip pat nesudarė galimybės palyginti telefono kainos su 
kitų ūkio subjektų teikiamais pasiūlymais, o tai galėjo paskatinti skundus pateikusius vartotojus 
priimti tokius sprendimus dėl sandorių, kurių jie kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmę. Nutarime 
taip pat konstatuota, kad mobiliojo ryšio telefonų pasiūlymai su nuolaidomis (paslaugų paketai) 
pateikiami bendrovės interneto tinklapyje, galėjo suklaidinti ne tik skundus Tarnybai pareiškusius 
vartotojus, bet ir kitus vartotojus, sudariusius sutartis su bendrove ir taip paveikti jų ekonominį 
elgesį. 
 Tarnyba pranešime spaudai nurodė, jog komercinė veikla, teikiant vartotojui mobiliojo 
ryšio telefoną ,,už 1 Lt“ ir nustatytą laikotarpį (24 mėn.; 36 mėn.) išskaičiuojant ,,įrangos 
mokestį“/,,telefono mokestį“, kurį vartotojai turi sumokėti nepriklausomai, ar naudosis bendrovės 
teikiamomis paslaugomis visą nustatyta laikotarpį (24 mėn; 36 mėn), ar ne, turi Vartojimo kredito 
sutarties požymių. 
 Didelį visuomenės bei visuomenės informavimo priemonių atstovų susidomėjimą sukėlė 
byla dėl UAB „Facility services“ Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo. Bendrovei 2011 m. gegužės 30 d. Tarnybos nutarimu 
Nr. 12NKV-20 buvo skirta 15 500 litų bauda. 
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 Tyrimas Tarnyboje pradėtas vartotojų skundų pagrindu, kurie savo pašto dėžutėse rado 
Nacionalinio nuomonių centro raginimą, vizualiai primenantį oficialų valstybės institucijos, 
viešosios įstaigos ar asociacijos raštą, kuriame gyventojai kviečiami nedelsiant pareikšti savo 
nuomonę dėl daugiabučio namo renovacijos ir modernizavimo, dalyvaujant būsto atnaujinimo 
programoje. Gyventojai savo nuomonę buvo raginami pateikti SMS žinute trumpuoju numeriu 
1671. Apklausos organizatoriai daugiabučių namų gyventojus nuomones dėl namų renovavimo 
ragino pareikšti nedelsiant. Tarnyba tyrimo metu atkreipė dėmesį, kad daugiabučių namų 
renovavimo klausimais nuolat vyksta diskusijos žiniasklaidoje, jie aktualūs daugeliui Lietuvos 
gyventojų, todėl nieko nestebino ir Nacionalinio nuomonių centro surengta apklausa, tačiau gali 
būti, kad ne visi vartotojai perskaitė rašto apačioje pateikiamą informaciją: „Trumposios žinutė 
kaina penki litai 88 centai be PVM“. Tokiu atveju dalyvavimas „Nacionalinio nuomonių centro" 
apklausoje siunčiant SMS žinutę kiekvienam vartotojui kainavo 7,11 Lt. 
 Nustatyta, kad bendrovės vykdyta veikla neatitiko profesinio atidumo reikalavimų ir iš 
esmės iškreipė vidutinio vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Taip pat nustatyta, 
kad bendrovės veikla atitiko Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme 
nustatytą klaidinantį informacijos neatskleidimą – esminės informacijos, kuri vidutiniam vartotojui 
reikalinga tinkamam sprendimui priimti, nuslėpimą ar pateikimą neaiškiai, nesuprantamai, 
dviprasmiškai ar ne laiku, kai tokiu būdu vidutinis vartotojas skatinamas priimti tokį sprendimą, 
kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs. Tarnyba, atsižvelgė į tai, kad esminė informaciją 
apie žinutės kainą buvo pateikiama ne pagrindiniame tekste, o itin mažomis raidėmis – teksto 
apačioje ar šone, šios informacijos vartotojai galėjo nepastebėti, todėl toks informacijos pateikimas 
pažeidė Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas. 
 2011 m. Tarnyba taip pat toliau formavo praktiką dėl komercinės veiklos bei reklamos, 
nukreiptos į vaikus. 2011 m. spalio 24 d. Tarnybos nutarimu Nr. 12 NKV-48 UAB „Bitė Lietuva“ 
už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
pažeidimą buvo skirta 10 000 litų bauda. 
 Tarnyba tyrimo metu nustatė, kad UAB „Bitė Lietuva“ vykdė žaidimą mokyklose. 
Bendrovė mokiniams išdalino išankstinio apmokėjimo paslaugos korteles bei informavo, kad 
žaidimo prizas – populiarios jaunimo grupės koncertas laimėjusioje mokykloje. Žaidimo taisyklėse 
buvo nustatyta, kad maksimalų taškų (penki taškai) skaičių moksleiviai galėjo surinkti į siunčiamus 
klausimus atsakius per vieną valandą. Dėl didesnės tikimybės laimėti žaidimo prizą jame skatinant 
dalyvauti visą klasę, galėjo būti sukuriamas klasės draugų spaudimas vaikui vietoje kito mobiliojo 
ryšio operatoriaus pasirinkti būtent bendrovės siūlomą išankstinio mokėjimo kortelę. Vaikai, 
norėdami surinkti kuo daugiau žaidimo taškų, privalėjo nuolat būti su bendrovės pateiktomis 
išankstinio mokėjimo kortelėmis, todėl vaikai bei jų tėvai galėjo patirti papildomų išlaidų, esant 
skirtingiems mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjų mokėjimo tarifams. Nutarime taip pat nustatyta, kad 
žaidimo taisyklėse numatytas reikalavimas kuo skubiau atsakyti į trumposiomis žinutėmis gautus 
klausimus, galėjo trukdyti ugdymo procesui.  
 Lyginant su 2010 m, padaugėjo nusiskundimų dėl verslo subjektų veiklos ne prekybai 
skirtose patalpose. 2010 m. buvo priimtas Tarnybos nutarimas dėl UAB „Krištoliniai vandenys“ 
veiksmų siūlant vartotojams vandens filtrus. Tarnyba 2010 m. balandžio 8 d. nutarimu Nr. 12NKV-
18 konstatavo, kad įkyrus prekių siūlymas vartotojams jų namuose, kai iš anksto telefonu buvo 
susitarta tik dėl nemokamų vandens tyrimų, o ne dėl prekių prezentacijos, nepaisant vartotojų 
reikalavimo išeiti bei nesuteikiant vartotojams pakankamai laiko apsispręsti dėl prekių įsigijimo, 
laikytinas nesąžininga komercine veikla. 2011 m. oficialiai pradėti 4 tyrimai dėl analogiškos verslo 
subjektų veiklos. 
 2011 m. Tarnyba tyrė ir kitose Europos Sąjungos valstybėse įsisteigusių komercinės 
veiklos subjektų galimai nesąžiningus veiksmus Lietuvos vartotojų atžvilgiu. Atsižvelgdama į tai, 
jog Šveicarijoje įsisteigusios bendrovės „Provea“ S.A veiksmai reklamuojant ir platinant Lietuvos 
vartotojams ne maisto produktus (apatinį trikotažą), veiksmai pažeidžia Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir juo perkeltos Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 
2005/29/EB nuostatas, Tarnyba apie tai informavo bendrovę Šveicarijoje, taip pat jos atstovybę 
Švedijoje. 
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 2011 m. Tarnyba 5 kartus dalyvavo Vilniaus apygardos administracinio teismo bei 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismų posėdžiuose, kuriuose komercinės veiklos subjektai 
skundė Tarnybos priimtų nutarimų dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo pažeidimų teisėtumą ir pagrįstumą. 4 bylose teismai konstatavo, kad Tarnybos nutarimai 
pagrįsti ir teisėti, vienu atveju byla grąžinta išnagrinėti į žemesnės instancijos teimą iš naujo. 
 2011 m. nagrinėjant bylas dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo pažeidimų teismuose, buvo formuojama nauja Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo nuostatų, priskirtų Tarnybos priežiūrai, aiškinimo praktika. 
Atsižvelgiant į tai, jog minėtas įstatymas Lietuvoje buvo priimtas 2008 m. perkeliant maksimalaus 
harmonizavimo Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvą 2005/29/EB, nacionaliniai teismai kol 
kas yra priėmę tik keletą sprendimų dėl minėto įstatymo nuostatų taikymo. Direktyvos nuostatos 
visose Europos Sąjungos valstybėse narėse privalo būti aiškinamos ir taikomos vienodai, o Europos 
Teisingumo Teismo praktika dėl Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 2005/29/EB nuostatų 
nėra gausi, todėl valstybės narės itin glaudžiai bendradarbiauja aiškindamos direktyvos nuostatų 
tikslus bei prasmę, tad kiekvienos valstybės, tame tarpe ir Lietuvos, administracinių institucijų bei 
nacionalinių teismų praktika ir išaiškinimai yra svarbūs visos Europos Sąjungos kontekste. 
 Kaip ir ankstesniais metais, 2011 m. Tarnyba taip pat vykdė vartotojų ir verslo sektoriaus 
švietimą nesąžiningos komercinės veiklos klausimais. Buvo teikiama informacija visuomenės 
informavimo priemonėms apie aktualius atvejus, priimtus nutarimus, Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo įstatymo reikalavimus. Suorganizuoti 2 posėdžiai konkretiems verslo 
subjektams, kurių metu pateiktos konsultacijos konkrečiais klausimais. Be to, atsižvelgiant į 
administracinės naštos mažinimą verslininkams, buvo išsiųsti įspėjimai ir konsultacijos bei 
konkretiems juridiniams asmenims dėl galimai įvykdytos nesąžiningos komercinės veiklos bei 
neskirtos ekonominės sankcijos (pateiktos 22 rašytinės rekomendacijos-konsultacijos). 
 Be to, Tarnyba, įgyvendindama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 11 straipsnio nuostatas bei siekdama mažinti valstybei tenkančias vartotojų ginčų 
nagrinėjimo sąnaudas, taip pat skatina sąžiningos verslo praktikos elgesio kodeksų kūrimą ir 
bendradarbiauja su už elgesio kodeksus atsakingais subjektais ir kitais komercinės veiklos 
subjektais, kurie yra prisiėmę elgesio kodeksuose nustatytus įsipareigojimus arba siekia tokius 
įsipareigojimus prisiimti Atsižvelgiant į tai, kad viešas geros valios kodeksų skelbimas skatina ūkio 
subjektus elgtis pagal kodekso nustatytus aukštesnius etikos principus, Tarnyba internetiniame 
tinklalapyje (http://www.vvtat.lt/index.php?2455193429) skelbia ūkio subjektų pasirašytus geros 
verslo praktikos kodeksus. Šiuo metu Tarnybai yra žinomi ir paskelbti 9 kodeksai. 
 
 
3.4. Reklamos ir Tabako kontrolės įstatymų nuostatų vykdymo priežiūra ir kiti susiję 
klausimai 
 
 2011 m. Tarnyba aktyviai vykdė teisės aktais jos kompetencijai priskirtų reklamos sričių 
priežiūrą. Vykdydama Reklamos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1937) įtvirtintas funkcijas, Tarnyba 
dažniausiai analizavo maisto produktų ir maisto papildų, paslėptos, nepageidaujamos bei neetiškos 
reklamos atvejus, taip pat buvo atliekama Tabako kontrolės įstatyme (Žin., 1996, Nr. 11-281) 
įtvirtinto tabako reklamos visuomenės informavimo priemonėse draudimo priežiūra.  
 Tarnyba 2011 m. rugpjūčio 3 d. pateikė Ūkio ministerijai bei Teisingumo ministerijai 
Reklamos įstatymo pakeitimus. Taip pat buvo pateikta nuomonė Ūkio ministerijai dėl Tabako 
kontrolės įstatymo pakeitimų. Atsižvelgdama į 2011 m. spalio 13 d. įsigaliojusius Reklamos 
įstatymo 14 straipsnio pakeitimus, Tarnyba Sveikatos apsaugos ministerijai bei Teisingumo 
ministerijai pateikė Maisto įstatymo 5 straipsnio 2 punkto pakeitimo pasiūlymus. 
 Vykdydama vartotojų teisių apsaugą ir įstatymuose įtvirtintas funkcijas, Tarnyba 2011 m. 
priėmė 26 nutarimus dėl Reklamos įstatymo pažeidimų, taip pat priimtas 1 nutarimas dėl Tabako 
kontrolės įstatymu draudžiamos tabako reklamos skleidimo.  
 2011 m. Tarnybos priimtais nutarimais formuota Reklamos įstatymo taikymo praktika. 
Tarnyba savo nutarimais konstatavo keturių reklamos rūšių pažeidimus – paslėptą reklamą (3 
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nutarimai), nepageidaujamą reklamą (1 nutarimas), neetišką reklamą (2 nutarimai) ir reikalavimus 
pažeidžiančią maisto reklamą (32 nutarimai, iš jų dėl maisto papildų reklamos – 15, dėl maisto 
produktų reklamos – 15, dėl kūdikių maisto reklamos – 2). Daugiausiai 2011 m. bylų išnagrinėta 
maisto bei maisto papildų reklamos srityje, dažniausiai šiuose nutarimuose nustatytas Reklamos 14 
straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimas, draudžiantis maisto reklamoje nurodyti ar užsiminti apie 
tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie žmogaus ligų gydymo ar profilaktines savybes ir 
kitas savybes, jeigu tokios informacijos pateikimas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 
Skirtingai nuo 2010 m, 2011 m. daugiau bylų išnagrinėta dėl maisto produktų (sultys, natūralus 
mineralinis vanduo), o ne dėl maisto papildų reklamos.   
 Tokiam reklamos bylų pobūdžiui įtaką padarė gauti vartotojų ir kitų pareiškėjų skundai, 
taip pat Tarnybos atliekamas visuomenės informavimo priemonėse skleidžiamos informacijos 
monitoringas. Tyrimai dėl paslėptos reklamos dažniausiai pradedami Tarnybos iniciatyva, kadangi 
tokios reklamos dėl jos pateikimo pobūdžio vartotojai dažnai nepastebi ir neatskiria nuo kitos 
visuomenės informavimo priemonėje pateikiamos informacijos, todėl negali identifikuoti savo 
teisių pažeidimo ir galimos tokios reklaminės informacijos žalos. Dėl įstatymų reikalavimus 
pažeidžiančios konkurentų skleidžiamos maisto reklamos (įskaitant maisto papildų reklamą bei 
kūdikių maisto reklamą), informaciją dažnai pateikia ir konkuruojančios toje pačioje verslo srityje 
veikiančios įmonės. 
 Pažymėtina, kad reklamos bylų pobūdį įtakoja ir gauti kitų institucijų (Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos bei Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos) surašytų Reklamos 
įstatymo pažeidimų protokolų pobūdžiai. Tarnyba 2008 m. – 2011 m. ženkliai daugiau surašytų 
protokolų gauna maisto bei su juo susijusių produktų srityje (dėl Reklamos įstatymo 14 straipsnio 1 
bei 2 dalies). 
 

2011 m. Tarnybos nutarimais konstatuoti Reklamos įstatymo pažeidimai pagal sritis 
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 Kaip ir ankstesniais metais, Tarnyba pastoviai vykdė visuomenės informavimo 
priemonėse skleidžiamos informacijos monitoringą, atsižvelgiant į Tarnybos žmogiškuosius 
išteklius nuolat vykdyta visomis visuomenės informavimo priemonėmis skleidžiamos reklaminės 
informacijos stebėsena, fiksuojami galimi pažeidimai.  
 Per 2011 m. atsitiktinio monitoringo metu pastebėjus galimus reklamos įstatymo 
pažeidimus, buvo inicijuoti 37 tyrimai: 1 perduotas Konkurencijos tarybai (priimtas nutarimas dėl 
Reklamos įstatymo pažeidimo), 8 perduoti Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai dėl protokolo 
surašymo (1 pažeidimas nustatytas, 1 nenustatytas, dėl 6 vyksta tyrimai), 3 perduoti Valstybinei 
maisto ir veterinarijos tarnybai (2 raštų pagrindu pradėti tyrimai, surašyti protokolai, parengtos 
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bylos, 1 pažeidimas nenustatytas), kitais atvejais, gavus bendrovės paaiškinimus bei joms pataisius 
skleistą informaciją, tyrimai nutraukti, bendrovėms parašyti konsultaciniai raštai.  
 2011 m. atsitiktinio monitoringo metu bei 2011 m. III ketvirtį atlikus planinį tabako 
reklamos monitoringą, Tabako kontrolės įstatymo pažeidimų nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad 
tabako reklama visuomenės informavimo priemonėse yra absoliučiai draudžiama, tabako reklamos 
atvejų visuomenės informavimo priemonėse 2011 m. neužfiksuota.  
 Vadovaujantis Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 
straipsnyje įtvirtinta nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu sąvoką, nesąžininga 
komercinė veikla apima ir reklamą, todėl tam tikri nesąžiningos komercinės veiklos atvejai, ypač 
dėl klaidinančios komercinės veiklos, yra susiję su reklamos srities priežiūra. Tarnybos atliekamo 
tyrimo metu tokie atvejai buvo vertinami ir Reklamos įstatymo kontekste, tačiau sankcija taikyta už 
Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų pažeidimus.  

 
Dažniausiai pasitaikantys reklamos ir su reklama susiję konstatuoti pažeidimai pagal sritis (2011 m.) 
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 2011 m. Tarnyboje gauti 66 raštu pateikti vartotojų skundai, el. paštu – 138, telefonu – 79 
dėl galimų Reklamos įstatymo pažeidimų. Atsižvelgiant į tai, jog Reklamos įstatyme nėra nustatyta 
individualių vartotojų ginčų su pardavėjais (paslaugų teikėjais) nagrinėjimo tvarka, vartotojų teises 
Tarnyba gynė atlikdama neteisminį vartotojų ginčo su pardavėju (paslaugos teikėju) nagrinėjimą 
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pagrindu arba atlikdama kitus vartotojų skunduose nurodytus 
veiksmus, todėl iš 66 gautų skundų, vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėta tik 11 
vartotojų skundų (kadangi kiti skundai persiųsti kompetentingoms institucijoms tyrimui arba 
Reklamos įstatymo pažeidimo protokolo surašymui). 10 iš jų buvo išspręsti taikiu būdu, 
bendrovėms susitarus su vartotojais dėl kilusių ginčų sprendimų, 1 nutrauktas kitais Vartotojų teisių 
apsaugos įstatyme nustatytais pagrindais, nenustačius teisės aktų pažeidimo. Vidutinis vartotojų 
prašymų nagrinėjimo terminas yra 20 darbo dienų, dažnai komercinės veiklos subjektai apie taikų 
sprendimą praneša ir nesuėjus rašte numatytam terminui. 
 Lyginant su ankstesniais metais, reklamos srityje vartotojų skundų kasmet daugėja, ypač 
telefonu. Taip pat ženkliai daugėja juridinių asmenų paklausimų telefonu, padidėjo ir gaunamų 
reklamos pažeidimų protokolų skaičius (2008 m gauta 12 Vyriausybės įgaliotų institucijų surašytų 
protokolų (11 surašė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 1 – Valstybinė ne maisto produktų 
inspekcija); 2009 metais gauta 25 surašyti protokolai (19 surašė Valstybinė maisto ir veterinarijos 
tarnyba, 6 – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija); 2010 m. gauti 29 protokolai (23 surašė 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 6 – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija), 2011 m. 
gautas 31 protokolas (28 surašė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 3 – Valstybinė ne maisto 
produktų inspekcija). 
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 2011 m. reklaminės veiklos subjektų skundų dėl Tarnybos priimtų nutarimų teisėtumo ir 
pagrįstumo pagrindu Tarnyba dėl Reklamos įstatymo pažeidimų 3 kartus dalyvavo Vilniaus 
apygardos administracinio teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžiuose. 
Visais atvejais teismai konstatavo, kad Tarnybos sprendimai yra teisėti bei pagrįsti. 
 2011 m. nagrinėjant bylas dėl Reklamos įstatymo pažeidimų teismuose, buvo formuojama 
nauja Reklamos įstatymo nuostatų, priskirtų Tarnybos priežiūrai, aiškinimo praktika.  
 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. rugpjūčio 11 d. Administracinėje 
byloje Nr. A492-2642/2011 pateikė itin svarbų sprendimą dėl Tarnybos nutarimo pagrįstumo dėl 
paslėptos reklamos atvejo. Minėtoje nutartyje teismas pažymėjo, kad „Reklama yra bet kokia forma 
ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija; todėl atmestinas apelianto argumentas, kad 
ginčo publikacijos buvo pranešimai spaudai, kai nustatyta, jog tokia forma skelbiama informacija 
susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine veikla, bei skatina įsigyti prekes. 
Pastaroji ypatybė nustatoma įvertinus skelbiamos informacijos turinį, platinamų teiginių tikslą yra 
objektyvi ir nešališka, ar turi tik išskirtinai tik šį produktą pristatančių teiginių“. Be to, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 11 d. Administracinėje byloje Nr. A492-
2642/2011 nurodyta, kad „nustačius esminius reklamos požymius, ginčo publikacijos negali būti 
vertinamos kaip neutralaus turinio informaciniai pranešimai, kuriuose pateikiami tik produktų 
savybių, vartojimo ir gamybos duomenys“. 
 Iš Tarnyboje nagrinėtų bylų pastebėta, kad bylose, susijusiose su maisto produktais bei 
specialiosios paskirties produktais (kūdikių maistu), analizuojamoje reklamoje dažniausiai buvo 
nurodomos gydomosios bei nuo ligų saugančios savybės, taip pat savybės padedančios saugoti 
sveikatą ir imunitetą. Taip pat šio pobūdžio bylose, naudodamiesi nauja vartojimo prekių rinkos 
tendencija, kai dauguma vartotojų ieško sveikesnių, ekologiškų produktų, padažnėjo reklamos 
atvejų, kai buvo nurodoma, jog produktas yra natūralus, sveikas bei ekologiškas, tačiau nebuvo 
tinkamų ekologiškas savybes patvirtinančių sertifikatų ar produkto sudėtis neatitiko nustatytų 
reikalavimų. 2011 m., skirtingai nei ankstesniais metais, nagrinėtos bylos dėl reklamos ant maisto 
produktų pakuočių, ant kurių buvo nurodyta, kad produktas yra be konservantų, kai analizuojamos 
grupės produktas apskritai negali būti gaminamas su konservantais (leidai, žuvų konservai) arba be 
dažiklių, kai gaminant tos rūšies maisto produktą dažiklių apskritai negali būti (pomidorų padažas). 
 2011 m. bylose, susijusiose su maisto papildais, bendrovės, kaip ir ankstesniais metais, 
reklamuodamos savo platinamas prekes, dažnai nurodydavo, jog jų platinami maisto papildai turi 
gydomųjų savybių, nors tokių savybių maisto papildai nei teoriškai, nei praktiškai negali turėti. Vis 
dar pasitaiko atvejų, kai maisto papildo ar maisto produkto (arbatų) reklamoje teigiama, kad maisto 
papildai/maisto produktai gydo net onkologines ligas.  
 2011 m., skirtingai nei ankstesniais metais, daugiau bylų bei tyrimų atlikta dėl neetiškos, 
pažeidžiančios žmogaus orumą reklamos. Nagrinėta byla dėl UAB „Incognito films“ paniką 
keliančios reklamos. Bendrovė telefonu skleidė filmo „Mechanikas“ reklamą skambučiu ir trumpąja 
žinute. Atlikta 6218 telefono skambučių bei išsiųsta tiek pat trumpųjų žinučių. Vartotojai kreipėsi į 
Tarnybą dėl UAB „Incognito Films“ telefonu bei trumposiomis skleidžiamos filmo „Mechanikas“ 
reklamos. Vartotojai nesuprato, jog telefonu pateiktas tekstas, pranešantis, kad asmuo yra sekamas 
bei stebimas, yra konkretaus filmo reklama. Vartotojai tekstą suprato kaip grasinimą, buvo 
šokiruoti, išgąsdinti. 
 Vykdant filmo „Mechanikas“ reklaminę kampaniją buvo sukurtas specialus interneto 
tinklalapis www.bukkaipstathamas.lt, kuriame buvo patalpinta rubrika „Užsakyk Mechaniko 
skambutį draugui“. Bendrovė nurodė, kad šia akcija siekė suteikti galimybę papokštauti ir tokiu 
būdu pritraukti daugiau filmo „Mechanikas“ interneto tinklalapio lankytojų, šios akcijos tikslas 
nebuvo išgąsdinti ar sukelti paniką skambučio adresatams. Bendrovė informavo, kad, norėdama 
užkirsti kelią tokioms pasekmėms, įspėjo skambučio užsakovus apie galimai šokiruojantį 
skambučio turinį, atkreipdama dėmesį, kad nerekomenduojama užsakyti pokštą jautresniems, silpnų 
nervų asmenims. Tarnyba priimdama sprendimą atsižvelgė į tai, kad bendrovė skleidžiamą reklamą 
nutraukė savo iniciatyva.  
 Dėl panašaus pobūdžio reklamos Tarnyba vykdo 2 tyrimus, kurie bus išnagrinėti 2012 m.  
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 2011 m. sumažėjo bylų dėl Reklamos įstatymo 13 straipsnio – dėl nepageidaujamos 
reklamos. Priimtas tik 1 nutarimas dėl nepageidaujamos reklamos, gautos į mobilųjį telefoną. Šio 
pobūdžio nutarimų taikyti ekonomines sankcijas priimama mažiau nei maisto reklamos bylose, 
kadangi nemaža dalis vartotojų skundų, susijusių su nepageidaujama reklama, yra nepagrįsti 
(kadangi vartotojai yra davę savo sutikimą gauti reklamą), vartotojai retai pateikia visą su skundo 
tyrimu susijusią medžiagą (elektroniniu paštu gautos nepageidaujamos reklamos informaciją), taip 
pat, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, kai kurioms bendrovėms yra skiriami įpareigojimai nebeteikti 
nepageidaujamos informacijos nesurašant Reklamos įstatymo pažeidimo protokolų.  
 
 
3.5. Statybos paslaugos 
 
 2011 m. Tarnyba sprendė vartotojų ir pardavėjų (paslaugų teikėjų) ginčus dėl statybos 
paslaugų vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka. 
 2011 m. buvo išnagrinėta 680 vartotojo skundų statybos srityje. Iš jų 91 pateiktas raštu, 
telefonu dėl statybos srities problemų kreipėsi 469 vartotojai, el. paštu – 120. 8 vartotojų skundai 
pagal kompetenciją perduoti kitoms institucijoms (miestų savivaldybėms, Valstybinei teritorijų 
planavimo ir statybos inspekcijai, Aplinkos ministerijai).  
 Pažymėtina, kad 2011 m. iš 91 išnagrinėto rašytinio vartotojų skundo ginčų sprendimo ne 
teisme tvarka, taikiai išspręsti tik 27 (29,6 proc.) vartotojų skundai, priimti 34 Tarnybos komisijos 
nutarimai – 31 patenkinti vartotojo prašymą (nei vienas nutarimas nėra vykdomas), 2 – atmesti, 1 – 
tenkintas iš dalies. 30 vartotojų skundų buvo atmesta dėl objektyvių aplinkybių. 

 
Vartotojų prašymai išnagrinėti neteismine tvarka 2011 m.: 
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2011 m. daugiausiai skundų statybos srityje buvo gauta dėl langų ir durų netinkamos 
kokybės bei netinkamos jų sumontavimo kokybės, taip pat dėl nekokybiškų statybos darbų. 
Pažymėtina, kad skundų pobūdis nesikeičia nuo 2006 m. skundų dėl statybos darbų defektų 
dažniausiai padaugėja sausio-vasario mėnesiais bei lapkričio-gruodžio mėn., taip pat vasaros metu, 
kai prasideda liūtys. Pastebėtina, kad vartotojai susirūpina įvykdytais statybos darbais, kai atsiranda 
akivaizdūs defektų įrodymai (o ne atlikus statybos darbus) – įtaką skundų skaičiui daro 
susiklosčiusios gamtos sąlygos ir sustiprėję šalčiai, kadangi esant didelei minusinei temperatūrai, 
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vartotojai dažnai skundėsi, jog ant langų ir durų vidinėje pusėje bei ant palangių susidaro ledas. 
Vartotojai nurodė, kad langai apšąla, taip pat rasoja ir teka vanduo, langai sunkiai atsidaro bei 
užsidaro. Lyginant su 2010 m., 2011 m. mažiau skundų gauta dėl nekokybiškų langų stiklų bei 
rėmų.  

 
Vartotojų prašymų problematika statybos srityje 2007-2011 m 
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 Be to, skundų skaičius šioje srityje nemažėja bei pobūdis nesikeičia, nors problema ir 
pasiūlymai buvo pateikti Aplinkos, Ūkio ministerijoms, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos 
inspekcijai, taip pat apie susiklosčiusią situaciją informuoti Lietuvos Respublikos Seimo nariai bei 
Europos Parlamento nariai, pasiūlyti Statybos įstatymo bei kitų teisės aktų pakeitimai, problema 
pristatyta Statybos komitete prie Aplinkos ministerijos, Tarnyba, nagrinėdama skundus statybos 
srityje vis dar susiduria su problema, jog nėra reglamentuotas valstybės institucijų dalyvavimas 
nustatant statybos defektus, atsiradusius paprastojo (einamojo) remonto metu, esant garantiniam 
terminui. Taip pat nėra valstybinės institucijos, galinčios įvertinti statybos darbų ir statybos 
produktų (langų ir durų) kokybę, defektų atsiradimo priežastis bei pateikti išvadas.  
 2011 m. taip pat buvo gauta vartotojų skundų dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo bei 
negrąžintų vartotojų sumokėtų piniginių sumų. 2011 m., lyginant su 2009-2010 m., sumažėjo 
skundų dėl garantinių įsipareigojimų nevykdymo, bendrovėms iškėlus bankroto bylas.  
 Vidutinis vartotojų skundų nagrinėjimo terminas statybos srityje yra 40 darbo dienų. 
Vartotojų skundų šioje srityje nagrinėjimą ne teisme tvarka Tarnyboje apsunkina tai, kad patys 
vartotojai dažnai nepateikia bei neturi su bendrove ar individualia veikla užsiimančiais asmenimis 
sudarytų sutarčių bei įmokas patvirtinančių kvitų, kartais ir juridinių asmenų kontaktų.   
 Pažymėtina, kad iki 2011 m. Tarnyba gaudavo išskirtinai fizinių asmenų skundus statybos 
srityje, per 2011 m. pirmąjį pusmetį dėl netinkamai atliktų statybos darbų telefonu kreipėsi ir 
juridiniai asmenys (UAB „Prabauda“, UAB „GTG Vitrum“), kuriems pateiktos konsultacijos. Taip 
pat kreipiasi ir tie juridiniai asmenys, dėl kurių jau pradėtas vartotojų skundų nagrinėjimas ne 
teisme tvarka bei prašo konsultacijų, kaip turėtų elgtis, jeigu, verslo subjekto nuomone, vartotojas 
nėra teisus (UAB ,,Arkada”, UAB ,,Šiaulių banko turto fondas”, UAB ,,Vartų technika”).  
 Vadovaujantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 m. strategija, 2012 m. II 
ketvirtį numatyta 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, taip pat pateikti su statybos sritimi susijusių teisės aktų 
pakeitimus ir papildymus. 
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3.6. Finansinės paslaugos 
 
 Būsto paskolų srityje Tarnyba sulaukė vartotojų skundų dėl banko veiksmų, kai vartotojai 
pateikia bankui prašymus anksčiau laiko grąžinti paskolą ar jos dalį. Bankas tokiais atvejais 
reikalavo vartotojų kompensuoti banko patirtus nuostolius pastariesiems grąžinus paskolą anksčiau 
laiko. Vartotojai prašymuose nurodė, jog nesutinka su išankstinio kredito grąžinimo mokesčiu, 
kadangi sudarytose kreditavimo sutartyse išankstinis kredito grąžinimo mokestis apskritai nebuvo 
nustatytas ir apibūdintas. Vartotojai prašymuose nurodė, jog kreditavimo sutartyse nėra jokios 
informacijos apie išankstinio kredito grąžinimo mokesčio dydį, apskaičiavimo tvarką ir sąlygas, 
nėra jokios informacijos, kokiu pagrindu gali būti pareikalauta vartotojo mokėti išankstinio kredito 
grąžinimo mokestį. Tarnyba, išanalizavusi vartotojų pateiktas sutartis bei Tarnybos priimtus 
nutarimus dėl nesąžiningų sąlygų taikymo sutartyse, priėmė nutarimus, kuriuose nustatė, jog 
kreditavimo sutarties sąlyga dėl išankstinio kredito grąžinimo mokesčio taikymo yra neaiški, 
dviprasmiška ir gali būti suprasta nevienareikšmiškai. Atsižvelgiant į tai, sutarčių, sudarytų tarp 
vartotojo ir kredito įstaigos, nuostatos turi būti aiškinamos vartotojo naudai. Tarnyba pasiūlė bankui 
ginče su vartotojais netaikyti išankstinio kredito grąžinimo mokesčio, nes ši kreditavimo sutarties 
sąlyga yra neaiški ir įpareigoja vartotojus vykdyti sutarties sąlygą, su kuria jie neturėjo realios 
galimybės susipažinti iki kreditavimo sutarties sudarymo, be teisės jos atsisakyti. Vartotojai 
Tarnybą informavo, jog ginčas toliau bus nagrinėjamas teisme. Atkreiptinas dėmesys, jog 2011 m. 
gruodžio 12 d. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas priėmė vartotojams palankų sprendimą bei 
įpareigojo banką kompensuoti vartotojų patirtus nuostolius. Teismo procese didelę reikšmę lėmė ir 
Tarnybos vartotojų naudai priimti sprendimai.  
 Tarnyba gavo keletą skundų dėl būsto paskolų sutartinių teisinių santykių. Vartotojai 
nurodė, jog pasibaigus fiksuotų palūkanų nustatymo terminui (pvz. 5 metų laikotarpiui), bankas 
vienašališkai taikydavo naują palūkanų normą. Vartotojai nurodė, jog derėtis dėl naujos palūkanų 
normos su banku nėra jokių galimybių, bankas vienašališkai nustatydavo naują fiksuotų palūkanų 
normą. Tarnyba bankui nutarimuose pasiūlė taikyti pirminėje sutartyje nustatytą fiksuotą palūkanų 
normą. Vartotojų skundai iš dalies buvo patenkinti.  
 Tarnyba taip pat nagrinėjo vartotojo skundą, kuriame vartotojas nurodė, jog sudarant 
sutarties pakeitimus dėl kintamų palūkanų keitimo į fiksuotas bankas netinkamai išaiškino, jog po 5 
metų taikant fiksuotas palūkanas, vartotojai ir toliau bus taikomos fiksuotos palūkanos, o ne 
kintamos. Vartotojos skundas patenkintas iš dalies. Bankui pasiūlyti taikyti pirmame papildomame 
susitarime taikytą fiksuotą palūkanų normą. 
 2011 m. pabaigoje gauti vartotojų prašymai bei elektroniniai paklausimai dėl bankų kredito 
sutarčių fiksuotos palūkanų normos keitimo į kintamas palūkanas. Kredito sutartyse, sudarytose tarp 
vartotojų ir banko, yra galimybė keisti palūkanų rūšį suėjus 5 ar 10 metų terminui. Didžiausia 
problema su kuria susiduria vartotojai – mažas arba klaidingas informuotumas. Sudarę kredito 
sutartis su fiksuota palūkanų norma vartotojai nežino arba yra menkai informuoti banko darbuotojų, 
jog pasirinkus fiksuotų palūkanų rūšį jiems banko marža nėra nustatoma ir nėra įrašoma į kredito 
sutartį. Banko marža yra nustatoma tik pasirinkus kintamų palūkanų rūšį, kuri galioja visą kredito 
sutarties laikotarpį. Keičiant fiksuotas palūkanas į kintamas, bankas pasilieka sau galimybę nustatyti 
maržą, nuo kurios priklauso kintamų palūkanų dydis. Vartotojai, sudarę kredito sutartis su 
fiksuotomis palūkanomis, klaidingai mano, jog jiems taip pat yra nustatyta marža ir ta marža galios 
pasirinkus kintamas palūkanas. Vartotojai pateikia Tarnybai prašymus, kuriuose nurodo, jog su 
banku tarėsi ir jiems, nepriklausomai nuo palūkanų rūšies, yra nustatyta bankinė marža, nors 
sutartyse ji nėra įrašyta. Bankas teikdamas paaiškinimus Tarnybai, nurodo, kad kaip ir nustatyta 
sutartyse, bankinė marža nustatoma tik pasirinkus kintamų palūkanų rūšį. 
 Tarnyba gavo vartotojo skundą, kuriame vartotojas nurodė, jog su banku sudarė būsto 
kreditavimo sutartį, kuria bankas suteikė 75000 Lt dydžio kreditą butui įsigyti. Vartotojas prašyme 
nurodė, jog po sutarties sudarymo atsidaręs savo asmeninį internetinės bankininkystės puslapį 
pamatė, jog vartotojui yra nustatyta 5 proc. dydžio bazinė palūkanų norma fiksuota dvejų metų 
laikotarpiui. Dėl šios priežasties mėnesinė būsto kredito įmoka vartotojui ženkliai padidėjo, t.y. ji 
tapo apie 50 Lt didesnė nei buvo nurodyta prieš pasirašant sutartį pateiktame mokėjimo grafike. 
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Vartotojas pažymėjo, jog jeigu būtų žinojęs apie tokio dydžio bazinę palūkanų normą, nebūtų 
palūkanų normos fiksavęs dvejiems metams. Pažymėtina, jog vartotojas nedelsdamas, t. y. 2011 m. 
gegužės 27 d. kreipėsi į Lietuvos banką bei į Tarnybą dėl pažeistų teisių bei interesų gynimo. 
Atsižvelgiant į tai, Tarnyba padarė išvadą, jog vartotojo lūkesčiai po sutarties sudarymo 
nepasitvirtino, t.y. vartotojas tikėjosi, jog sutartyje bus nustatyta tokia palūkanų norma, kokią 
vartotojas suderėjo su banko darbuotoja ir operatyviai pradėjo savo teisių bei interesų gynybą. 
Tarnyba konstatavo, jog palūkanų normos nustatymas individualiai neaptarus šio dydžio su 
vartotoju neatitinka vartotojo teisėtų lūkesčių bei pažeidžia vartotojo, kaip silpnesnės sutarties 
šalies, teises ir teisėtus interesus, todėl Tarnyba patenkino vartotojo prašymą. 
 Vartojimo kredito srityje Tarnyba sulaukia vartotojų skundų, kuriuose vartotojai nurodo, 
jog yra įsiskolinę keletui greituosius vartojimo kreditus teikiančioms bendrovėms. Didžiausia tokių 
susidariusių situacijų problema yra vartotojų klaidingas informacijos pateikimas vartojimo kredito 
davėjui bei vartojimo kredito davėjui nėra galimybės prieš suteikiant vartojimo kreditą pasitikrinti, 
kiek jau kredito sutarčių vartotojas yra sudaręs. Šiuo metu Lietuvoje nėra kaupiami duomenys apie 
vartotojų sudarytas kredito sutartis. Kai vartotojas įsiskolina arba nesugeba grąžinti kredito, 
neigiama informacija yra kaupiama UAB „Creditinfo Lietuva“ duomenų bazėse, tačiau teigiamos 
skolinimosi informacijos čia nėra kaupiama. Kad vartotojas yra įsiskolinęs sužinoma tik tada, kai 
vartotojas jau nebesugeba grąžinti kreditų ir įsisuka į kreditų ėmimo ir kreditų dengimo „karuselę“. 
Tarnyboje įvyko susitikimai su Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijos nariais su kuriais 
buvo aptarti šie probleminiai aspektai. Asociacijos nariai stengėsi išspręsti taikiai susidariusias 
situacijas. Tarnyboje buvo nagrinėjamas vartotojos skundas, kuri nurodė, jog yra įsiskolinusi 18-kai 
bendrovių. Tarnyba 11 atvejų nenagrinėjo vartotojos prašymo dėl atitinkamų bendrovių (ginčas jau 
buvo nagrinėjamas teisme, arba jau buvo įsiteisėjęs teismo sprendimas, buvo pasirašytas vekselis ir 
t.t.), 5 atvejai taikiai išsisprendė ir Tarnyba priėmė 2 nutarimus. 
 Vartojimo kredito srityje Tarnyba taip pat gauna vartotojų nusiskundimų dėl greituosius 
vartojimo kreditus teikiančių bendrovių veiksmų, ypatingai dėl delspinigių dydžio, delspinigių 
skaičiavimo laikotarpio. Tarnyba išnagrinėjusi vartotojų skundus parengė nutarimų projektus, 
kuriuose pasiūlė bendrovėms perskaičiuoti vartotojams priskaičiuotus delspinigius taikant 5 proc. 
metinę palūkanų normą.  
 Atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba priėmė nutarimus, kuriais tam tikros vartojimo kredito 
sutarčių sąlygos pripažintos atitinkančiomis nesąžiningų sutarčių sąlygų nustatymo kriterijus, 
nagrinėdama vartotojų prašymus dėl neteisėtai taikomų priminimo laiškų mokesčių, papildomų 
baudų ir baudinių delspinigių pasiūlė bendrovėms netaikyti minėtų mokesčių. Daugeliu atveju 
bendrovės jau būdavo kreipusios į teismus dėl skolų išieškojimo ar vartotojai būdavo pasirašę 
vekselius ir taip užtikrinę skolos grąžinimą, todėl Tarnyba nutraukdavo vartotojų skundų 
nagrinėjimą. Pažymėtina, jog dažniausiai bendrovėms ir vartotojams pavykdavo rasti taikų ginčo 
sprendimą. 
 Tarnyba taip pat sulaukė vartotojo skundo dėl tikslinės paskolos – vartojimo kredito. 
Vartotojas kreipėsi į kelionių agentūrą norėdamas įsigyti kelionę į Turkiją. Kelionių agentūra, 
atstovaudama lizingo bendrovę, pasiūlė vartotojui sudaryti vartojimo kredito sutartį. Atėjus kelionės 
laikui, vartotojas sužinojo, jog kelionę organizavusi bendrovė bankrutavo. Vartotojas kreipėsi į 
Tarnybą su prašymu nutraukti vartojimo kredito sutartį bei įpareigoti bendrovę grąžinti visas 
sumokėtas pinigines lėšas. Tarnyba priėmė sprendimą vartotojo naudai. Bendrovė Tarnybos 
sprendimą įvykdė. 
 Tarnyba taip pat gavo keleto vartotojų prašymus dėl lizingo, paskolos sutartinių teisių 
santykių, kai yra laiduotojas. Pareiškėjams (laiduotojams) Tarnyba paaiškino, jog laidavimo 
teisiniai santykiai nėra vartojimo santykiai, dėl to Tarnyba nėra teisės aktų įgaliota nagrinėti 
vartotojų prašymus dėl laidavimo teisinių santykių. Šiuo atveju sutartiniai teisiniai santykiai 
susiklostė tarp asmens, gavusio paskolą, ir asmens, laiduojančio už šį asmenį.  
 Į Tarnybą kreipėsi vartotoja, kuri gavo iš banko pranešimą, jog bankas atsiuntė pranešimą 
su prašymu pervesti visas pajamas būtent į šį banką, kitu atveju vartotojai būtų pritaikyta bauda (50 
Lt) pagal sutarties atitinkamas nuostatas. Vartotoja su banku ginčą išsprendė taikiai. Dėl minėtų 
banko veiksmų Tarnybas sulaukė ir vartotojų pretenzijų telefonu. Bankas žodžiu buvo informuotas 
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atkreipti dėmesį, jog Tarnybos nesąžiningų sutarčių sąlygų taikymo nutarimuose minėta sutarties 
nuostata yra nesąžininga, todėl bankas turėtų vykdyti minėtų nutarimų nuostatas. 
 Tarnyba sulaukė keleto vartotojų prašymų bei telefoninių skambučių dėl greituosius 
vartojimo kreditus teikiančios bendrovės veiklos, galimai pažeidžiančios vartotojų teises bei 
interesus. Vartotojai nurodė, jog minėta bendrovė suteikia kreditus asmenims ką tik sulaukusiems 
pilnametystės. Pareiškėjai pažymėjo, jog 18 metų asmenys, kurie dar mokosi ir neturi jokių pajamų, 
todėl paskolas grąžina jų tėvai. Vieno aštuoniolikmečio mama nurodė, jog jos sūnui po paskolos 
grąžinimo minėta bendrovė suteikė net 1500 Lt paskolą. Tarnyboje įvyko susitikimas su bendrovės 
atstovu. Šio susitikimo metu buvo nuspręsta išspręsti ginčus taikiai su vartotojais. 
 Vartojimo kredito įstatymo pažeidimų srityje Tarnyba, vadovaudamasi Vartojimo kredito 
įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 1 punktu, nustatančiu, jog Tarnyba stebi, ar vartojimo kredito davėjai 
tinkamai laikosi Vartojimo kredito įstatyme nustatytų reikalavimų, patikrino vienos iš greituosius 
kreditus teikiančių bendrovių internetinę svetainę ir nustatė, jog bendrovė vartotojams pateikiamoje 
informacijoje apie teikiamus vartojimo kreditus nurodo, kad, suteikus 100 Lt vartojimo kreditą 30 
dienų terminui ir pritaikius 11 Lt dydžio palūkanas, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma 
yra 255,98 proc., o suteikus 200 Lt vartojimo kreditą 15 dienų terminui ir pritaikius 11 Lt dydžio 
palūkanas, bendros vartojimo kredito kainos metinė norma yra 267,97 proc. Tarnyba priėmė 
nutarimą, kuriuo, vadovaudamasi Vartojimo kredito įstatymo 41 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 dalimi, 42 
straipsnio 1 dalimi, nutarė įpareigoti bendrovę nutraukti neteisėtus veiksmus, t. y. teikti vartojimo 
kreditus, kurių bendros kredito kainos metinė norma neviršytų Vartojimo kredito įstatymo 21 
straipsnio 2 dalyje nustatytos 250 proc. ribos. 
 Tarnyba gavo vartotojo prašymą, kuriame vartotojas nurodė, jog vartotojo su bendrove 
sudaryta vartojimo kredito sutartis galimai pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo nuostatas. 
Minėtoje sutartyje vartotojas pastebėjo sąlygų, galimai prieštaraujančių Vartojimo kredito 
įstatymui. Tarnyba, įvertinusi vartojimo kredito sutarties sąlygas, nustatė, jog ši sutartis nėra 
vartojimo kredito sutartis ir šiai sutarčiai nėra taikomos Vartojimo kredito įstatymo nuostatos, 
kadangi vartotojas kreditą gavo lengvatinėmis sąlygomis, t.y. paskolai nebuvo taikomos palūkanos 
ir kiti mokesčiai. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2008/48/EB 
dėl vartojimo kredito sutarčių, 2 straipsnyje nurodytas kredito sutarčių sąrašas, kurioms netaikoma 
minėta direktyva. Šio straipsnio 2 dalies (f) punkte nustatyta, kad Tarybos direktyva 2008/48/EB 
dėl vartojimo kredito sutarčių netaikoma „kredito sutartims, kai už kreditą nemokamos palūkanos ir 
kiti mokesčiai, ir kredito sutartims, pagal kurių sąlygas reikalaujama, kad kreditas būtų grąžintas per 
tris mėnesius, ir mokami tik nedideli mokesčiai;<...>.“.  
 Indėlių srityje Tarnyba sulaukė vartotojų skundų dėl terminuotųjų indėlių palūkanų normos 
sumažinimo. Vartotojai skunduose nurodė, jog gavo banko pranešimą, kad nuo atitinkamos datos 
bus mažinama terminuotųjų indėlių palūkanų norma. Vartotojai pažymėjo, jog sudarydami su banku 
terminuoto indėlio sutartį ilgesniam terminui, vartotojai tikėjosi, kad vartotojų piniginės lėšos yra 
saugiai ir patikimai investuotos ir garantuoja sutartyje numatytas pajamas (palūkanas). Vartotojai 
nurodė, jog bankų vykdoma akcija dėl didesnių palūkanų buvo susijusi su didesnėmis mokėtinomis 
palūkanomis tik, jei indėlio sutartis bus sudaroma ilgesniam nei dvejų metų terminui. Dėl šios 
priežasties vartotojai nusprendė su banku sudaryti sutartį. Tarnyba sprendime pažymėjo, jog 
vartotojui, sudarančiam terminuotojo indėlio sutartį su banku, sutarties sąlyga, nustatanti bankui 
teisę keisti palūkanų normą, yra esminė, nes vartotojas sudarydamas terminuoto indėlio sutartį tikisi 
suėjus terminui pagal sutartį gauti sutarto dydžio palūkanas, todėl vienašališkas šios nuostatos 
pakeitimas be sutartyje numatyto ir pakankamo pagrindo neatitinka vartotojo teisėtų lūkesčių bei 
pažeidžia vartotojo, kaip silpnesnės sutarties šalies, teises ir teisėtus interesus. Teisė gauti sutarto 
dydžio palūkanas yra individualus sutarties tikslas ir esminė sąlyga. Vartotojų skundai buvo 
patenkinti. Tarnybos nutarimai buvo įvykdyti.  

Tarnyba gavo vartotojų skundų bei keletą telefoninių paklausimų dėl banko veiksmų 
vienašališkai pakeičiant kaupiamųjų – universaliųjų indėlių sutartis, t.y. bankas vienašališkai 
sumažino maksimalias indėlių sumas nuo 100 000 eurų iki sumų, tuo metu esančių vartotojų 
sąskaitose. Dėl vartotojų prašymuose nurodytų aplinkybių Tarnyba pradėjo tyrimą. Tyrimo eigoje 
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vartotojai Tarnybai pranešė, jog su banku pavyko susitarti taikiai bei paprašė nutraukti prašymų 
nagrinėjimo procedūrą. 

Mokėjimų srityje Tarnyba sulaukė vartotojų prašymų, kuriuose vartotojai nurodė, jog 
atsiskaitant už degalus UAB „Neste Lietuva“ automatinėje degalinėje bankų mokėjimo kortelėmis 
būtina nurodyti maksimalią sumą, už kurią bus įsigyti degalai. Vartotojas pažymėjo, kad įsigijus 
degalų už mažesnę sumą negu rezervuota, nepanaudota suma išlieka rezervuota keletą dienų, todėl 
vartotojas negali disponuoti savo lėšomis. Bankas, kurį vartotojas skundė, Tarnybą informavo, kad 
UAB „Neste Lietuva“ degalines aptarnauja kitas bankas, tačiau minėtas bankas aktyviai sprendžia 
iškilusius techninio pobūdžio nesklandumus. Tarnyba papildomai kreipėsi į banką ir 
vadovaudamasi Mokėjimų įstatymo 41 straipsnio 9 dalimi, kurioje numatyta, kad „Mokėjimo 
paslaugų teikėjai atlygina savo mokėjimo paslaugų vartotojams visą komisinį atlyginimą ir 
palūkanas, kurie tenka mokėjimo paslaugų vartotojams dėl mokėjimo operacijos neįvykdymo ar 
netinkamo įvykdymo“, paprašė paaiškinti, kokiu būdu bankas atlygina vartotojams už naudojimąsi 
rezervuotomis vartotojų piniginėmis lėšomis. Bankas Tarnybą informavo, kad, įvertinęs vartotojo 
patirtus nepatogumus naudojantis banko paslaugomis, pervedė į vartotojų banko sąskaitas 
palūkanas už užlaikytas vartotojo lėšas. 

Tarnyboje buvo gauti vartotojų skundai dėl galimai nepagrįstai nuo vartotojų sąskaitų 
nurašomų piniginių lėšų už mokėjimų kortelių aptarnavimą. Vartotojai nurodė, kad išduodant 
mokėjimo kortelę, banko darbuotojai paaiškina, kad už kortelės aptarnavimą mokėti nereikės. 
Vartotojai taip pat teigė, jog apie mokėjimo kortelės sutarties sąlygų pasikeitimą informuoti nebuvo. 
Bankas Tarnybai pateikė paaiškinimus, jog apie pasikeitusius banko paslaugų ir operacijų įkainius 
vartojai buvo informuoti Bankui paskelbiant atitinkamą informaciją banko interneto svetainėje ir e-
banko pranešimu. Bankas vartotojų skundus išsprendė taikiai.  

Tarnyba sulaukė skundų dėl netinkamo bankomatų veikimo. Vartotojai skunduose nurodė, 
kad bankomate atlikus grynųjų pinigų išėmimo operaciją bei suvedus PIN kodą, nurodyta piniginių 
lėšų suma išduodama. Vartotojai teikė pretenzijas bankui dėl grynųjų pinigų išėmimo grąžinimo, 
tačiau bankas nesutiko tenkinti vartotojų prašymų. Bankas nurodė, kad bankomato inkasavimo 
istorijos patvirtina, kad tuo laikotarpiu nebuvo mokėjimo kortele atliktų grynųjų pinigų išėmimo 
operacijų, nebuvo nustatyta jokio lėšų pertekliaus ar trūkumo. Kitais atvejais bankas nurodydavo, 
jog piniginių lėšų išėmimas buvo patvirtintas PIN kodu, bankomato techninės ataskaitos rodė, jog 
pinginės lėšos buvo nuskaitytos ir išduotos vartotojams. Vieno vartotojo skundo atveju bankas 
pažymėjo, kad pagal pateiktas nuotraukas matosi, kad vartotojas pasitraukia nuo bankomato iš karto 
po to, kai gauna mokėjimo kortelę, t. y. vartotojas nesulaukęs kol bankomatas išduos pinigines lėšas 
pagal aprašytą algoritmą, pasitraukia nuo bankomato. Tuo momentu, kai bankomatas išduoda 
pinigines lėšas, prie bankomato stovi kitas asmuo. Įvertinusi pateiktus dokumentus, t. y. mokėjimo 
kortele bankomate atliktų operacijų autorizavimo istoriją, inkasavimo istoriją, bankomato darbo 
žurnalo ištrauką, sąskaitos išrašą nustatė, jog mokėjimo kortele atliktos mokėjimo operacijos buvo 
autorizuotos, t.y. šias operacijas inicijavo ir patvirtino vartotojas, Tarnybos komisija vartotojo 
prašymo netenkino. 

Tarnyba taip pat gavo vartotojų skundų, susijusių su tarptautiniais piniginių lėšų pervedimais 
per „Western Union“. Vartotojai nurodė, kad pervedant pinigus į Vokietiją per „Western Union“, 
siųstus pinigus pasisavino asmenys, kurie žinojo visus duomenis, reikalingus piniginei perlaidai 
atsiimti. Vartotojų teigimu, „Western Union“ paslaugą teikiančių įstaigų darbuotojai netikrino 
piniginės perlaidos atsiimančių asmenų tapatybės, todėl „Western Union“ turėtų kompensuoti 
vartotojams jų patirtus nuostolius. Atsižvelgiant į tai, jog Tarnyba, gavusi tarpvalstybinį vartotojo 
skundą, kurio nepavyko vartotojui išspręsti su tiekėju, persiunčia skundą kompetentingai ginčus 
nagrinėjančiai įstaigai, esančiai paslaugos tiekėjo šalyje, Tarnyba vartotojų prašymus dėl „Western 
Union“ veiksmų persiuntė pagal kompetenciją nagrinėti Bundesverband Öffentlicher Banken 
Deutschlands (Vokietijos viešojo sektoriaus bankų asociacija) ir Ombudsmann der deutschen 
genossenschaftlichen Bankengruppe (Vokietijos kooperatinių bankų ombudsmenas) bei paprašė 
informuoti Tarnybą apie priimtus sprendimus. 

Iš viso per 2011 metus dėl vartotojų teisių pažeidimų finansinių paslaugų srityje Tarnyba 
išnagrinėjo 149 ginčus, iš kurių 62 skundai dėl vartojimo kredito, 28 skundai dėl būsto paskolų, 31 
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skundas dėl mokėjimo paslaugų teikimo (23 skundai dėl mokėjimo kortelių, 8 skundai dėl 
mokėjimų pavedimų), 10 – dėl indėlių ir 18 skundų dėl kitų finansinių paslaugų (valiutos keitimo, 
lombardo paslaugų ir t.t.). Vartotojų skundų (prašymų) nagrinėjimo terminas – vidutiniškai 48 
dienos. 

Iš išnagrinėtų visų vartotojų skundų – 54 ginčai išspręsti taikiai, 16 atvejų vartotojų 
reikalavimai patenkinti, 20 atvejų patenkinti iš dalies, 27 atvejais vartotojų reikalavimai atmesti, 32 
ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais. 
Vartotojai skundėsi dėl negalėjimo mokėti kredito įmokų ir toliau vykdyti prisiimtus finansinius 
įsipareigojimus, dėl vienašališkai padidintos būsto paskolos palūkanų normos, dėl vienašališkai 
sumažintos terminuotų indėlių palūkanų normos ir kitų su paskolomis susijusių klausimų, 
mokėjimo paslaugų teikimo (dėl mokėjimo kortelių ir kitų mokėjimo paslaugų) ir kitų finansinių 
paslaugų (indelių, banko sąskaitų). 

 
Raštu gautų skundų dėl finansinių paslaugų teikimo kiekio pokytis 

2004-2011 m. 

 
 

 
Ginčų sprendimo ne teisme tvarka pasiskirstymas pagal finansinių paslaugų pobūdį: 
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3.7. Energetikos ir komunalinės paslaugos 
 
 2011 m. Tarnyboje išnagrinėti 588 rašytiniai vartotojų prašymai dėl energijos tekimo ir 
komunalinių paslaugų, iš jų 11 ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka (taikiai išspręsti 7 ginčai arba 64 
proc.), taip pat atsakyta į 50 juridinių asmenų prašymų. Lyginant su 2010 m. prašymų kiekis 
padidėjo beveik dvigubai: vartotojų prašymų skaičius padidėjo 82 proc. (2010 m. buvo 322 
prašymai), juridinių asmenų –100 proc. (2010 m. buvo 24 prašymai).  

 
2011 m. Tarnyboje išnagrinėtų vartotojų prašymų energetikos ir komunalinių paslaugų srityse 

paskirstymas 

2011 m. Tarnyboje išnagrinėtų vartotojų prašymų 

energetikos ir komunalinių paslaugų srityse 

pasiskirstymas

Dėl geriamojo 

vandens

8%

Dėl gamtinių 

dujų

1,4%

Dėl elektros 

energetikos

4,6%

Dėl šilumos 

energetikos

57%

Dėl komunalinių 

paslaugų

29%

 
 
Daugiausiai vartotojų prašymų (58 proc. visų prašymų) buvo gauta dėl šilumos tiekimo 

problemų. Vartotojai kreipėsi dėl neaiškių sąskaitų už šilumą, dėl to, kad neužtikrinama teisės 
aktuose nustatyta patalpų šildymo temperatūra ar karšto vandens temperatūra, dėl namo šildymo ir 
karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pareigų netinkamo vykdymo, taip pat nemažai prašymų gauta 
dėl vartotojų pasirinkto apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, kai šiluma karštam vandeniui ruošti 
perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo 
vandens tiekėjo, įgyvendinimo problemų. 
 Elektros energetikos srityje, gauti vartotojų, gyvenančių sodininkų bendrijose, prašymai 
dėl sodininkų bendrijai priklausančių elektros tinklų išpirkimo sąlygų, netenkinančių vartotojus. 
Taip pat dėl elektros tiekimo kokybės, kai, sutrikus elektros tiekimui, sugedo elektriniai prietaisai. 
Buvo gauta nusiskundimų dėl elektros įrangos galimai netinkamo eksploatavimo. 
 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo srityje buvo nagrinėti ginčai ne teisme 
tvarka pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą dėl vartotojų teisių 
pažeidimų keičiant geriamojo vandens apskaitos prietaisus, tikrinant apskaitos prietaisų rodmenis, 
nutraukiant geriamojo vandens tiekimą ar pateikiant sąskaitas. Iš viso dėl geriamojo vandens 
tiekimo išnagrinėta ne teisme tvarka 8 ginčai, iš jų 5 atvejais ginčą šalys sprendė taikiai. Be to,  
vartotojai prašymuose kėlė problemas dėl prijungimo prie vandens tiekėjo infrastruktūros, buvo 
nurodoma, kad vandens tiekėjas neišduoda prijungimo sąlygų arba išduodamas prijungimo sąlygas 
įrašo reikalavimą gauti trečiojo asmens sutikimą, kad vandens tiekėjas neįrengia įvado iki namų 
valdos nuosavybės ribos ir reikalauja gyventojo tiesti tinklus viešojoje teritorijoje.  
 Nors savivaldybės vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų išvežimą jau įvedę prieš keletą 
metų ir yra susiformavusi atitinkama rinkliavos taikymo praktika, vis dar nemažai gyventojų 
prašymų buvo gauta dėl skaičiuojamų vietinės rinkliavos mokesčių už komunalinių atliekų 
tvarkymo paslaugas. Pagrindinis klausimas, kurį prašymuose kelia gyventojai yra, kad jiems 
priskaičiuojama vietinė rinkliava, nors jie negyvena toje namų valdoje ir atliekų nesusidaro. 
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Problemas, susijusias su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą taikymu, turi spręsti 
savivaldybės, lanksčiau nustatydamos vietines rinkliavas, todėl, vadovaujantis teisės aktų 
nuostatomis, savivaldybės paragintos spręsti gyventojų prašymuose išdėstytas problemas. 
 Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo administratorių ir bendrijų gautuose gyventojų 
nusiskundimuose dažniausiai nurodomos problemos, susijusios su nepakankamu informavimu apie 
namo atliekamus darbus, priimtus sprendimus dėl darbų atlikimo, apskaičiuotus mokesčius. 
Aplinkos ministerijai patvirtinus Butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų 
administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaitos pavyzdinę 
formą, informacijos teikimo namo butų savininkams klausimai yra reglamentuoti aiškiai, todėl 
tikėtina, kad ateityje nusiskundimų dėl to, kad administratoriai nepateikia informacijos arba pateikia 
jos per mažai, bus gaunama mažiau. 
 Energetikos sektoriuje Tarnyba dalyvavo tobulinant šios srities teisinį reglamentavimą ir 
rengiant Elektros energetikos įstatymo, Gamtinių dujų įstatymo, Šilumos ūkio įstatymo 
įgyvendinamuosius teisės aktus, siekiant garantuoti buitinių vartotojų teisių ir teisėtų interesų 
apsaugą. Tarnyba parengė ir teikė pastabas ir pasiūlymus Energetikos ministerijos rengiamiems 
Standartinių gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo paslaugos teikimo sutarčių su buitiniais 
vartotojais sąlygų projektui, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, Šilumos ūkio specialiųjų planų 
rengimo taisyklių, Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais 
standartinių sąlygų pakeitimų projektams, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
parengtiems Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) 
maksimalių tarifų nustatymo metodikos, Rekomenduojamiems šilumos paskirstymo šildymui ir 
karštam vandeniui metodams ir kt. šilumos ūkį reglamentuojančių teisės aktų projektams. Tarnybos 
atstovai dalyvavo Ministro Pirmininko potvarkiu sudarytos darbo grupės ir Energetikos ministro 
įsakymu sudarytos darbo grupės darbe, siekiant spręsti šilumos ūkyje kylančias problemas. Taip pat 
dalyvavo diskusijose ir susitikimuose su gyventojais, aptariant kylančias problemas, įgyvendinant 
šilumos tiekimo ir vartojimo reglamentavimo pakeitimus. 
 Lietuvos Respublikos Vyriausybei 2011 m. vasario 9 d. nutarimu „Dėl šilumos tiekėjų 
sąskaitų teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“ Tarnybai priskirta, vadovaujantis 
Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos 
vartotojams, vertinimo taisyklėmis, pareiga rinkti iš šilumos tiekėjų informaciją apie buitiniams 
šilumos vartotojams šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už 
suvartotą šilumos energiją ir jas vertinti, taip pat vertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą 
informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo už šilumą pranešimus) už suvartotą 
šilumos energiją.  
 Tarnyba, vykdydama minėtą Vyriausybės nutarimą, parengė ir Tarnybos direktoriaus 2011 
m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-24 patvirtino Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą 
pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisykles ir, vadovaudamasi 
minėtais teisės aktais, vertino buitinių šilumos vartotojo prašymuose pateiktą informaciją bei 
surinko iš šilumos tiekėjų informaciją apie buitiniams šilumos vartotojams teikiamas sąskaitas 
(mokėjimo pranešimus) už sunaudotą šilumą. Siekiant identifikuoti priežastis, galinčias daryti įtaką 
buitiniams šilumos vartotojams apskaičiuojamų mokėjimo sumų dydžiui, Tarnyba kreipėsi raštu į 
41 šilumos tiekėją, prašydama pateikti informaciją, kokios programos naudojamos teikiamų 
sąskaitų (mokėjimo pranešimų) išrašymui, ar mokėjimo pranešimus įmonės teikia pagal Šilumos 
tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-
297 (Žin., 2010, Nr. 127-6488) 6 priede nustatytą mokėjimo pranešimo formą, ar šilumos apskaitai 
yra naudojamos nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos, ar yra galimybė nuotoliniu 
būdu valdyti šilumos punkto parametrus, ar šilumos ir karšto vandens apskaitai naudojami apskaitos 
prietaisai yra metrologiškai patikrinti ir ar dar yra namų, kurių įvaduose nėra įrengtų šilumos 
apskaitos prietaisų. Be to, Tarnyba, siekdama įvertinti iš buitinių šilumos vartotojų gautą 
informaciją apie šilumos tiekėjų teikiamas sąskaitas (mokėjimo pranešimus) už suvartotą šilumą, 
inicijavo vartotojų prašymų nagrinėjimą vartotojų gyvenamose vietose kartu su namo bendrojo 
naudojimo objektų valdytojų atstovais, namo šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų 
prižiūrėtojais, šilumos tiekėjų atstovais Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Anykščiuose, Druskininkuose, 
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Marijampolėje, Pakruojyje. Atsižvelgiant į vertinimo metu nustatytas aplinkybes ir trūkumus, 
kreiptasi pagal teisės aktais priskirtą atsakomybę į namo valdytojus arba namo šildymo sistemų 
prižiūrėtojus arba šilumos tiekėjus. Pavyzdžiui, vertinant vartotojos iš Anykščių prašyme pateiktą 
informaciją, kuriame vartotoja nurodė, kad, jos nuomone, pažeidžiamos jos, kaip šilumos vartotojos 
teisės, kadangi jai priskiriamas didesnis šilumos kiekis, negu ji faktiškai suvartoja, todėl už šilumą ji 
turi mokėti daugiau, negu jai priklausytų, Tarnyba organizavo pasitarimą Anykščiuose, kuriame 
dalyvavo Valstybinės energetikos inspekcijos Utenos teritorinio skyriaus, UAB „Anykščių šiluma“, 
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ atstovai, pareiškėja ir jos gyvenamo namo gyventojai. 
Pareiškėja nurodė, kad daugiabučiame name dalyje butų gyventojai savavališkai padidino 
radiatorius (primontavo papildomas sekcijas), išbalansavo namo šildymo sistemą, dėl ko butai 
šildomi netolygiai. Minėto pasitarimo metu buvo priimtas sprendimas, kad savavališkai atlikta 
sistemos rekonstrukcija turi būti atstatyta ir gyventojai teisės aktais nustatyta tvarka pasirinks 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos rekomenduotą šilumos paskirstymo metodą. 
Vadovaujantis Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniais 
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603, 
už šio sprendimo įgyvendinimą atsakingas namo administratorius UAB „Anykščių komunalinis 
ūkis“ Tarnybą informavo, kad, vykdant sprendimą, radiatorių šildymo sekcijų skaičius buvo 
atstatytas ir atitinka nustatytą projekte, kad gyventojai susirinkime priėmė sprendimą dėl šilumos 
paskirstymo metodo pasirinkimo. Nagrinėjant ir vertinant ir kituose vartotojų prašymuose pateiktą 
informaciją, pasitaikė atvejų, kai daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemą gyventojai 
savavališkai perdarę, nekeisdami projekto (įrengę šildomas grindis, papildomus radiatorius), o 
namo valdytojas (administratoriai, bendrijų pirmininkai) neturi namo techninės dokumentacijos ir 
nepakankamai vykdo Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo ir Butų ir kitų patalpų 
savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų reikalavimą kontroliuoti, 
kaip patalpų savininkai laikosi privalomųjų reikalavimų, ir teikti atitinkamoms institucijoms 
pasiūlymus dėl asmenų, pažeidusių nustatytus reikalavimus, patraukimo atsakomybėn. Tokiuose 
daugiabučiuose namuose butai šildomi netolygiai, butų sąskaitose nurodytos sumos už šildymą 
neatspindi tikrojo bute sunaudoto šilumos kiekio.   
 Pagal Tarnybai šilumos tiekėjų pateiktą informaciją buvo nustatyta, kad 10 969 
daugiabučiuose namuose yra įrengtos sunaudotos šilumos energijos kiekio nuotolinio duomenų 
nuskaitymo ir perdavimo sistemos (tai nurodė 11 šilumos tiekėjų), visi šilumos punktų apskaitos 
mazguose įrengti įvadiniai šilumos apskaitos prietaisai yra metrologiškai patikrinti; krašto vandens 
apskaitos prietaisai butuose šiuo metu nėra visi metrologiškai patikrinti, kai kurie šilumos tiekėjai 
nurodė, kad karšto vandens skaitiklius butuose keičia pagal patvirtintą grafiką. Be to, pagal šilumos 
tiekėjų pateiktą informaciją dar yra 333 namai, kurių įvaduose nėra įrengta šilumos punktų ir 
šilumos apskaitų prietaisų. Šiems namams šiluma tiekiama iš kituose namuose esančių šilumos 
punktų ir išmatuojama vienu apskaitos prietaisu keliems namams. Ūkio ministro 1999 m. gruodžio 
21 d. įsakymu Nr. 424 patvirtintų Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklių 15.4 
punkte nurodyta, kad, jei iš šilumos punkto energija tiekiama kitiems šalia esantiems namams, jų 
įvaduose turi būti įrengti apskaitos mazgai, o šilumos punkte įrengtas apskaitos mazgas yra skirtas 
tik to namo šilumos apskaitai. Kaip atsakymuose nurodo šilumos tiekėjai, pagrindinė priežastis, dėl 
kurios neįrengti apskaitos mazgai kiekviename name, yra ta, kad nėra techninių galimybių ir (ar) 
nėra patalpų, kuriose galėtų būti įrengti šilumos apskaitos mazgai. Reikia pastebėti, kad šilumos 
tiekėjai 2010 m. planavo atlikti šiuos darbus, tačiau neatliko iki šios dienos ir vertinimo metu 
nurodė, kad planuoja darbus įvykdyti iki 2012 metų.  
 Tarnyba, atlikusi iš šilumos tiekėjų surinktos informacijos ir buitinių šilumos vartotojų 
prašymuose nurodytos bei prašymų nagrinėjimo metu nustatytos informacijos analizę, nuomonę dėl 
priežasčių, kurios gali įtakoti gyventojams pateikiamose sąskaitose už šildymą apskaičiuotų 
mokėjimo sumų padidėjimą, pateikė Ministro Pirmininko tarnybai, Energetikos ministerijai, 
Teisingumo ministerijai. Kaip pagrindinės priežastys buvo įvardinta: 1) kai šiluma greta esantiems 
namams tiekiama iš vieno šilumos punkto, kuriame įrengtas bendras keliems namams šilumos 
apskaitos prietaisas, juo išmatuotas šilumos kiekis išdalinamas šių visų namų vartotojams, 
naudojant tą patį šilumos paskirstymo metodą ir neatsižvelgiant į tai, kad namai yra skirtingi ir 
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šiluma turėtų būti paskirstoma pagal skirtingus šilumos paskirstymo metodus; 2) naudojamos 
nuotolinio matavimo duomenų perdavimo sistemos metrologiškai neįteisintos, metrologiškai 
netikrinamos, ar telemetrinio kanalo duomenys visiškai atitinka matavimo priemonės parodymus, 
sistemų valdymo funkcijos sudaro prielaidas valdyti šilumos punktų darbą be vartotojų žinios, nors 
2010 m. lapkričio 15 d. Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus įsakyme Nr. V-107 ,,Dėl 
matavimo priemonių su nuotoliniu (telemetriniu) duomenų perdavimu metrologinio įteisinimo” 
nurodyti reikalavimai dėl matavimo priemonių su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo 
funkcija teisinio metrologinio patvirtinimo; 3) nemaža dalis gyventojų, nesilaikydami teisės aktų 
reikalavimų ir nepakankamai apdairiai savo pareigas vykdant prižiūrėtojams, savo bute ar patalpose 
savavališkai padidina radiatorių skaičių, vonios šildytuvų (“gyvatukų“) skaičių ar įsirengia grindų 
šildymą; 4) daugiabučių namų savininkų bendrijos, pažeisdamos Daugiabučių namų savininkų 
bendrijų įstatymo 3 str. 4 dalį, kad “bendrija negali būti įmonių steigėja ir verstis kita veikla, 
nesusijusia su daugiabučio namo valdymu, bendrojo naudojimo objektų ir jam priskirto žemės 
sklypo naudojimu, priežiūra ir tvarkymu”, už butų savininkus pasirašo šilumos pirkimo-pardavimo 
sutartis su šilumos tiekėjais, nusprendžia šilumos paskirstymo metodo taikymą ir sprendžia kitus 
klausimus, kurie turi būti sprendžiami namo butų savininkų sprendimais; 5) beveik visais šio 
vertinimo metu gautais vartotojų skundų atvejais, Tarnyba, nustatė, kad vartotojų teisių pažeidimai 
įvyko dėl to, kad šilumos tiekėjas naudojasi savo monopoline padėtimi ir nepakankama šilumos 
tiekėjų veiklos kontrole bei dėl sankcijų už veiklos ir teisės aktų reikalavimų pažeidimus nebuvimo, 
taip pat dėl namo valdytojo neatsakingo požiūrio į jam priskirtų pareigų vykdymą. 
 Nuo 2011 m. gegužės 1 d. įsigaliojus UAB „Vilniaus energija“ diferencijuotai pagal 
šilumos punktų priklausomybę šilumos kainai, padaugėjo vartotojų ir daugiabučių namų savininkų 
bendrijų prašymų dėl šilumos punktų, valdomų šilumos tiekėjo, priežiūros. Buvo keliami klausimai 
dėl šilumos punktų turtinės priklausomybės, dėl apmokėjimo už priežiūrą, dėl šilumos tiekėjo 
pateiktų priežiūros sutarčių. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis 
buvo kreiptasi į savivaldybę, kuriai priskirta spręsti šilumos ūkio organizavimo problemas ir 
pateikta nuomonė pareiškėjams.  
 Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo pakeitimams, kurie nustatė 
naujus reikalavimus daugiabučių namų šilumos punktų priežiūrai, Tarnyba, atsižvelgdama į gautus 
vartotojų, daugiabučių namų savininkų bendrijų, administratorių paklausimus, teikė pasiūlymus 
Energetikos ministerijai, siekdama spręsti vartotojams kylančias problemas. Tačiau priimant 
įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimus, ne į visus Tarnybos pasiūlymus buvo atsižvelgta, dalis 
vartotojams rūpimų klausimų reglamentuoti nepakankamai aiškiai, todėl tikėtina, kad vartotojams, 
daugiabučių namų bendrijoms kils neaiškumai ir bus gaunama nemažai jų prašymų. Metų pabaigoje 
prašymų skaičius ženkliai padidėjo dėl 2011 m. lapkričio mėnesį sunaudoto šilumos kiekio 
padidėjimo, lyginant su praeitų metų lapkričiu, ir dėl UAB „Vilniaus energija“ pateiktose 
buitiniams šilumos vartotojams sąskaitose nurodytos informacijos apie kuro sąnaudas ir skolą kurui. 
Dėl sąskaitose pateiktos informacijos pagrįstumo įvertinimo kreiptasi raštu į Valstybinę kainų ir 
energetikos kontrolės komisiją. Tarnyba, vykdydama Ministro Pirmininko Kanclerio 2011 m. 
gruodžio 20 d. pavedimą Nr. 61-5429, atlieka tyrimą dėl sunaudoto 2011 m. lapkričio mėnesį 
šilumos kiekio padidėjimo, lyginant su 2010 m. lapkričio mėnesiu.   
 Įgyvendinant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatą, kad ne 
mažiau kaip 95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų iki 2015 metų bus aprūpinami viešai 
tiekiamu geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, savivaldybėse vykdoma 
centralizuotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir naujų 
vartotojų prijungimas prie nutiestos infrastruktūros. Nors Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymas nustato, kad vartotojas už jo vandentiekio tinklų prijungimą prie vandens 
tiekėjo valdomos infrastruktūros neturi mokėti prijungimo įmokos, Tarnyba gavo gyventojų 
nusiskundimų, kad jiems norint prijungti savus vandentiekio tinklus prie vandens tiekėjo 
infrastruktūros, nepagrįstai reikalaujama mokėti prijungimo įmoką, kad vandens tiekėjas reikalauja 
gauti trečiųjų asmenų leidimą tokiam prijungimui. Pažymėtina, kad minėtu įstatymu, kompetencija 
koordinuoti savivaldybių veiklą įgyvendinant įstatymo tikslus, yra priskirta Aplinkos ministerijai, 
todėl gyventojams kylančios problemos dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo buvo 
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sprendžiamos kartu su Aplinkos ministerija. Tarnyba, atsižvelgdama į gyventojų nusiskundimus, 
kad jiems siekiant prijungti savo tinklus prie vandens tiekėjo valdomos geriamojo vandens tiekimo 
ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kyla neaiškumai dėl prijungimo tvarkos ir vandens tiekėjo 
keliamų reikalavimų pagrįstumo, pasiūlė Aplinkos ministerijai Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse nustatyti naujų vartotojų tinklų 
prijungimo prie vandens tiekėjo infrastruktūros tvarką. Siekiant užtikrinti vartotojų patikimą 
aprūpinimą geriamuoju vandeniu ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, Tarnyba teikė pastabas ir 
pasiūlymus Aplinkos ministerijai rengiant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
įstatymo pakeitimo projektą, kuris artimiausiu metu turėtų būti teikiamas Vyriausybei.    
 Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai tobulinant geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo kainodarą ir rengiant Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimus, Tarnyba, siekdama išspręsti vartotojų keliamus 
klausimus, kad geriamojo vandens pardavimo kaina skaičiuojama nepriklausomai nuo sunaudoto 
vandens kiekio, pateikė siūlymus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų 
nustatymo metodikai. Tačiau priimant metodikos naują redakciją į pasiūlymus nebuvo atsižvelgta ir 
Tarnyba gavo nemažai vartotojų paklausimų dėl pardavimo kainos taikymo pagrįstumo.  
 Vidutinis vartotojų prašymų nagrinėjimo terminas yra 34 darbo dienos. Šį terminą 
sąlygojantys faktoriai yra kitų institucijų nuomonės ar išvadų pateikimo terminai, vartotojų 
reikalavimo tikslinimo būtinumas, bendro darbo krūvio padidėjimas, darbuotojų kaita.  
 
 
3.8. Vartojimo (ne maisto) prekės ir paslaugos 
 
 Tarnyba 2011 m. gavo 29 Produktų saugos įstatymo pažeidimų protokolus dėl nesaugių ne 
maisto produktų ir 2 protokolus dėl pavojingų paslaugų pateikimo į Lietuvos rinką. Be to, 6 
Produktų saugos įstatymo pažeidimų protokolai dėl nesaugių ne maisto produktų pateikimo į 
Lietuvos rinką buvo likę nuo 2010 m. Per metus buvo išnagrinėta 20 produktų saugos bylų. 
 Dažniausiai produktų pardavėjai pažeidžia Produktų saugos įstatymo 9 straipsnio 1 dalį bei 
8 straipsnio 1 punktą t.y. nesilaiko pareigos teikti į rinką saugius gaminius. To pagrindinė priežastis 
yra ta, jog produktų gamintojai bei platintojai nesusipažinęs su teisės aktų ir standartų 
reikalavimais, nepaiso reikalavimų, gamintojas pateikia klaidingą informaciją, platintojas jos 
netikrina. Siekiant sumažinti tokių pažeidimų mastą, Tarnyba skelbia tikslinę informaciją savo 
internetiniame puslapyje bei kitose žiniasklaidos priemonėse.  

Tarnyba išnagrinėjo bylą dėl UAB „Vandens parkas“ pavojingų vandens parko paslaugų – 
UAB „Vandens parkas“ tiekė vandenį, kuriame nustatytos Legionella pneumophila bakterijos. Tuo 
buvo pažeistas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 211/98/EB patvirtintų Europos 
legioneliozės, susijusios su kelionėmis, profilaktikos ir kontrolės rekomendacijų reikalavimai. 
Rizika žmogui užsikrėsti ir susirgti legionelioze egzistuoja kvėpuojant oru, kurio aerozolyje gali 
būti legionelės bakterijų. Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Vandens parkas“ paslaugomis naudojasi 
daug vartotojų, Vilniaus visuomenės sveikatos centro sprendimu vandens parko paslaugų teikimas 
buvo laikinai sustabdytas. Išnagrinėjusi bylą Tarnyba skyrė bendrovei 4500 baudą už Produktų 
saugos įstatymo reikalavimų pažeidimą. 
 Dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų vartojimo (ne maisto) prekių ir paslaugų srityje 2011 
m. Tarnyboje gauti 5585 (2010 m. – 5198) asmenų kreipimaisi. Asmenų kreipimaisi pagal 
pateikimo būdą pasiskirstė taip: 964 (2010 m. – 1201) vartotojų prašymai raštu, 360 (2010 m. – 
108) juridinių asmenų kreipimųsi ir 4261 (2010 – 3889) kreipimasis kitu būdu (elektroniniu paštu, 
telefonu ir žodžiu). Lyginant su 2010 m. duomenimis, 2011 m. vartotojų prašymų raštu skaičius 
sumažėjo 20 proc., tačiau 9 proc. išaugo asmenų kreipimųsi kitu būdu bei daugiau nei 3 kartus 
išaugo juridinių asmenų kreipimųsi skaičius.  
 Vartojimo (ne maisto) prekių ir paslaugų sritis yra labai plati, apima daug skirtingų prekių 
ir paslaugų. 2011 m. Tarnyboje gauta daugiausiai asmenų kreipimųsi dėl problemų, susijusių su ne 
maisto prekių, paslaugų netinkama kokybe, dėl televizijos paslaugų sutartinių įsipareigojimų 



 41

vykdymo, sparčiai daugėja prašymų, susijusių su paslaugų bei prekių įsigijimu naudojant ryšio 
priemones bei ne šiai veiklai skirtose patalpose. 
 Pažymėtina, kad, vertinant vartotojų prašymų pobūdį, pastebėta, jog daugėja prašymų, 
susijusių su sutartinių įsipareigojimų nevykdymu (pažeidžiama šalių prievolė sutartinius 
įsipareigojimus vykdyti tinkamai ir sąžiningai, vėluojamos pristatyti prekės, už kurias buvo 
atsiskaityta išankstine tvarka).  

 
Vartotojų prašymų raštu dėl vartojimo (ne maisto) prekių ir paslaugų skaičius 2008-2011 m. 
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 Apibendrinti duomenys atspindi tendencijas apie didesnį juridinių asmenų informuotumą, 
kadangi didėja ginčų išsisprendimo neįsikišus Tarnybai skaičius. Juridiniai asmenys geriau žino 
teisės aktus, bei vartotojų teises, todėl arba tenkina vartotojo reikalavimą iš karto, arba pateikia 
vartotojui argumentuotus, teisės aktais pagrįstus reikalavimus. Taip pat stebimas didėjantis 
juridinių asmenų lankstumas, sprendžiant ginčus su vartotojais. 
 Tai, kad nuolat auga vartotojų bei juridinių asmenų kreipimųsi telefonu bei Tarnybos 
elektroniniu paštu rodo, augančias vartotojų galimybes gauti itin kvalifikuotą konsultaciją ir 
konkrečios situacijos teisinį įvertinimą vartojimo teisinių santykių kontekste. Tiek pateikti 
duomenys, tiek įvairūs tyrimai rodo, kad naudojimasis elektroninėmis priemonėmis (internetu) yra 
prieinamas ir labai patogus būdas kreiptis vis daugiau asmenų, todėl tikėtina, kad ateityje būtent šia 
forma pateikiamų paklausimų skaičius ir toliau didės. Konsultacijų teikimas elektroniniu paštu yra 
svarbi priemonė mažinant ginčų, pereinančių į neteisminę jo nagrinėjimo stadiją ar teisminį procesą 
skaičių, todėl kiekvieną iš elektroninių paštu pateiktų kreipimųsi reikia įvertinti individualiai, 
nurodyti paklausėjui teisinį su jo išdėstytu klausimu susijusių santykių reglamentavimą, konkrečios 
problemos sprendimo teisinius aspektus, kilusio ginčo sprendimo būdus ir tvarką.  

 



 42

2011 m. Tarnyboje gautų vartotojų prašymų raštu dėl vartojimo (ne maisto) prekių ir paslaugų 
pasiskirstymas 
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 Vartotojai 2011 m. prašymuose dažniausiai reikalaudavo nutraukti netinkamos kokybės ne 
maisto prekės ar paslaugos pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus. 
 2011 m. Tarnyboje ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 552 (2010 m. – 
662) 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, 267 atveju (48 proc.) (2010 m. – 351 atveju (53 proc.)) ginčo šalys 
susitaikė. Tarnyba, atsižvelgdama į ginčo nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes ir jas 
pagrindžiančius įrodymus, priėmė 189 sprendimus (2010 m. – 200) patenkinti vartotojo 
reikalavimus, 30 sprendimų (2010 m. – 36) – iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus, 60 
sprendimų (2010 m. – 60) – atmesti vartotojo prašymą. Kitų 6 (2010 m. – 15) ginčų nagrinėjimas 
buvo nutrauktas Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais.  
 Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat pastebėta tendencija, kad ženklią visų priimtų nutarimų 
dalį (22 proc.) sudaro nutarimai, kuriais nusprendžiama vartotojo reikalavimą atmesti. Palyginus su 
2009 m. bei 2010 m. duomenimis, kai vartotojų reikalavimai buvo pripažinti nepagrįstais 1 proc. ir 
atitinkamai 17 proc. visų nutarimų atvejų, šie rodikliai rodo akivaizdų nepagrįstų vartotojų 
reikalavimų reiškimo didėjimą. Ekonominio sunkmečio sąlygomis vartotojai dažniau pardavėjų, 
paslaugų teikėjų atžvilgiu kelia jiems naudingiausius, tačiau neproporcingus ir neatitinkančius teisės 
aktuose numatytų teisių gynimo priemonių, reikalavimus. Taip pat nustatyti dažni atvejai, kai 
vartotojai netinkamai vykdo jų atžvilgiu keliamas prievoles, pavyzdžiui, nesusipažįsta su sutarčių 
sąlygomis prieš jas pasirašant, netinkamai jas vykdo arba nevykdo, neįgyvendina daikto patikrinimo 
teisės prisiimdami su tuo susijusią riziką, netinkamai įgyvendina jiems suteikiamas teises ir pan.  
Vertinant paslaugų sektorių, pažymėtina, jog 2011 m. ketvirtą ketvirtį ženkliai padaugėjo 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. UAB ,,Vinita“, UAB ,,Cgates“), vienašališkai pakeitė 
retransliuojamų televizijos kanalų paketų tinklelius. Vartotojai skundėsi negalintys matyti pamėgtų 
kanalų (kuriuo 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 
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prašymuose dėl paslaugų teikėjų vienašališko sutarties sąlygų pakeitimo dažniausiai reiškė 
reikalavimą – nutraukti paslaugų teikimo sutartis dėl paslaugų teikėjo kaltės, netaikant netesybų 
mokesčio. Nustačius, jog vartotojo prašymai yra teisėti – tokie vartotojų reikalavimai buvo 
pripažinti pagrįstais. Per 2011 m. gauti 101 vartotojo prašymas dėl ginčų, kilusių su televizijos 
paslaugų teikėjais. 
 Taip pat, vertinant paslaugų sektorių, pažymėtina, jog 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 nesinaudoja, taip pat teiravosi ar privalu mokėti minėtos bendrovės nurodytą  
15 Lt mokestį, norint atsisakyti laidinio radijo paslaugų. Be to, vartotojai skunduose pažymėdavo, 
jog nurodytais kontaktais nuvykus į Všį ,,Teleradijo kompanija Hansa“, jokia informacija 
neteikiama, o nurodytais telefonais niekas neatsiliepia. 
 Kadangi nuo 2011 m. lapkričio 16 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisija panaikino 
licenziją Všį ,,Teleradijo kompanija Hansa“, toliau vykdoma minėtos įmonės veikla yra neteisėta. 
Atsižvelgdamas į tai, jog bendrovės veikloje yra draudžiamos nesąžiningos komercinės veiklos, 
pasireiškiančios kaip agresyvi, požymių, bendrovės veikla bus įvertinta dėl Nesąžiningos 
komercinės veiklos įstatymo nuostatų pažeidimo tyrimo pradėjimo. 
 Vertinant prekės ar paslaugos įsigijimo būdą, 2011 m. 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. Vartotojai 
taip pat nurodo, 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 susidūrė su problemomis susirašinėjant su bendrovėmis, nes bendrovių 
nurodytais ir oficialiai skelbiamais adresais laiškai nepasiekė adresatų arba atsakymai Tarnybai 
nebuvo pateikti. Pastebėjus prašymų dėl konkrečios bendrovės sutartinių įsipareigojimų nevykdymo 
padaugėjimą, svarstoma galimybė perduoti vartotojų prašymų medžiagą teisėsaugos institucijoms 
dėl galimai įvykdytų Baudžiamajame kodekse numatytų nusikalstamų veikų (pavyzdžiui, buvo 
kreiptasi į Policijos departamentą dėl UAB „MVA Market“ veiksmų). Siekiant sumažinti ar išvengti 
tokių pažeidimų, 2012 m. planuojama atlikti periodinę interneto tinklalapių, kuriuose prekiaujama 
nuolaidų kuponais ir įvairiomis prekėmis, stebėseną; bus šviečiami verslininkai bei vartotojai 
aktualiomis elektroninės prekybos temomis.  
 Taip pat, vertinant prekės ar paslaugos įsigijimo būdą, padaugėjo vartotojų skundų dėl 
vandens valymo sistemų, įsigytų ne prekybai skirtose vietose. Vartotojai dažniausiai prašydavo 
nutraukti sutartis, nurodydami, kad minėtos prekės yra netinkamos kokybės arba pardavėjai 
nesutikdavo nutraukti sutarties, pateikus prašymą per Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) 6. 
357 straipsnio 6 dalyje numatytą 7 dienų terminą (pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties (nutraukti 
sutartį), sudarytos ne prekybai skirtose patalpose, apie tai pranešdamas raštu pardavėjui per 
septynias dienas nuo šio straipsnio 4 dalyje nurodyto dokumento gavimo dienos), argumentuodami, 
jog vandens valymo sistema patenka į negrąžintinų prekių sąrašą. Didžioji dalis vartotojų prašymų 
buvo pagrįsti ir Tarnyba priėmė nutarimus tenkinti vartotojų reikalavimus nutraukti pirkimo-
pardavimo sutartį. 
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 Vidutinis vartotojų prašymų nagrinėjimo terminas yra 40 darbo dienų. Šį terminą 
sąlygojantys faktoriai yra kitų institucijų išvadų pateikimo terminai, vartotojų prašymo pagrįstumo 
tikslinimo būtinumas, bendro darbo krūvio didėjimas ir pan.  

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

sistema) 
 
 2011 m. Tarnyba iš Europos Komisijos per RAPEX sistemą gavo 1813 skubių pranešimų 
apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius, kurie buvo rasti Europos Sąjungos rinkoje. Iš jų 29 
pranešimus pateikė Lietuva.  

Per 2011 m. gautus RAPEX pranešimus, Tarnyba išsiuntė: 
- Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai – 1664 pranešimus;  
- Valstybinei kelių transporto inspekcijai – 135 pranešimus;  
- Lietuvos saugios laivybos administracijai – 13 pranešimų; 
- Lietuvos Respublikos ginklų fondui – 1 pranešimas. 

 Daugiausiai pranešimų apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius pagal prekės grupę 
yra gauta dėl vaikiškos aprangos prekių ir avalynės – 483 pranešimai, dėl žaislų – 398 pranešimai, 
dėl transporto priemonių bei jų dalių – 174, dėl elektrinių prietaisų – 172, dėl kosmetikos ir 
higienos priemonių – 126; dėl vaikų įrangos ir vaikų priežiūros prekių – 83, dėl apšvietimo įrangos 
– 56, dėl cheminių produktų – 48, dėl asmeninės apsaugos priemonių – 38 ir kt. 
 Pagal prekės keliamą pavojų, daugiausiai pranešimų gauta dėl cheminių medžiagų ar jų 
junginių poveikio sveikatai – 430 pranešimų, dėl pavojaus susižeisti – 405, dėl funkcinių virvių 
buvimo mažų vaikų aprangos gaubte ar kaklo srityje, kurios kelia smaugimo pavojų – 267, dėl 
galimybės užspringti ir uždusti mažomis dalimis, esančiomis žaisluose ar kituose vaikams skirtuose 
gaminiuose – 258, dėl elektros smūgio pavojaus –209, dėl nudegimo ir gaisro pavojaus – 151, dėl 
prekių, kurios kelia pavojų vartotojų klausai ar regėjimui – 46 ir kt. 

 

Pavojus sveikatai; 

18; 1%

Mikrobiologinis; 16; 

1% Nuskendimo; 14; 

1%
Klausos/regos 

pažeidimas; 46; 

3%

Nudegimų/gaisro 

pavojus; 151; 8%

Elektros smūgio 

pavojus; 209; 12%

Užspringimo/uždus

imo; 258; 14%

Smaugimo; 267; 

15%

Pavojus susižeisti; 

405; 22%

Cheminis pavojus; 

430; 23%

 
 
 Dažniausia nesaugių prekių kilmės šalis yra Kinija, ji sudaro net 53 proc. gautų pranešimų. 
Dėl Europos Sąjungos valstybėse pagamintų nesaugių prekių gauta 19 proc. iš visų pranešimų. 
Gaminio kilmės šalis yra nežinoma vienuolikoje procentų gautų pranešimų. Šeši pranešimai buvo 
išimti iš RAPEX sistemos. 
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Kitos valstybės; 

316; 17%

Kilmės šalis 
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11%
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Sąjungos 
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 2011 m. Tarnyba iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos gavo ir išsiuntė Europos 
Komisijai 29 pranešimus apie Lietuvos Respublikos rinkoje surastus vartotojų sveikatai pavojingus 
gaminius. Vartotojų sveikatai pavojingais gaminiais buvo pripažinti devynių pavadinimų žaislai, 
gauti penki pranešimai dėl nesaugių vaikiškos aprangos prekių, penki pranešimai dėl cheminių 
produktų grupei priskirtų klijų, keturi pranešimai dėl nesaugių elektros prekių, du pranešimai dėl 
nesaugių taburečių-lipynių, 1 pranešimas dėl kosmetikos gaminių (priklijuojamų nagų), po vieną 
pranešimą išsiųsta dėl pavojingų kalnų dviračių, transporto priemonių stabdžių trinkelių ir kampinių 
šlifuoklių.  
 2011 m. Tarnyba per RAPEX sistemą gavo 2103 atsiliepimus. Iš Valstybinės ne maisto 
produktų inspekcijos gavo 3 atsiliepimus (reakcijas) apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius, 
kurie buvo rasti Lietuvos rinkoje pagal kitų Europos Sąjungos šalių pranešimus: du chemikalų 
grupei priskirti „Super glue“ klijai ir elektrinis perėjimas (adapteris). Iš Valstybinės kelių transporto 
inspekcijos gavo ir išsiuntė Europos Komisijai per RAPEX sistemą 37 atsiliepimus (reakcijas) apie 
nesaugias transporto priemones, kurios atpažintos Lietuvos rinkoje pagal kitų Europos šalių 
pranešimus.  
 
 
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.) Ši situacija pakito 2011 m. Lietuvos statistikos 
departamento duomenimis, 2011 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvos turistų kelionių užsienyje 
skaičius siekė 1,2 mln., palyginti su 2010 m. tuo pačiu ketvirčiu, šių kelionių padaugėjo 7,7 
procento. Tačiau atlikus Tarnyboje gautų vartotojų prašymų dėl kelionės organizatorių teikiamų 
paslaugų analizę buvo pastebėta, kad padidėjus keliautojų skaičiams 2011 m. vartotojų raštu 
besikreipusių į Tarnybą nepadaugėjo, o sumažėjo. Dėl kelionių organizatorių teikiamų paslaugų 
2011 m. iš viso buvo gautas 71 vartotojo prašymas, tuo tarpu 2010 m. – 90, 2009 m. – 110. Taigi, 
rašytinių vartotojų prašymų dėl kelionių organizatorių teikiamų paslaugų 2011 m. lyginat su 2010 
m. sumažėjo 21,1 proc. 
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 18 vartotojų prašymų (iš 71 prašymo gauto 2011 m.) dėl kelionių organizatorių teikiamų 
paslaugų buvo nenagrinėta (iš jų – 12 atveju vartotojai arba nepateikė ginčo nagrinėjimui reikalingų 
dokumentų, arba jiems pateikti Tarnybos paaiškinimai, o 6 buvo persiųsti pagal kompetenciją), o 5 
prašymų nagrinėjimai tęsiami 2012 m.  
 Vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka dėl kelionių organizatorių teikiamų paslaugų 
2011 m. buvo išnagrinėti 48 vartotojų prašymai. Tai 30,4 proc. mažiau nei 2010 m. (2010 m. 
vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 69 vartotojų prašymai). Kelionių 
organizavimo srityje 2011 m. dažniausiai vartotojai skundėsi dėl netinkamų apgyvendinimo (20,8 
proc.) ir vežimo (16,7 proc.) paslaugų suteiktų organizuotos turistinės kelionės metu. Taip pat ginčų 
sprendimo ne teisme tvarka buvo nagrinėjami vartotojų prašymai dėl visos turistines kelionės 
organizavimo (16,7 proc.), dėl maitinimo paslaugų (2 proc.) bei dėl kitų vartotojų nusiskundimų 
(negrąžina pinigų už atšauktą kelionę, nori atsisakyti vykti į kelionę) (43,8 proc.). Vidutinė šių 
prašymų nagrinėjimo trukmė buvo 25 dienos. 
 Išnagrinėjus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka 48 vartotojų prašymus, 31 atveju 
buvo priimti nutarimai. 11 atvejų buvo priimti nutarimai patenkinti vartotojų reikalavimus (10 
neįvykdyti, 1 įvykdytas), 15 – patenkinta iš dalies (8 neįvykdyti, 9 įvykdyti) (dėl vieno vartotojo 
prašymo vienu nutarimu buvo priimti 2 sprendimai (dėl vieno reikalavimo buvo priimtas 
sprendimas jį tenkinti iš dalies, dėl kito reikalavimo – iš dalies, todėl skaičiai nesutampa), 5 atvejais 
vartotojų prašymai buvo atmesti. 15 atveju ginčo šalys susitaikė, o 2 atvejais ginčo nagrinėjimai 
buvo nutraukti kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais.  
 Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 2011 m. po to, kai Tarnyba kelionių organizatoriams 
pasiūlė ginčą spręsti taikiai tik 31,2 proc. ginčų buvo išspęsta taikiai. Pažymėtina, kad 2010 m ginčų 
išspręstų taikiai buvo 49 proc., 2008 ir 2009 m. po 45 proc. Taigi, galima teigti, kad 2011 m. 
kelionių organizatoriams ir vartotojams sekėsi šiek tiek sunkiau nei 2008-2010 metais suprasti vieni 
kitus ir rasti abiems ginčo šalims priimtiną kompromisą.  
 Dėl kelionių organizatorių teikiamų paslaugų 2011 m. buvo atsakyta į 41 el. paklausimą, 6 
vartotojai buvo konsultuoti žodžiu ir 118 – telefonu. 
 2011 m. buvo gauti 105 vartotojų prašymai dėl UAB „Amber Promotions“ veiklos. 
Vartotojai skundėsi, kad sudarant sutartis su šia bendrove buvo pateikiama klaidinga informacija 
apie apgyvendinimo sąlygas ir nuvykimo į pasirinktą šalį kainas, taikomas psichologinis spaudimas 
kuo greičiau pasirašyti sutartį bei nebuvo leidžiama išsamiai susipažinti su sutarties sąlygomis. Visi 
vartotojai norėjo nutraukti sutartis netaikant sutartyje nustatytos baudos. Buvo priimti 47 nutarimai 
patenkinti vartotojų prašymus (visi nevykdomi), 1 atveju ginčas buvo nutrauktas, nes susitarė 
taikiai, 1 nenagrinėtas, nes nepateikė dokumentų. Bankrutavus bendrovei 56 vartotojų prašymai 
buvo persiųsti bankroto administratoriui. Dėl UAB „Amber Promotions“ veiklos 2011 m. buvo 
atsakyta į 60 el. paklausimų, 13 vartotojų buvo konsultuoti žodžiu ir 288 – telefonu. 
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 2011 m. buvo gauti 38 vartotojų prašymai dėl sutarčių, sudarytų tarp vartotojų ir UAB 
„Atostogų sandėlis“ nutraukimo ir sumokėtų pinigų grąžinimo veiklos. Buvo priimti 24 nutarimai 
patenkinti vartotojų prašymus (23 nevykdomi, 1 įvykdytas). Bankrutavus bendrovei 14 vartotojų 
prašymai buvo persiųsti bankroto administratoriui. Dėl UAB „Atostogų sandėlis“ veiklos 2011 m. 
buvo atsakyta į 4 el. paklausimus, 3 vartotojai buvo konsultuoti žodžiu ir 33 – telefonu. 
 Taigi, dažniausiai 2011 m. vartotojai skundėsi dėl UAB „Amber Promotions“ veiklos, o 
taip pat dėl apgyvendinimo ir vežimo paslaugų kokybės organizuotos turistinės kelionės metu bei 
dėl viso turizmo paslaugų rinkinio, t. y. dėl visos kelionės metu netinkamai teikiamų paslaugų: ir 
dėl apgyvendinimo, maitinimo, vežimo ir pan. 

 

 2011 m. gautų vartotojų prašymų dėl turizmo paslaugų pobūdis
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 Viena iš problemų, su kuria susidūrė Tarnyba buvo ta, kad 2011 m. vartotojai, kaip ir 2010 
m., skundėsi dėl UAB „Amber Promotions“ nesąžiningų sutarties sąlygų, prašė nutraukti sutartį, 
netaikyti sutartyje nustatytos baudos, grąžinti visus sumokėtus pinigus. Tarnybos komisija 
išnagrinėjo naują UAB „Amber Promotions“ vartotojams siūlomą pasirašyti paslaugų teikimo 
sutartį ir tam tikros šios sutarties nuostatos (dėl baudų skyrimo, teismingumo) buvo pripažintos 
atitinkančiomis vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymų kriterijus, t. y. nesąžiningos, bei 
pasiūlyta tas sutarties nuostatas pakeisti arba nebetaikyti.  
 Pažymėtina, kad UAB „Amber Promotions“ nevykdė Tarnybos priimtų sprendimų, todėl 
apie tai buvo paskelbtas internetiniame tinklalapyje www.vvtat.lt, ir pranešė šiai bendrovei, kad 
ketina kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, taip pat paaiškino vartotojams kokius 
dokumentus reikia pateikti, jei jie nori būti įtraukti į ieškinį trečiaisiais asmenimis. Vilniaus 
apygardos teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartimi UAB „Amber Promotions“ buvo iškelta bankroto 
byla. Nutartis įsiteisėjo 2011 . liepos 8 d.. Atsižvelgiant į tai, vartotojų prašymai gauti po bankroto 
bylos iškėlimo buvo persiųsti bankroto administratoriui. 
 Per 2011 m. į Tarnybą su prašymais kreipėsi vartotojai ir dėl UAB „Atostogų sandėlis“ 
veiklos. Ginčų nagrinėjimų metu buvo nustatyta, kad šios bendrovės veikla yra panaši į UAB 
„Amber Promotions“ veiklą. Vartotojai skundėsi dėl to, jog nutraukus sutartį, ši bendrovė negrąžina 
pinigų. Iš viso buvo išnagrinėti 24 vartotojų prašymai ir dėl visų priimti nutarimai, kuriais buvo 
tenkinti vartotojų reikalavimai, tačiau bendrovė nepateikė paaiškinimų ir šių nutarimų nevykdė. 
2011 m. rugsėjo mėn. 1 d. įsiteisėjo 2011 m. liepos 12 d. Vilniaus apygardos teismo nutartis dėl 
bankroto bylos iškėlimo UAB „Atostogų sandėlis“. Atsižvelgiant į tai, vartotojų prašymai gauti po 
bankroto bylos iškėlimo buvo persiųsti bankroto administratoriui. 
 Lietuvos Respublikos Seimas 2011 m. birželio 22 d. priėmė Turizmo įstatymo pakeitimo 
įstatymą (Žin., 2011, Nr. 85-4138), kuriuo Turizmo įstatymas buvo išdėstytas nauja redakcija. 
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Naujos redakcijos Turizmo įstatyme yra tam tikrų neaiškumų, dėl kurių Lietuvos Respublikos 
Vyriausybė ar kitos Turizmo įstatyme nurodytos institucijos negali priimti šio įstatymo 
įgyvendinamųjų teisės aktų ir taip užtikrinti tinkamos vartotojų (turistų) teisių apsaugos. Tarnybos 
atstovai ne kartą dalyvavo Ūkio ministerijos organizuotuose susitikimuose, kuriuose buvo 
derinamos pozicijos dėl naujos redakcijos Turizmo įstatymo tam tikrų straipsnių pakeitimų bei dėl 
kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų prievolių įvykdymo laidavimo draudimo taisyklių, 
kuriomis ir turi būti įgyvendinamos naujos redakcijos Turizmo įstatyme įtvirtintos nuostatos, 
susijusios su kelionių organizatorių prievolių ir kelionių agentūrų įvykdymo laidavimo draudimu. 
 Tarnybos atstovai dalyvavo susitikime su Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
ministerijos atstovais, kurie susitikimo metu pristatė naują Turizmo įstatymo redakciją bei dėl po 
šio įstatymo priėmimo atsiradusias problemas dėl prievolių įvykdymo laidavimo draudimo sumų 
(nėra aišku kokia suma turi draustis kelionių organizatoriai ir kelionių agentūros jei rinkoje veikia 
ne pirmus metus) ir šio draudimo įsigijimo galimybių kelionių agentūroms (rinkoje nėra tokio 
draudiminio produkto, be to neaišku, nuo ko šis draudimas turėtų drausti). Taip pat susutikimo metu 
buvo diskutuota dėl kelionių organizatorių teikiamų įrodymų vertinimo. Buvo sutarta, kad tam tikri 
momentai (pvz.: dėl kainų nurodymo apgyvendinat vartotojus skirtingo tipo kambariuose) bus 
nustatyti turizmo paslaugų teikimo standartinėse sąlygose.  
 Lietuvos turizmo asociacijos atstovai kreipėsi į Tarnybą su prašymu suteikti konsultacijas 
keliais jiems rūpimais klausimais. Susitikimo metu buvo aptartos problemos: kelionių organizatorių 
vardu nelegaliai veikiančių asmenų problema ir Kompensacijų, už netinkamai suteiktas turizmo 
paslaugas, apskaičiavimo rekomendacijų tikslingumo problema. Susitikimo metu Tarnybos atstovai 
suteikė konsultaciją, kokie teisės aktai reglamentuoja kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių 
veiklą. Susitikimo metu buvo nutarta, kad Lietuvos turizmo asociacijos atstovai apsvarstys galimus 
vartotojų švietimo projektus ir pateiks pasiūlymus Tarnybai, o taip pat, organizuoti Tarnybos ir kitų 
valstybės institucijų bei Lietuvos turizmo asociacijos atstovų susitikimus, kuriuose bus svarstomas 
Kompensacijų, už netinkamai suteiktas turizmo paslaugas, apskaičiavimo rekomendacijų projektas.  
 Tarnyboje po to kelis karus buvo rengti pasitarimai su Lietuvos turizmo asociacijos 
atstovais dėl Kompensacijų, už netinkamai suteiktas turizmo paslaugas, apskaičiavimo 
rekomendacijų projekto. Susitikimų metu buvo diskutuojama dėl galimų kompensacijų 
paskaičiavimo būdų ir ieškoma kompromisų, kad priimtos rekomendacijos būtų naudingos tiek 
vartotojams, tiek kelionių organizatoriams sprendžiant kilusius ginčus dėl galimai netinkamai 
suteiktų turizmo paslaugų. 
 
 
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.) 
 Atlikta Tarnyboje gautų vartotojų prašymų analizė atskleidė, kad vartotojai dažniau 
skundėsi dėl oro transporto teikiamų paslaugų nei kelių transporto, nors pagal Statistikos 
departamento duomenimis būtent kelių transportu buvo pervežama daugiausiai keleivių. 
 Dėl oro transporto teikiamų paslaugų 2011 m. iš viso buvo gautas 31 vartotojo prašymas. 
11 prašymų buvo nenagrinėta (6 atvejais buvo pateiktas Tarnybos paaiškinimas, 5 atvejais vartotojų 
prašymai buvo perduoti nagrinėti pagal kompetenciją kitoms institucijoms), 5 vartotojų prašymų 
nagrinėjimai tęsiami 2012 m., o 15 vartotojų prašymų buvo išnagrinėta vartotojų ginčų sprendimo 
ne teisme tvarka: 6 atvejais buvo priimti nutarimai tenkinti vartotojų reikalavimus (visi 6 
neįvykdyti), 2 – patenkinti iš dalies (abu neįvykdyti), 2 atvejais vartotojų prašymai buvo atmesti, 4 
atvejais ginčo šalys susitarė taikiai, 1 atveju ginčo nagrinėjimas buvo nutrauktas kitais Vartotojų 
teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais. Vidutinė šių prašymų nagrinėjimo trukmė buvo 28 
dienos. 
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 Pažymėtina, kad 2010 m. vartotojų prašymų dėl oro transporto teikiamų paslaugų buvo 
gauta dvigubai daugiau – 62 prašymai, iš jų – 38 vartotojų prašymai buvo išnagrinėti vartotojų 
ginčų sprendimo ne teisme tvarka, o 24 prašymai buvo nenagrinėjami. Taigi, 2011 m. vartotojų 
ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėta 60,5 proc. mažiau nei 2010 m. 

 

47

38

62

31

0

10

20

30

40

50

60

70

2008 2009 2010 2011

Tarnybos gauti rašytiniai vartotojų prašymai dėl oro transporto 
paslaugų

 
 

 Pažymėtina, kad 2011 m. išnagrinėjus vartotojų prašymus dėl oro transporto teikiamų 
paslaugų vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, 26,6 proc. ginčų buvo išspręsta taikiu būdu, 
tai geresnis rodiklis, nei buvo 2010 m. (15,8 proc.). Tačiau minėta statistika atskleidžia, kad ūkio 
subjektai vis dėl to vangiai siekia ginčus išspręsti taikiai, todėl ginčo šalims nepavyksta rasti abi 
puses tenkinančio kompromiso. 
 Aviacijos srityje 2011 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.  
 

2011 m. gautų vartotojų prašymų oro transporto srityje 
pobūdis
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dėl Reglamento Nr. 261 dėl bagažo
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 Dėl oro transporto teikiamų paslaugų 2011 m. buvo atsakyta į 65 el. paklausimus, 4 
vartotojai buvo konsultuoti žodžiu ir 118 – telefonu. 



 50

 Konsultuojant vartotojus telefonu ir el. paštu, bei išnagrinėjus rašytinius vartotojų 
prašymus paaiškėjo, kad UAB „Interneto partneris“ vartotojams negrąžina oro uosto mokesčių kai 
pastarieji nepasinaudoja skrydžiu dėl savo asmeninių priežasčių. Siekiant išsiaiškinti dėl kokių 
priežasčių negrąžinami oro uosto mokesčiai buvo kreiptasi į UAB „Interneto partneris“. Bendrovė 
atsakydama Tarnybai paaiškino, kad bendrovė „<...> rinkoje veikia tik kaip on-line (internetinis) 
keleivio bilietų lėktuvu pardavimo agentas ir negali būti laikomas „orlaivio naudotoju“ <..>“, todėl 
ji neprivalo grąžinti oro uosto mokesčių. Tarnyba siekdama išsiaiškinti, kokia tvarka 
aviakompanijose yra grąžinami oro uosto mokesčiai, kreipėsi į aviakompanijos „Air Baltic 
Corporation“ atstovybę Lietuvos Respublikoje ir aviakompaniją „Small planet“. Aviakompanija 
„Air Baltic Corporation“ atstovybės Lietuvos Respublikoje atsakė, kad kelionių agentūros per 
rezervacines sistemas (GDS – Global Distrubution System) gali pačios atlikti oro uosto mokesčių 
grąžinimą keleiviui be aviakompanijos įsikišimo. Aviakompanija „Small planet“ paaiškino, kad 
sumokėti oro uosto mokesčiai keleiviui turėtų būti grąžinami per kelionių agentūrą. Tarnyba 
kreipėsi ir į Susisiekimo ministeriją, kuri pateikė atsakymą, kad oro uosto mokesčiai turi būti 
grąžinami. Minėta informacija raštu buvo perduota UAB „Interneto partneris“, tačiau ši bendrovė ir 
vėl atsakė, kad ji neprivalo grąžinti oro uosto mokesčių. Apie bendrovės vykdomą veiklą Tarnyba 
raštu informavo ir Valstybinį turizmo departamentą bei paprašė pateikti savo nuomonę, ar UAB 
„Interneto partneris“ vykdoma veikla nepažeidžia turizmo teisės aktų reikalavimų ir ar ši bendrovė 
atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus kelionių agentūros pažymėjimui gauti. Valstybinis 
turizmo departamentas informavo Tarnybą, kad UAB „Interneto partneris“ nepažeidžia turizmo sritį 
reglamentuojančių teisių aktų, tačiau vartotojai dėl negrąžinamų oro uosto mokesčių turi teisę 
kreiptis į teismą. 
 Pasirodžius pranešimams žiniasklaidoje, kad aviakompanija „Air Baltic Corporation“ labai 
dažnai atšaukia skrydžius ir vartotojams kyla abejonių dėl bendrovės finansinių pajėgumų Tarnyba 
kreipėsi į Latvijos vartotojų teisių gynimo centrą prašydama suteikti informaciją, ar ši 
aviakompanija yra finansiškai pajėgi vykdyti savo priimtus įsipareigojimus oro keleiviams. Buvo 
gautas atsakymas, kad tokios informacijos neturi ir, kad Tarnybos paklausimą persiuntė Latvijos 
Respublikos Susisiekimo ministerijai. Pastaroji informavo, kad jokios informacijos apie 
aviakompanijos finansinį pajėgumą neturi ir Tarnybos paklausimą perdavė pačiai aviakompanijai. 
 Dėl kelių transporto (vežimo autobusu) paslaugų 2011 m. iš viso buvo gauta 16 prašymų. 
10 prašymų buvo nenagrinėjama (iš jų – 7 prašymai buvo persiųsti pagal kompetenciją, o kitais 
atvejais vartotojai nepateikė ginčo reikalingų dokumentų). Vieno vartotojo prašymo nagrinėjimas 
tęsiamas. 2011 m. vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 5 vartotojų prašymai 
dėl kelių transporto paslaugų: priimti 4 nutarimai (3 atvejais vartotojo reikalavimai buvo atmesti, 1 
– patenkinta iš dalies (įvykdytas), 1 atveju ginčo nagrinėjimas buvo nutrauktas kitais Vartotojų 
teisių apsaugos įstatyme numatytais pagrindais. Taigi, 2011. m. dėl kelių transporto paslaugų buvo 
gauta tik šiek tiek daugiau prašymų nei 2010 m. (buvo gauta 12 vartotojų prašymų)  
 2011 m. buvo gauti 2 vartotojų prašymai dėl geležinkelių teikiamų paslaugų kokybės. 
Vienu atveju buvo priimtas nutarimas atmesti vartotojo prašymą, o gavus vartotojos skundą dėl per 
žemos oro temperatūros traukinyje bei prašymą išsiaiškinti ar AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
eksploatuojamuose elektriniuose traukiniuose yra laikomasi keleivių vežimo reikalavimų taisyklių, 
Tarnyba kreipėsi į Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą bei į Valstybinę geležinkelio 
inspekciją. Gavus atsakymą iš Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos, paaiškėjo, kad 
šiuo metu visuomenės sveikatos saugos reglamentai nenustato keleivių vežimo paslaugas teikiančio 
transporto reikalavimų, tačiau yra numatoma parengti ir teikti Sveikatos apsaugos ministerijai 
tvirtinti keleivinių geležinkelio transporto priemonių reikalavimus nustatantį visuomenės sveikatos 
saugos reglamentą (higienos normą), kuriame būtų nustatyti ir mikroklimato parametrų ribiniai 
dydžiai keleivinio vagono salone. Valstybinės geležinkelio inspekcijos atsakyme nurodyta, kad 
pagal savo kompetenciją ji nenagrinėja skundų, susijusių su keleivių vežimo reikalavimų 
nesilaikymu dėl keleiviniuose vagonuose pakankamos šiluminės aplinkos ir šiluminio komforto 
parametrų bei jų verčių atitikimo nustatytoms higienos normoms, todėl kreipėsi į AB „Lietuvos 
geležinkeliai“ Keleivių vežimo direkciją su prašymu išnagrinėti vartotojos skundą. Valstybinė 
geležinkelio inspekcija taip pat pateikė AB „Lietuvos geležinkeliai“ Keleivių vežimo direkcijos 
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atsakymą, kuriame nurodyta, kad senieji ER9M tipo elektriniai traukiniai Lietuvoje eksploatuojami 
virš 30 metų bei šių traukinių techniniai parametrai yra pasenę, tokio tipo traukiniuose sudėtinga 
palaikyti komfortišką keleiviui temperatūrą, o ypač ši problema pasireiškia esant labai žemai oro 
temperatūrai. 
 Tarnyba atsižvelgdama į pateiktą Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos 
informaciją, kad numatoma parengti keleivinių geležinkelio transporto priemonių reikalavimus 
nustatantį visuomenės sveikatos saugos reglamentą (higienos normą) kreipėsi į minėtą instituciją 
prašydama pranešti apie šios higienos normos patvirtinimą. Tarnyba taip pat kreipėsi į AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ rekomenduodama esant labai žemai oro temperatūrai, neeksploatuoti 
elektrinių traukinių, kurie dėl pasenusių techninių parametrų, esant žemai oro temperatūrai, negali 
užtikrinti bei palaikyti keleiviui komfortiškos oro temperatūros traukinio vagone bei prašydama 
informuoti, ar bus imtasi atitinkamų veiksmų dėl senųjų ER9M tipo elektrinių traukinių 
eksploatacijos, siekiant užtikrinti keleiviams teikiamų paslaugų kokybę. 
 Pažymėtina, kad 2011 m. kaip ir 2010 m., dėl jūrų bei vidaus vandenų transporto teikiamų 
paslaugų vartotojų rašytinių prašymų Tarnyba nėra gavusi. 
 Dėl kelių, geležinkelio ir jūrų bei vidaus vandenų transporto teikiamų paslaugų 2011 m. 
buvo atsakyta į 11 el. paklausimų, 2 vartotojai buvo konsultuoti žodžiu ir 27 – telefonu. 
 

 

3.11. Atlygintinos medicininės paslaugos ir medicininės prekės 
 

 Dėl atlygintinų medicininių paslaugų ir medicininių prekių 2011 m. buvo gauta 19 
vartotojų prašymų, iš jų – 9 vartotojų prašymai buvo nenagrinėjami (6 persiųsti, 3 atvejais buvo 
pateiktas Tarnybos paaiškinimas), 3 prašymų nagrinėjimai tęsiami 2012 m., o 7 vartotojų prašymai 
buvo išnagrinėti vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka. Išnagrinėjus šiuos prašymus buvo 
priimti 3 nutarimai (2 – patenkinti vartotojų reikalavimus (abu nutarimai neįvykdyti), 1 – atmesti), 4 
atvejais ginčo šalys susitarė taikiai. Vidutinė šių prašymų nagrinėjimo trukmė buvo 27 dienos. 
 Pažymėtina, kad 2011 m. vartotojų prašymų buvo gauta šiek tiek mažiau nei 2010 m. 
(buvo gauti 22 prašymai).  
 2011 m. išnagrinėjus vartotojų prašymus dėl atlygintinų medicininių paslaugų ir 
medicininių prekių vartotojų ginčų sprendimo ne teisme net 57,1 proc. ginčų buvo išspręsti taikiu 
būdu (4 iš 7), tuo tarpu 2010 m. tik 26,7 proc. ginčų buvo išspręsti taikiu būdu (4 iš 15) ( 2008 m. – 
33,3 proc., 2009 m. – 57,1 proc.) Vadovaujantis šia statistika galima daryti išvadą, kad 2011 m. 
ūkio subjektai atlygintinų medicininių paslaugų ir medicininių prekių srityje buvo labiau linkę 
ginčus spręsti taikiai nei ankstesniais metais.  

2011 m. vartotojai skundėsi dėl medicininės paslaugos ar prekės kokybės, dėl informacijos 
nesuteikimo, bei dėl kitų aplinkybių. 

Dėl atlygintinų medicininių paslaugų 2011 m. buvo atsakyta į 67 el. paklausimus, 4 
vartotojai buvo konsultuoti žodžiu ir 119 – telefonu.  

Nagrinėjant vartotojo prašymą dėl galimai nekokybiškai suteiktos dantų balinimo paslaugos 
paaiškėjo, kad Lietuvos Respublikoje nėra kompetentingos institucijos, kuri galėtų pateikti išvadą 
dėl dantų balinimo paslaugų. Tarnyba kreipėsi į Valstybinę medicininio audito inspekciją (kurios 
viena iš pagrindinių funkcijų yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kokybės įvertinimas), prašant pateikti išvadą, ar klinika vartotojui suteikė 
kokybiškas dantų balinimo paslaugas. Tačiau, Valstybinė medicininio audito inspekcija savo 
atsakyme pažymėjo, kad dantų balinimo rezultato įvertinimas yra subjektyvus vertinamasis 
kriterijus ir dėl jo kilę ginčai turėtų būti sprendžiami šalių susitarimu, o jiems taikiai ginčo 
neišsprendus – teisme. Tarnyba, siekdama išsamiai išnagrinėti vartotojo prašymą, taip pat kreipėsi į 
Lietuvos Respublikos odontologų rūmus (kurių viena iš funkcijų yra kontroliuoti, kad šių rūmų 
nariai tinkamai atliktų savo profesines pareigas, laikytųsi Odontologų profesinės etikos kodekso bei 
rūmų statuto), kviesdama Lietuvos Respublikos odontologų rūmų specialistus į ginčo, kilusio 
klinikos ir vartotojo, nagrinėjimo posėdį, tam, kad jie pateiktų savo nuomonę dėl vartotojui atliktos 
dantų balinimo procedūros kokybės. Tačiau iš minėtos institucijos buvo gautas atsakymas, jog ji 
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nėra kompetentinga institucija, galinti skirti savo specialistus ir įpareigoti juos atvykti į anksčiau 
minimą ginčo nagrinėjimo posėdį. Tarnyba kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją prašydama 
išspręsti susiklosčiusią problemą. Sveikatos apsaugos ministerija paskyrė atsakingą asmenį, į kurį 
galim būtų kreiptis dėl išvados, jei ateityje kiltų ginčas dėl dantų balinimo paslaugos kokybės. 
 
 
3.12. Maisto produktai ir paslaugos 
 
 Dėl maisto produktų 2011 m. gauta 634 vartotojų kreipimaisi: 102 vartotojų prašymai raštu 
(iš jų 26 perduoti nagrinėti pagal kompetenciją) ir 532 asmenų prašymai ir pasiteiravimai 
elektroniniu paštu, telefonu ir žodžiu. Analizuojant vartotojų prašymus ir skundus pastebėta, kad 
daugiausia vartotojai skundėsi dėl maisto produktų kokybės, ženklinimo (daugiausia dėl netinkamo 
kainų nurodymo, informacijos nepateikimo valstybine kalba, rekvizitų nenurodymo ženklinimo 
etiketėje). Padaugėjo vartotojų skundų dėl maisto prekių kainų, nurodytų reklaminiuose 
lankstinukuose, neatitikimo toms, kurias vartotojai sumoka kasoje. Vidutinė šių prašymų 
nagrinėjimo trukmė buvo 17 darbo dienų. 
 2011 m. dėl Maisto įstatymo pažeidimo, taikant Produktų saugos įstatyme numatytą 
atsakomybę, gautos 25 maisto bylos. Iš viso 2011 m. išnagrinėtos 24 maisto bylos dėl Maisto 
įstatymo pažeidimo, taikant Produktų saugos įstatyme numatytą atsakomybę (iš jų 6 gautos 2010 
m.). Iš išnagrinėtų maisto bylų jų 21 proc. atvejų su nukentėjusiais (susirgusiais) asmenimis 
(dažniausiai pasitaikantis susirgimas – salmoneliozė). Iš išnagrinėtų 24 maisto bylų 11 maisto bylų 
buvo dėl į rinką pateiktų pavojingų žuvies produktų.  
 Vertinant žemiau pateiktą diagramą, Maisto įstatymo pažeidimo, taikant Produktų saugos 
įstatyme numatytą atsakomybę, bylų skaičius laikotarpiu nuo 2009 m. iki 2011 m. ženkliai 
nepakito.  

 
2007 m. - 2011 m. išnagrinėtų Maisto įstatymo pažeidimo bylų, taikant Produktų saugos įstatyme numatytą 

atsakomybę, skaičius 

 
 

2011 m. Tarnyba, nagrinėdama Maisto įstatymo, taikant Produktų saugos įstatyme nustatytą 
atsakomybę, pažeidimo bylas, daugiausiai bylų gavo dėl į rinką pateiktų pavojingų žuvies produktų, 
kuriuose nustatyta Anisakis spp. nematodų lervų. t.y. dažniausiai buvo pažeidžiamos šios teisės aktų 
nuostatos: 

1) 2005 m. lapkričio 15 d. Europos Komisijos reglamento (EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto 
produktų mikrobiologinių kriterijų (OL 2005 L 338, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
2007 m. gruodžio 5 d. Europos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1441/2007 (OL 2007 L 322, p. 12) I 
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priedo 1.2 punktas, kuris nustato Lysteria monocytogenes ribinį kiekį gatavuose maisto 
produktuose.  

2) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, 
nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus III priedo VIII 
skirsnio V skyriaus D punktas, kuriame nustatyta, kad maisto tvarkymo subjektai turi užtikrinti, kad 
žuvininkystės produktai prieš pateikiant į rinką būtų patikrinami apžiūrint ir kad maisto tvarkymo 
subjektai neturi pateikti į rinką žuvininkystės produktų maistui, kurie akivaizdžiai yra užkrėsti 
parazitais. 

3) 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 (OL 2004 
m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 463) 14 straipsnio 1 dalį, kuri numato, kad nesaugus 
maistas į rinką netiekiamas. 
 Nuo 2007 m. palaipsniui mažėja maisto produktų platintojų padarytų pažeidimų skaičius. 
2011 m. didžiausia dalis asmenų, kuriems buvo skirtos baudos už Maisto įstatymo pažeidimus, 
taikant Produktų saugos įstatyme nustatytą atsakomybę, buvo gamintojai. 
 Pažymėtina, kad Tarnybos komisijos paskirtų baudų vidurkis dėl pavojingų maisto 
produktų pateikimo į rinką nuo 2009 m. tolygiai mažėjo. 2010 m. Tarnybos skirtų baudų dėl į rinką 
pateiktų pavojingų maisto produktų dydžio vidurkis siekė 3986 Lt, o 2011 m. vidurkis buvo 3089 
Lt. 
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3.13. Rekreacinės paslaugos, kosmetikos produktai 
 
 Tarnyboje dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų rekreacinių (ir grožio) paslaugų srityse 
2011 m. gauta 512 vartotojų prašymų (iš jų 65 vartotojų prašymų nagrinėjimas dėl UAB 
,,Gameksa“ negrąžinamų pinigų už bilietus į pramoginį renginį sustabdytas): 182 vartotojų 
prašymai raštu (iš jų 3 persiųsti nagrinėti kitoms institucijoms pagal kompetenciją), 159 el. paštu, 
171 telefonu ir žodžiu. Dėl kitų paslaugų (mokymo, teisinių, vertimo, pašto, prenumeratos, ir kt.) 
gauti 309 prašymai ir paklausimai. Vidutinė šių prašymų nagrinėjimo trukmė buvo 20 darbo dienų.  
 Pažymėtina, kad didelę dalį vartotojų prašymų sudaro prašymai dėl grožio paslaugų 
(manikiūro, pedikiūro, grožio procedūrų, ir pan.) – tokių prašymų ir paklausimų gauta 117. Taip pat 
pastebima, kad vartotojų prašymų įvairovė didėja, daugiau prašymų gaunama ne tik dėl rekreacinių 
paslaugų, bet ir dėl teisinių paslaugų, vertimo paslaugų, fotografavimo, mokymosi, apgyvendinimo 
paslaugų, internetu įsigytų ir nepristatytų prekių, ir kt.   
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 Palyginus su pastarųjų metų duomenimis matyti, kad asmenų prašymų ir pasiteiravimų 
skaičius nuo 2006 metų nuolat didėja. 2010 m. į Tarnybą dėl rekreacinių paslaugų kreipėsi 538 
asmenys, taigi 2011 m. asmenų prašymų ir pasiteiravimų skaičius išaugo beveik dvigubai. 

 
2011 m. Tarnyboje gautų vartotojų prašymų rekreacinių ir kitų paslaugų pasiskirstymas 
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 Didžioji dalis visų 2011 m. gautų vartotojų prašymų rekreacinių paslaugų srityje – dėl 
nesuteiktų grožio ir laisvalaikio paslaugų pagal įsigytus dovanų kuponus ir dėl pinigų už bilietus į 
neįvykusius kultūros, sporto ir pramogų renginius, grąžinimo. Analizuojant gaunamus vartotojų 
prašymus ir klausimus pastebėta, kad vartotojai ypač dažnai įsigyja dovanų kuponus grožio 
paslaugoms, SPA procedūroms bei kitoms laisvalaikio paslaugoms įsigyti. 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 
dėl paslaugų atsisakymo įsigijus dovanų kuponą bei kuponų galiojimo termino. 
 Dėl nesuteiktų paslaugų pagal įsigytus nuolaidų kuponus į Tarnybą kreipėsi 46 vartotojai 
dėl UAB ,,HN studija" nesuteiktų paslaugų – įmonė atsisakė suteikti paslaugą, motyvuodama tuo, 
kad kuponus išplatinusi UAB ,,IWO“ neatsiskaitė su jais. Tarnybos priimtų nutarimų UAB ,,HN 
studija“ nevykdė, ir Tarnyba kreipėsi į teismą dėl vartotojų viešojo intereso gynimo. 
 Atsižvelgiant į tai, kad galiojantys teisės aktai nepakankamai reglamentuoja vandens 
čiuožimo kalnelių, kitų vandens pramogų įtaisų saugos klausimų, Tarnyba 2011 m. pakartotinai 
kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, siūlydama 
nustatyti konkrečius reikalavimus vandens čiuožimo kalnelių, kitų vandens pramogų įtaisų 
priežiūrai ir saugai.  
 Tarnyba, siekdama apginti vartotojų interesus, dažnai kreipiasi į policiją, prašydama 
nustatyti, ar įmonių veikloje nėra galimų sukčiavimo požymių. Tačiau ikiteisminis tyrimas dėl 
galimo sukčiavimo pradedamas ne visais atvejais, todėl vartotojų interesai lieka neapginti. 
Siekdama išspręsti šią problemą Tarnyba kreipėsi į Policijos departamentą dėl Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso pakeitimų, numatant galimybę pradėti ikiteisminį 
tyrimą nesant nukentėjusiojo skundo, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų, įstatymų 
numatytais atvejais ginančių viešąjį interesą, prašymu. 
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Tarnyba, atsižvelgdama į vartotojų problemas, iškylančias dėl bilietų į sporto, kultūros ir 
pramoginius renginius grąžinimo, raštu kreipėsi į UAB „Tiketa“, UAB „Bilietai.lt“ ir UAB ,,Bilietų 
pasaulis“, ragindama bilietus platinančias bendroves sudaryti galimybę vartotojams grąžinti bilietus 
į kultūros, sporto ir pramogų renginius. Išsiuntus minėtus raštus šioms bendrovėms, interneto 
portale www.delfi.lt buvo išplatintas straipsnis ,,Vartotojų gynėjai siūlo leisti grąžinti žmonėms 
bilietus į renginius“. Iki šiol bilietų platintojai nėra pakeitę bilietų įsigijimo sąlygų ir numatę 
galimybės grąžinti bilietus. 
 
 
3.14. Visuomenės informavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais 

 Apklausų duomenys rodo, kad patogiausia informacijos apie vartotojų teises pateikimo 
forma vartotojai nurodo televiziją (68 proc.), internetas (34 proc.) ir radijas (25 proc.). Todėl 
skleisdama visuomenei informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais Tarnyba glaudžiai 
bendradarbiauja su respublikinėmis ir su regioninėmis žiniasklaidos priemonėmis. 
 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 straipsnis bei informaciniai pranešimai paskelbti interneto 
naujienų portaluose. Įgyvendintų visuomenės informavimo vartotojų teisių apsaugos klausimais 
priemonių skaičius žiniasklaidoje (radijas, televizija, spauda, internetas) – 208. Pažymėtina, kad šis 
informacijos skleidimas nepareikalavo papildomų finansinių sąnaudų. 
 2011 m. parengti ir paskelbti Tarnybos interneto tinklapyje 66 pranešimai vartotojams ir 
verslininkams apie Tarnybos veiklą, priimtus svarbiausius nutarimus, tarptautinę veiklą 
(dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose, Europos Komisijos darbo grupėse ir pan.), apie priimtus 
Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus ar jų pakeitimus vartotojų teisių apsaugos klausimais. 
 2011 m. surengta 1 spaudos konferencija žurnalistams, kurioje pristatytas 2010 metų 
pabaigoje atliktas vartotojų nuomonių tyrimas. Pažymint Europos vartotojų dieną – kovo 15- ąją – 
DELFI interneto portale surengta interaktyvi konferencija, kurioje į vartotojų klausimus atsakė 
Tarnybos direktorius. 
 Rengiant ir platinant pranešimus žiniasklaidai, siūlant temas radijo ir televizijos laidoms 
buvo atsižvelgiama į dideliam vartotojų skaičiui tuo metu aktualiausias problemas ypač jeigu 
nustatyti pažeidimai galėjo sudaryti grėsmę vartotojų sveikatai ar net gyvybei. Pavyzdžiui 2011 m. 
pradžioje įgaliotoms valstybės institucijoms nustačius, kad dėl UAB „Sporto bankas“, valdančio 
sporto klubą „Body Gym“ pavojingų paslaugų pateikimo į rinką susirgęs legionelioze mirė 
vartotojas, Tarnyba priėmė nutarimą skirti bendrovei baudą, o bylos medžiagą perdavė nagrinėti 
Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai. Apie nagrinėtą bylą operatyviai parengtas 
pranešimas žiniasklaidai buvo paskelbtas keliolikoje visuomenės informavimo priemonių. Tokiu 
būdu vartotojai buvo įspėti elgtis apdairiai, atsakingiau įvertinti visas aplinkybes renkantis paslaugų 
teikėją. 

 Rengiant ir platinant pranešimus žiniasklaidai ypatingas dėmesys buvo skiriamas 
operatyvumui, t. y. buvo siekiama kuo greičiau plačiai paskleisti informaciją, kuri padėtų užkirsti 
kelią daugelio vartotojų teisių pažeidimams. Pavyzdžiui, didelį vartotojų nepasitenkinimą buvo 
sukėlusi bendrovių „Amber promotions“ ir „Atostogų sandėlis“ veikla. Bendrovių darbuotojai 
visoje Lietuvoje tiesioginių pristatymų metu pardavinėjo turizmo paslaugų paketus poilsiui pietų 
šalių kurortuose. Vartotojai Tarnybai skundėsi agresyvia šios bendrovės veikla pardavinėjant savo 
produktą, vartotojų teises reglamentuojančių teisės aktų nepaisymu, kai per nustatytą terminą 
vartotojai norėdavo atsisakyti bendrovių įsiūlytų poilsinių kelionių ir atgauti už ją sumokėtus 
pinigus. Už nesąžiningą komercinę veiklą šioms bendrovėms skirtos baudos, o liepos mėnesį buvo 
panaikintos jų licencijos. Apie tai žiniasklaidoje paskleista informacija bei pateikti konkretūs 
patarimai turizmo paslaugų vartotojams tapo veiksminga prevencine priemone galimiems vartotojų 
teisių pažeidimams. 
 Daugelyje šalies ir regionų laikraščių, interneto portaluose buvo išspausdinti Tarnybos 
parengti patarimai apsiperkantiems internete vartotojams, teisės aktų nuostatos dėl kokybiškų ir 
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netinkamos kokybės prekių grąžinimo tvarkos ir kt. Šie kaip ir daugelis kitų Tarnybos parengtų ir 
išplatintų pranešimų skirti tiek vartotojams tiek ir verslo subjektams, nes dalis, ypač pradedančiųjų 
savo veiklą verslininkų nepakankamai gerai žino vartotojų teises reglamentuojančius teisės aktus, o 
tai neretai tampa vartotojų teisių pažeidimų priežastimi. 
 
Švietimas (vartotojų teisių apsaugos klausimais) 
 2011 m. Tarnyba, vykdydama vartotojų šveitimą, rengė bei teikė pranešimus žiniasklaidai 
– straipsniai, interviu, pranešimai spaudai (reklamos bei nesąžiningos komercinės veiklos 
klausimais – 29; vartojimo prekių ir paslaugų klausimais – 7, maisto produktų, turizmo ir 
rekreacinių paslaugų klausimais – 38), konsultavo verslininkus (dėl reklamos bei nesąžiningos 
komercinės veiklos – 99, finansinių paslaugų klausimais – 121, maisto produktų, turizmo ir 
rekreacinių paslaugų klausimais – 35, vartojimo prekių ir paslaugų klausimais – 18). Rengė bei 
talpino aktualią informaciją Tarnybos internetiniame tinklalapyje www.vvtat.lt.  
 2011 m. Tarnyboje įvyko keletas susitikimų su bankų, kredito unijų, lizingo bendrovių 
atstovais dėl Vartojimo kredito įstatymų nuostatų taikymo, dėl mokumo vertinimo principų. 
Tarnyboje taip pat įvyko keletas susitikimų su komercinių bankų atstovais dėl Tarybos priimtų 
nutarimų dėl paskolų sutarčių sąlygų atitikimo nesąžiningų sutarčių sąlygų taikymo kriterijams, dėl 
terminuotųjų indėlių palūkanų keitimo, dėl būsto paskolų sutarčių sąlygų taikymo vartotojams bei 
Tarnybos sprendimų vykdymo. Tarnyboje taip pat įvyko susitikimas su LBA ir LAA nariais dėl 
Vartojimo kredito įstatymo taikymo bei lizingo sutarčių sudarymo probleminių klausimų ir t.t. 
 2011 m. Tarnybos atstovai skaitė dalyvavo bei pranešimus įvairiuose renginiuose 
Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje skaityti pranešimai apie vartotojo teisės, įsigyjant 
turizmo ir rekreacines paslaugas bei maisto produktų ženklinimą, kokybę. Lietuvos teisininkų 
draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus organizuotame renginyje aptartos dažniausiai pasitaikančios 
organizuotų turistinių kelionių vartotojų problemos, kelionės organizatorių bei turistų teisės ir 
pareigos. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuotame seminare, skirtame 
ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, skaitytas pranešimas ,,Maisto sauga“; Vilniaus visuomenės 
sveikatos centro organizuotame seminare, skirtame grožio paslaugų teikėjams, skaitytas pranešimas 
,,Vartotojų teisių apsauga grožio paslaugų srityje“,  Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų 
suvažiavime skaitytas pranešimas apie būstų savininkų pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo 
ypatumus, įgyvendinant valstybės būsto modernizavimo programą. Vilniaus Edukologijos 
Universiteto organizuotame renginyje ,“EKO (logiškas) krepšelis – jo išmesti nereikia“, studentams 
ir dėstytojams pristatyta dažniausiai pasitaikantys pažeidimai, reklamuojant ekologiškus produktus. 
III amžiaus universiteto seminarui „Reklamos kontrolė“ parengtas ir pristatytas pranešimas maisto 
reklamos, prekių ženklų reglamentavimo bei reklamos, skirtos vaikams srityse. 
 
 
3.15. Tarptautinė veikla 
 
 Lietuvai atstovaujanti Tarnyba toliau plėtojo bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir 
Rytų Europos šalių institucijomis vartotojų teisių apsaugos srityje. 
 Tarnyba teikė pastabas ir pasiūlymus Kazachstano Respublikoje organizuojamo septintojo 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės prekybinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdžio protokolui.  
 Taip pat teikė siūlymus Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos ekonominio 
bendradarbiavimo komisijos XV posėdžio, kuris, kaip numatoma, turėtų būti organizuojamas 2012 
m. I-ame ketvirtyje, į darbotvarkę įtraukti ir klausimus, susijusius su bendradarbiavimu vartotojų 
teisių apsaugos srityje. Siūloma apsikeisti informacija ir aptarti aktualiausios problemas, su 
kuriomis susiduria kompetentingos Lietuvos ir Lenkijos institucijos vartotojų teisių apsaugos 
srityje.  
 2011 m. birželio mėn. Tarnyba informavo Ūkio ministeriją, kad Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės prekybinio ir ekonominio, mokslinio – techninio ir 
kultūrino bendradarbiavimo komisijos Prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo darbo grupės 
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(toliau – Darbo grupė) devintajame posėdyje buvo apsikeista informacija ir aptartos aktualiausios 
problemos, su kuriomis susiduria kompetentingos Lietuvos ir Rusijos institucijos vartotojų teisių 
apsaugos srityje, bei nutarta siūlyti abiejų šalių bendradarbiavimo variantus. Bendradarbiaujant su 
Rusija laikotarpiu nuo Maskvoje vykusio Darbo grupės devintojo posėdžio, su Rusijos Federacijos 
vartotojų teisių apsaugos priežiūros ir žmogaus gerovės tarnyba buvo apsikeista informacija apie 
įstatyminę bazę, vartotojų finansinio raštingumo projektų realizavimu Lietuvoje, tarptautinio 
vartotojų tinklo ICPEN veiklą, fizinių asmenų bankroto teisinį reguliavimą Rusijoje, vartotojų teisių 
apsaugą vartojimo kredito srityje. 2011 m. liepos 5 d. Tarnybos direktorius dalyvavo Klaipėdoje 
organizuotame Darbo grupės dešimtajame posėdyje.  
 2011 m. gegužės 30 d. Vilniuje įvyko Tarnybos, Latvijos vartotojų teisių gynimo centro ir 
Estijos vartotojų apsaugos tarybos atstovų susitikimas. 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 Europos Sąjungos 
reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje. Baltijos šalių 
atstovai pasikeitė naujausia informacija apie šiuo metu nagrinėjamas bendras bylas (dėl 2009 m. 
Vilniuje organizuoto ir atšaukto renginio „Free Motocross Show“). Taip pat buvo aptartos 
problemos, kylančios Baltijos šalių vartotojams dėl tokių bendrovių, kaip „IMP Baltic“, „Helvetia 
Direct Marketing“, veiklos, galimai nesąžiningos „Provea S.A“ veiklos Lietuvoje, kompetentingų 
institucijų gaunamų vartotojų skundų dėl AB „airBaltic“ taikomos bagažo apmokestinimo politikos 
ir t.t. Susitikime taip pat buvo pasidalinta trijų šalių teismų praktika dėl nesąžiningos komercinės 
veiklos bei nesąžiningų sutarčių sąlygų sutartyse su vartotojais elektroninių ryšių paslaugų srityje, 
ypatingą dėmesį skiriant bendrovių Tele2 ir Bitė veiklai Latvijoje. Tarnybos atstovai pristatė savo 
patirtį perkeliant 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2008/48/EB dėl 
vartojimo kredito sutarčių ir panaikinančią Tarybos direktyvą 87/102/EEB nuostatas į Lietuvos 
nacionalinę teisę bei pasidalijo naujausia patirtimi bei kilusiomis problemomis šioje srityje. Toks 
daugiašalis bendradarbiavimas padeda įgyvendinti suderintą valstybių politiką vartotojų teisių 
apsaugos srityje ir efektyviau apginti vartotojų, įsigijusių nekokybiškas prekes ar paslaugas, teises, 
kai jas pažeidžia tarptautinę veiklą vykdančios bendrovės.  
 2011 m. spalio 18 d. Palangoje įvyko dvišalės Lietuvos-Ukrainos tarpvyriausybinės 
prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos tryliktasis posėdis. 
Jo metu Tarnybos direktorius ir Ukrainos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos inspekcijos 
pirmininko pirmasis pavaduotojas pasirašė Bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo planą 2012 
– 2013 metams. Šalys susitarė 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 Europos Sąjungos direktyvas 
vartotojų teisių apsaugos srityje. Bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo plane numatyta per 
ateinančius dvejus metus keistis informacija ir medžiaga apie vartotojų teisių apsaugos ir rinkos 
priežiūros specialistų mokymo bei kvalifikacijos tobulinimo programas bei rengti abiejų šalių 
vartotojų teisių apsaugos specialistų bendras konsultacijas, taip pat planuojama surengti Ukrainos 
vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros specialistų stažuotes Lietuvos įgaliotose institucijose. 
 2011 m. rugsėjo 30 d. Lietuvoje Tarnyba, kaip ir kitos 26 Europos Sąjungos valstybės 
narės, Norvegija ir Islandija, vykdė kasmet Europos Komisijos koordinuojamą interneto svetainių 
patikrą. 2011 m. buvo tikrinami vartojimo kredito paslaugas teikiantys tinklapiai. Buvo siekiama 
nustatyti, ar tokie tinklapiai atitinka Europos Sąjungos vartotojų teises reglamentuojančias teisės 
normas. Lietuvoje tyrimo metu buvo patikrintos 5 svetainės ir nustatyta, kad 3 iš jų yra teisės aktų 
nuostatų pažeidimų, tačiau ir kitos 2 yra stebimos, nagrinėjamos išsamiau. Tinklapiai ir bendrovių 
pavadinimai tyrimo metu nėra skelbiami. Tarnyba yra išsiuntusi pranešimus pažeidimus 
padariusioms bendrovėms. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad vartojimo kredito reklamoje trūksta 
informacijos. Svetainių reklamoje nebuvo nurodyta visa standartinė informacija, privaloma pagal 



 58

Vartojimo kredito direktyvą, pvz., i) bendros kredito kainos metinė norma, labai svarbi 
pasiūlymams palyginti, ii) informacija apie tai, ar į bendrą kainą įtrauktas mokestis už privalomas 
papildomas paslaugas (pvz., draudimą) arba iii) kredito sutarties galiojimo trukmė. Taip pat 
pažymėtina, kad pasiūlyme sudaryti vartojimo kredito teikimo sutartį praleista pagrindinė 
informacija. Svetainėse trūko aiškios informacijos apie įvairius bendros kainos aspektus, pvz., i) 
palūkanų normos rūšį (fiksuotosios, kintamosios arba jų derinys), ii) kredito sutarties galiojimą (jei 
taikoma) ir iii) tam tikras su kreditu susijusias išlaidas (pvz., įsipareigojimo mokestis). Dar viena 
svarbi problema – apgaulingai nurodytos kainos. Informacija apie kredito kainas pateikta klaidinga 
arba gali klaidinti vartotojus, pvz., i) dėl kainos apskaičiavimo metodo arba ii) dėl to, kad jiems 
nepranešama, kad, be vartojimo kredito kainos, dar yra privalomojo draudimo išlaidų. Lietuvai 
atstovaujanti Tarnyba kartu su kolegomis iš Italijos, Estijos, Latvijos, Slovakijos ir Švedijos atliko 
išsamesnį 57 patikrintų svetainių tyrimą – „Sweep Plus“, kurio metu buvo analizuojamos 
pagrindinės, dažniausiai vartotojams kylančios problemos susijusios su ikisutartine informacija ir 
sutarties sąlygomis. 2011 m. lapkričio 24 d. Tarnyba pateikė siūlymus Europos Komisijos Sveikatos 
ir vartotojų generaliniam direktoratui 2012 m. Europos Komisijos inicijuojamos patikros metu 
sutelkti dėmesį ir tikrinti interneto svetaines, siūlančias stebuklingas prekes.  
 2011 m. Tarnyba toliau aktyviai dalyvavo Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo 
(ICPEN) veikloje. Vasario – kovo mėn. buvo vykdoma ICPEN inicijuota Apgavysčių prevencijos 
mėnesio akcija. 2011 m., atsižvelgiant į rudenį Lietuvoje vykusį Europos krepšinio čempionatą, 
prevencinės kampanijos tema buvo pasirinkta ,,Apgaulinga prekyba bilietais į sporto ir kultūros 
renginius“. Šiam tikslui buvo parengti straipsniai ir pranešimai spaudai, išplatinti nacionalinėse 
žiniasklaidos priemonėse, siekiant juo geriau ir išsamiau informuoti vartotojus apie jų teises ir 
pareigas, perkant bilietus į sporto ir kultūros renginius internetu. 2011 m. rugsėjo 9 d. kartu su EVC 
buvo vykdoma ICPEN tarptautinė interneto tinklapių patikra (angl. ICPEN Sweep). Patikros tema – 
„Klaidinančių teiginių apie rekomendacijas ar neteisėtas prekės ženklų naudojimas internetiniuose 
tinklapiuose“. Patikros metu buvo patikrinta 15 tinklapių, o 3 iš jų pažymėti, kaip reikalaujantys 
išsamesnės analizės dėl galimų vartotojų teisių apsaugos pažeidimų ir klaidinančių teiginių 
vartojimo. Patikros ataskaita pateikta ICPEN Sekretoriatui. ICPEN pirmininkaujant Nyderlandų 
vartotojų teisių apsaugos tarnybai 2011 m. balandžio 18-19 d. Tarnybos atstovai dalyvavo 
antrajame kasmetiniame ICPEN narių susitikime, kuris buvo surengtas Hagoje. Jo metu buvo 
surengta konferencija „Teisės normų, reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, įgyvendinimo 
stiprinimas tarptautiniu mastu“. ICPEN narių susitikimo metu skaityti pranešimai buvo skirti teisės 
aktų vykdymui, jo stiprinimui, vartotojų ir verslininkų švietimui, skatinimui aktyviai vykdyti teisės 
aktus, „vidutinio“ ir „pažeidžiamo“ vartotojo sąvokų analizei, bendroms programoms, projektams ir 
konkretiems ICPEN nariams kylantiems klausimais aptarti. 
 2011 m. gruodžio 12 d. Tarnyboje lankėsi prof. dr. Christopher Hodges, Oksfordo 
universiteto Socialinių ir teisinių studijų centro Civilinio teisingumo studijų vadovas, Roterdamo 
Erasmus universiteto profesorius. Vizito metu buvo aptariami klausimai, susiję grupės ieškinio 
koncepcija nacionaliniu ir ES lygiu, vartotojų teisių gynimo alternatyvios formomis, alternatyviu 
ginčų sprendimu Lietuvoje ir Tarnyboje.  
 
Dalyvavimas ES komitetų ir darbo grupių susitikimuose, veikloje  
 2011 m. Tarnyba gavo 66 pakvietimus į susitikimus vartotojų teisių apsaugos klausimais 
užsienio valstybėse. Tarnybos atstovai dalyvavo 40, iš kurių 7 dalyvavo Tarnybos direktorius, 
susitikimų.  
 Per 2011 m. įvyko trys CPC komiteto susitikimai, vienas CPN pavaduotojų lygio 
susitikimas ir du CPN generalinių direktorių lygio susitikimai. 
 2011 m. gegužės mėn. Tarnybos atstovai dalyvavo Potsdame organizuotame 
Tarptautiniame simpoziume, kurio metu buvo diskutuojama apie vartotojų informavimo problemas.  
 2011 m. birželio mėn. Tarnybos atstovas dalyvavo Nesąžiningos komercinės veiklos ir 
Nesąžiningų sutarčių sąlygų aptarimui skirtame ir Europos Komisijos organizuotame susitikime, 
kurio tikslas buvo pasidalinti gerąja ES valstybių narių praktika kovojant su nesąžininga komercine 
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veikla bei nesąžiningomis sutarčių sąlygomis vartojimo sutartyse, aptarti naujausią teismų praktiką 
ir suformuoti bendras gaires tolesniems prevenciniams veiksmams.  
 2011 m. lapkričio mėn. Tarnybos vadovas dalyvavo Lenkijos, pirmininkavusios ES 
Tarybai, organizuotoje Europos konkurencijos ir vartotojų dienoje. 
 2011 m. mėn. dalyvauta Briuselyje Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
organizuotoje diskusijoje apie „Jaunimui ir vaikams skirtą reklamą“ ir Bendradarbiavimo 
reglamento Nr. 2006/2004 pagrindu sudarytoje darbo grupėje „Prioritetai ir vertinimas“ teikti 
siūlymai dėl galimo Bendradarbiavimo tinklo darbo ir jo prioritetų gerinimo 2012 m. 
 2011 m. Tarnybos atstovai dalyvavo Europos Sąjungos 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. Taip pat aktyviai 
dalyvauta Europos Tarybos Vartotojų apsaugos ir informavimo darbo grupės posėdžiuose, kurių 
metu buvo pristatomi pasiūlymai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus 
ginčų sprendimo ir dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų.  
 Tarnyba taip pat parengė atsakymus į Europos Komisijos užsakymu vykdytas viešas 
konsultacijas ir tyrimus dėl alternatyvaus ginčų sprendimo vartojimo santykiuose bei kolektyvinio 
ieškinio koncepcijos Europos Sąjungoje, dėl Nesąžiningos komercinės veiklos apraiškų finansinių 
paslaugų ir nekilnojamo turto įsigijimo sutartyse.   
 2011 m. kovo 17 d. Tarnyba kartu su Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generaliniu 
direktoratu surengė seminarą apie RAPEX sistemą. Šio seminaro tikslas buvo surengti specialius 
mokymus apie vartojimo gaminių saugą ir rizikos įvertinimą pagal Bendrijos skubaus apsikeitimo 
informacija apie pavojingus gaminius sistemą (RAPEX). Mokymai skirti Lietuvos institucijų 
atstovams, kurių darbo funkcijos susijusios su vartojimo produktų sauga.  
 
FIN-Net  
 Tarnyba, dalyvaudama FIN-Net tinklo veikloje, dalyvavo dviejuose susitikimuose ir 
pateikė vartotojų tarpvalstybinių skundų finansinių paslaugų srityje statistiką už 2010 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 
 
3.16.1. Kokybės vadybos sistemos diegimas 
 
 2011 m. buvo tęsiamas pradėto 2010 m. sausio 26 d. vykdyti Europos socialinio fondo 
lėšomis finansuojamo projekto „Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standartą, 
diegimas Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje“ įgyvendinimas. Tarnybos direktoriaus 
2011 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. 1-2 iš apmokytų kokybės vadybos metodų taikymo Tarnybos 
darbuotojų sudaryta projekto darbo grupė parengė ir Tarnybos direktoriaus 2011 m. kovo 29 d. 
įsakymu Nr. 1-47 patvirtino aukščiausio hierarchinio lygmens kokybės vadybos sistemos 
dokumentą – Kokybės vadovą. Dokumente aprašyta sukurta Tarnybos kokybės vadybos sistema, 
atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ standarto 
reikalavimus, išdėstyta kokybės politika ir nustatyti kokybės tikslai, pateiktas galiojančių kokybės 
vadybos sistemos dokumentų sąrašas, pateikta Tarnybos organizacinė struktūra, vadovybės ir 
darbuotojų įsipareigojimai, siekiant: 



 60

- parodyti pasirengimą ir sugebėjimą nuolatos teikti teisėtus reikalavimus tenkinančias viešojo 
administravimo paslaugas; 

- rezultatyviai, efektyviai ir veiksmingai tenkinti suinteresuotųjų šalių, įskaitant vartotojų ir 
verslo subjektų, poreikius ir lūkesčius, tam tikslui taikant kokybės vadybos sistemą, nuolatinį jos 
gerinimą ir galimų neatitikčių prevencijos priemones.  
 Diegiant kokybės vadybos sistemą, aprašyti orientuoti į suinteresuotųjų šalių poreikių ir 
lūkesčių tenkinimą pagrindiniai Tarnybos veiklos procesai, jų tarpusavio ryšiai ir sąveika: 
dokumentų ir įrašų, infrastruktūros, personalo ir viešųjų ryšių valdymo, Tarnybos veiklos 
planavimo, vartotojų teisių apsaugos pokyčių ir valstybės politikos stebėsenos, bendradarbiavimo 
su visuomeninėmis vartotojų organizacijomis, naujos paslaugos įgyvendinimo, vartojimo sutarčių 
standartinių sąlygų kontrolės, vartotojų ginčų sprendimo ne teismo tvarka, vartotojų teisių apsaugos 
koordinavimo, vartotojų viešojo intereso gynimo, Tarnybos veiklos tobulinimo, grįžtamojo ryšio 
valdymo ir pan. Visi procesai įforminti kokybės vadybos sistemos dokumentais – 21 procedūra ir 
11 darbo instrukcijų, jų įgyvendinimą ir nuolatinį gerinimą užtikrina Tarnybos direktoriaus įsakymu 
paskirti atsakingi darbuotojai (procesų šeimininkai).  
 Siekiant nustatyti, ar Tarnybos kokybės vadybos sistema rezultatyviai įgyvendinama ir 
prižiūrima, ar atitinka Tarnybos planuotas priemones, LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus, ar 
didinamas veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas, kokybiškai atliekamos Tarnybai pavestos 
funkcijos, iš Tarnybos darbuotojų, išklausiusių vidaus auditorių mokymo kursus, sudaryta darbo 
grupė atliko 21 valdomo Tarnybos kokybės vadybos sistemoje proceso auditus. Šių auditų metu 
įvertintas Tarnybos struktūrinių padalinių veiklos procesų atitikimas LST EN ISO 9001:2008 
standarto ir kokybės vadybos sistemos procedūrose nustatytiems reikalavimams, patikrintas 
duomenų įrašų ir elektroninėse duomenų kaupimo bei registravimo sistemose valdymas ir jo 
užtikrinimas. Kokybės vadybos sistemos vidaus auditų ataskaitoje suformuluotos išvados, 
pasiūlymai ir rekomendacijos Tarnybos kokybės vadybos sitemos rezultatyvumo gerinimui.  
 Vidaus auditų rezultatai, korekcinių ir prevencinių veiksmų būklė, grįžtamasis ryšys, 
procesų vyksmas, pakeitimai, kurie gali daryti poveikį kokybės vadybos sistemai, gerinimo 
rekomendacijos apsvarstyti vadovybinės vertinamosios analizės metu.  
 Atsižvelgiant į išorės audito ataskaitos neatitikties akte suformuluotas rekomendacijas, 
apibrėžtos Tarnybos teikiamos viešosios paslaugos: 

1. vartotojų ir verslo subjektų informavimas ir konsultavimas; 
2. vartotojų ir pardavėjų bei paslaugų teikėjų ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka; 
3. asmenų pranešimų, prašymų nagrinėjimas, reikiamų priemonių taikymas iškilusiems 

klausimams spręsti; 
4. vartojimo sutarčių standartinių sąlygų kontrolė; 
5. vartotojų viešojo intereso gynimas; 
6. teisės aktų priėmimas, derinimas bei išvadų ir pasiūlymų teikimas; 
7. įstatymų nuostatų įgyvendinimo kontrolė ir poveikio priemonių taikymas. 

 Tarnyboje įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema ir 2011 m. liepos 12 d. įteiktas 
tarptautinį pripažinimą turinčios sertifikavimo įstaigos Bureau Veritas KVS sertifikatas, 
patvirtinantis, kad Tarnyboje įdiegta KVS valstybės vartotojų teisių politikos įgyvendinimo srityje 
atitinka ISO 9001 standarto reikalavimus. Diegiant kokybės vadybos sistemą buvo atlikta Tarnybos 
vidaus organizacinių dokumentų ir jų naudojimo, ataskaitų ir planų analizė, iš esmės peržiūrėti 
Tarnybos struktūrinių padalinių nuostatai, darbuotojų pareigybės ir atsakomybės, perskirstytos 
funkcijos, identifikuoti pagrindiniai vartotojų ir verslo subjektų konsultavimo, informavimo 
procesai. Kiekvieną ketvirtį vertinami nustatytų metinių kokybės tikslų rodikliai ir jų kitimo 
tendencijos, analizuojami vartotojų ir verslo subjektų poreikiai.  
 Siekiat užtikrinti tinkamą ir vienodą teisės aktų taikymo aiškinimą pagal teisės aktuose 
nustatytą Tarnybos kompetenciją, patobulintas konsultacijų vartotojų teisių apsaugos klausimais 
ūkio subjektams rengimas, teikimas ir skelbimas – parengta Ūkio subjektų konsultavimo Tarnyboje 
tvarka, patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-415. 
 Pagerintas Tarnybos vidinis darbo organizavimas tarp departamentų ir skyrių – parengtos 
ir patvirtintos Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1-616 Tarnybos 
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dokumentų teisinės priežiūros taisyklės, nustatančios Tarnybos rengiamų dokumentų teisinio 
derinimo vykdymo tvarką. Patobulintas infrastruktūros valdymas – nauja redakcija parengtos ir 
Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-617 patvirtintos Supaprastintų viešųjų 
pirkimų taisyklės ir Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-615 patvirtintos 
Viešųjų pirkimų organizavimo taisyklės. Efektyvesniam žmogiškųjų išteklių valdymui parengta ir 
Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-654 patvirtinta Tarnybos žmogiškųjų 
išteklių valdymo strategija 2012-2014 m. ir jos įgyvendinimo priemonių planas. 
 Siekiant pagerinti paslaugų kokybę ir didinti veiklos efektyvumą, Tarnyba 2011 m. 
gruodžio 7 d. įdiegė skambučių įrašymo sistemą bei įrašinėja visus vykstančius pokalbius su į 
Tarnybą besikreipusiais asmenimis. Tai leis atlikti teikiamų paslaugų kokybės vertinimą ir užtikrinti 
teikiamų paslaugų kokybę. 
 

3.16.2. Projektas „Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 

dėl vartotojų teisių galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas“ 
 
 2011 m. buvo užbaigtas 2010 m. pradėtas vykdyti projektas Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-01-
002 ,,Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojų 
teisių galimo poveikio Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas“ bei pateikta galutinė šios tyrimo 
ataskaita.  
 2011 m. Tarnyba, atstovaujanti Lietuvą, kartu su tokiomis Europos Sąjungos valstybėmis 
narėmis, kaip Prancūzija, Portugalija, Austrija, Lietuva, Latvija, Malta, Kipras, Suomija, Italija, 
Slovakija, dalyvauja, aktyviai dalyvavo įgyvendinant Europos Sąjungos finansuojamą projektą, 
skirtą Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo (toliau - CPC) tinklo viešinimui. Šis projektas 
vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. spalio 27 d. Reglamentą (EB) 2004/2006 
dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, 
bendradarbiavimo. Projektui vadovavo Prancūzijos generalinis konkurencijos, vartojimo ir apgaulių 
prevencijos direktoratas. Projekto metu buvo surengti keturi seminarai, kurių metu kompetentingų 
Europos Sąjungos valstybių narių institucijų atstovai diskutavo apie galimas CPC tinklo viešinimo 
priemones, bendradarbiavimo ryšių plėtojimą su kompetentingomis vartotojų teisių apsaugos 
institucijomis, vartotojų ir verslo asociacijomis bei Europos vartotojų centrų tinklu. 2011 m. birželio 
28 d. Briuselyje įvykusiam seminarui pirmininkavo Lietuva. Jo metu buvo aptarti klausimai, susiję 
su CPC tinklo viešinimu, t.y. projekto rezultatais, naujienlaiškio bei bendradarbiavimo susitarimo 
tarp nacionalinių institucijų bei Europos vartotojų centrų projekto pristatymu, šiam tikslui sukurtos 
darbo grupės pristatymu ir kt.  
 2011 m. gegužės 26 d. Tarnybos atstovas dalyvavo Kaire (Egipte) dalyvavo partnerių 
atrankos Europos Komisijos finansuojamame Dvynių projekte Nr. EG10/ENP-AP/HE/15 „Egipto 
vartotojų teisių apsaugos sistemos peržiūra ir Vartotojų teisių apsaugos agentūros gebėjimų 
atnaujinimas“ posėdyje.  
 Tarnyba parengė ir Europos Komisijai pateikė paraišką dėl dalyvavimo bendrame pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. spalio 27 d. Reglamentą (EB) 2004/2006 dėl nacionalinių 
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo vykdomame 
projekte „Vartojimo kredito direktyva“. Šiame projektui vadovauja Latvijos vartotojų teisių gynimo 
centras.  
 Taip pat buvo parengta paraiška dėl prašymo skirti Europos Sąjungos paramą, kuri 
padengtų 50 procentų Tarnybos išlaidų, reikalingų 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“.   
 
 
3.16.3. Lietuvos gyventojų ir verslininkų apklausa apie vartotojų teises 
 
 Tarnybos užsakymu 2011 m. gruodžio mėnesį Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 
centras „Vilmorus“ atliko vartotojų tyrimą ir verslo subjektų apklausą apie vartotojų teises: 
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vartotojų teisių pažeidimus, informuotumą vartotojų teisių apsaugos klausimais, elgseną, susidūrus 
su vartotojų teisių pažeidimais taip pat jų pasitikėjimą vartotojų teises ginančiomis institucijomis. 
 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., 2006 m. – 46 proc., 2008 m. žinančių 
kur kreiptis buvo apie pusę – 51 proc., o paskutinio – 2011 m. tyrimo duomenimis jų skaičius 
padidėjo iki 56 proc. 
 Dėl savo teisių gynimo 59 proc. apklaustųjų kreiptųsi į Tarnybą, 16 proc. į visuomenines 
vartotojų organizacijas, 7 proc. – į visuomenės informavimo priemones. 2006 m. pardavėjui ar 
paslaugos teikėjui atsisakius patenkinti vartotojo pretenzijas dėl įsigytos nekokybiškos prekės ar 
paslaugos į Tarnybą ir visuomenines vartotojų organizacijas ketino kreiptis vienodas respondentų 
skaičius – po 36 proc. 
 2011 m. padaugėjo respondentų, teigiančių, kad buvo pažeistos jų, kaip vartotojų, teisės 
(2011 m. – 32 proc., 2010 m. – 22 proc.). Dažniau pažeistomis teisėmis skųsdavosi turintys aukštąjį 
išsilavinimą vartotojai. Dauguma apklausos dalyvių (84 proc.) dėl savo teisių pažeidimų pirmiausia 
kreiptųsi į nekokybiškos prekės pardavėją ar paslaugos teikėją. Iš karto į vartotojų teises ginančias 
institucijas, nebandydami pirmiausia išsiaiškinti su pardavėju ar paslaugos teikėju, kreiptųsi tik 6 
proc. respondentų. 
 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. 
 Spaudos konferencijoje taip pat buvo pristatyta pirmoji verslo subjektų apklausa. Jos 
duomenys parodė, kad 37 proc. verslininkų informacijos apie vartotojų teisių apsaugą pakanka. Du 
trečdaliai (66 proc.) verslininkų informacijos apie vartotojų teisių apsaugą ieško patys 
Naudingiausia informacija apie vartotojų teisių apsaugą, jų teigimu, yra ta, kuri pateikiama šioje 
srityje dirbančių valstybės institucijų interneto svetainėse (77 proc.). Jiems aktualiausia informacija 
apie netinkamos kokybės prekes ir paslaugas (36 proc.) ir apie prekių keitimą bei grąžinimą (27 
proc.). 
 Kalbėdami apie tai, kokiais klausimais dažniausiai tenka bendrauti su vartotojų teises 
ginančiomis institucijomis, respondentai nurodė vartotojų skundų sprendimą (20 proc.) ir 
konsultacijas dėl teisės aktų taikymo (19 proc.). Tačiau daugiau kaip pusė apklaustųjų (57 proc.) 
mano, kad bendradarbiavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais tarp verslo subjektų ir valstybės 
institucijų nėra pakankamas. 
 Dauguma apklaustųjų verslininkų (64 proc.) teigė, kad vartotojų teisių įgyvendinimas 
skatina sąžiningą konkurenciją tarp verslininkų. Beveik pusė (46 proc.) respondentų pripažįsta, kad 
sąžiningos verslo praktikos kodeksas prisideda prie vartotojų teisių apsaugos sistemos tobulinimo, 
tačiau jį pasirašę yra tik 14 proc., o 42 proc. apklaustųjų verslininkų apie tokį kodeksą nebuvo 
girdėję. 
 Absoliuti dauguma apklaustų verslo atstovų (95 proc.) nurodė, kad jiems svarbu, jog jų 
produktų ar paslaugų vartotojai žinotų savo teises. 30 proc. verslininkų teigė, kad į juos vartotojai 
niekada tiesiogiai nesikreipė dėl netinkamos kokybės prekių ar teikiamų paslaugų ir tik 6 proc. 
nurodė, kad per paskutinius vienerius metus dėl vartotojų teisių gynimo į juos kreipėsi vartotojų 
asociacijos. 
 Dažniausiai (66 proc.) verslo subjektai siekia bet kokiu atveju susitarti su vartotoju, 
nesikreipiant į teismą. 35 proc. nurodė, kad jų įmonė yra nesuformavusi politikos šiuo klausimu ir 
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kiekvienu atveju elgiamasi pagal situaciją. Trečdalis respondentų teigė (33 proc.), kad yra patvirtinę 
įmonės vidaus ginčų su vartotojais sprendimo taisykles ir aprašę procedūras. 
 Apie alternatyvų ginčų sprendimą (AGS) žino kiek daugiau kaip pusė verslininkų (56 
proc.). Pagrindinis motyvas, kuris paskatintų dalyvauti AGS procese – įmonės reputacijos 
išsaugojimas (55 proc.).  
 Absoliuti dauguma verslininkų (97 proc.) žino arba yra girdėję apie Tarnybą, o 26 proc. 
naudojosi šios tarnybos paslaugomis ar teikiama informacija.  
 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. 
 
 
3.16.4. Bendradarbiavimas su asociacijomis ir ugdymo įstaigomis 
 
 Tarnyba, bendradarbiaudama su vartotojų asociacijomis, nuolatos teikia įvairias 
konsultacijas asociacijoms vartotojų teisių apsaugos bei kitais aktualiais klausimais. 
Bendradarbiaujant su ugdymo įstaigomis, dalyvauta jų rengiamuose renginiuose, paskaitose, 
seminaruose: 

- Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje skaityti pranešimai apie vartotojo teises; 
- Vilniaus Edukologijos Universiteto organizuotame renginyje ,“EKO (logiškas) krepšelis - jo 

išmesti nereikia“, dalyvauta vertinimo komisijoje bei studentams ir dėstytojams pristatyta 
dažniausiai pasitaikantys pažeidimai, reklamuojant ekologiškus produktus; 

- Seminare, skirtame ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, skaitytas pranešimas ,,Maisto sauga“; 
- III amžiaus universiteto seminarui „Reklamos kontrolė“ parengtas ir pristatytas pranešimas 

maisto reklamos, prekių ženklų reglamentavimo bei reklamos, skirtos vaikams srityse. 
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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 Europos Sąjungos 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 Europos 
Sąjungos 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 

 
a. Informacijos apie Europos Sąjungos ir nacionalinę teisę rinkimas:  

 
 2011 m. informacija apie Europos Sąjungos ir nacionalinę teisę buvo talpinama specialiose 
Centro tinklapio www.ecc.lt direktorijose, taip pat ir Centro patalpose. Centro sukaupta informacija 
(lankstinukai, brošiūros) apie vartotojų teisių apsaugą Europos Sąjungoje 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: 
 

 2011 m. Centras parengė ir išleido informacines kišenines korteles apie Centrą, jo 
teikiamas paslaugas ir oro keleivių teises (lietuvių ir anglų kalbomis). Pastebėtina, kad kortelės yra 
informatyvios, pateikiančios pagrindinę informaciją vartotojams tiek apie Centrą, tiek ir oro 
keleivių teises. Kišeninės kortelės ir kita Centro informacinė medžiaga buvo išplatinta: 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste, Kauno miesto ir regiono turizmo informacijos centruose, Šiaulių 
turizmo informacijos centre, Vilniaus turizmo informacijos centre, Klaipėdos turizmo informacijos 
centre, Kauno „Akropolyje“, Seimo informacijos biure, Europos Komisijos atstovybėje Lietuvoje, 
Teisės klinikoje, Kauno, Klaipėdos, Alytaus, Marijampolės, Panevėžio, Tauragės, Telšių, Utenos ir 
Šiaulių Europe Direct skyriuose, Europos verslo ir inovacijų tinkle „Enterprise Europe Network“ 
Vilniaus, Panevėžio, Klaipėdos, Kauno, Marijampolės ir Šiaulių skyriuose, Metinėje ES 
informacijos tinklo Lietuvoje konferencijoje. 
 2011 m. liepos 7 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. 
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c. Straipsnių,susijusių su vartotojų teisių apsauga, įskaitant informaciją apie NGN naudą, 
publikavimas: 

 Centras, siekdamas supažindinti vartotojus su jų teisėmis ir apsauga Europos Sąjungoje, 
2011 m. per BNS išplatino 6 spaudos pranešimus: ,,Vartotojai, dėmesio, reikia Jūsų nuomonės! 
Pigesnis, greitesnis ir paprastesnis būdas išspręsti ginčą be teismo“ ,,Europos vartotojų centrai 2010 
m. padėjo 71 000 Europos Sąjungos pirkėjų“, ,,Informacinis renginys apie oro keleivių teises 
Tarptautiniame Vilniaus oro uoste“, ,,Vartotojai: Europos vartotojų centrai informuoja apie oro 
keleivių teises 2011 m.“, „Nors tarptautinėje el. prekybos erdvėje pažanga vartotojų atžvilgiu 
jaučiama, tačiau vis dar yra kur tobulėti“ ir „Oro keleivių teisių ataskaita 2011: ugnikalnio 
išsiveržimas 2010-aisiais aiškiai įrodo, kad oro keleivių teisėms turi būti skiriamas dėmesys“. 
Centras parengė 10 straipsnių spaudoje tokiomis temomis kaip „Keliautojai draudžia ne tik 
sveikatą, bet ir lagaminą“, ,,Prekeiviai stengiasi pergudrauti vartotojus“, ,,Problemos iš lentynos“, 
,,Ar žinai, ką turi žinoti?“, ,,Jūsų teisės keliaujant lėktuvu“, ,,Kaip apsaugoti savo bagažą“, ,,Dingo 
registruotas bagažas?‘", „Žinokite savo teises“, „Oro keleivių teisės trumpai: atšauktas, atidėtas, 
neįvykęs skrydis ir atsisakymas vežti“, „Patarimai keliautojams: ką daryti, jei dingo lagaminas“, 
taip pat 37 publikacijas internete apie Centrą ir jo veiklą.  

 
d. Tinklapio vystymas ir aptarnavimas: 

 
 Centro tinklapis www.ecc.lt buvo reguliariai atnaujinamas per visus 2011 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 
Europos Sąjungoje. Centras 2011 m. savo gerbėjams siūlė įvairius testus, informuodamas juos apie 
vartotojų teises Europos Sąjungoje, 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). Metų pabaigoje iš 12 temų, 
kurios buvo nagrinėtos kiekvieną mėnesį, buvo išrinkta aktualiausia tema, o nugalėtojas 
apdovanotas Centro reklaminėmis dovanėlėmis. 
 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 Europos Sąjungoje. 
 Centras atliko „Pirkimų pagalbininko Howard“ vertimą iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. 
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 Europos Sąjungoje.  
 

e. Konferencijų, seminarų, pasitarimų specifinėmis temomis, susijusiomis su vartotojų 
teisių apsauga, įskaitant informaciją apie NGN naudą, organizavimas: 

 Centras 2011 m. suorganizavo 27 seminarus apie vartotojų teises Europos Sąjungoje: 
Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, Mykolo Riomerio universitete, Utenos 
regioninio profesinio mokymo centre, Utenos kolegijoje, Socialinių mokslų kolegijos Vilniaus 
skyriuje, Panevėžio profesinio rengimo centre, Vilniaus Verslo teisės akademijoje, Klaipėdos 
turizmo mokykloje, Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijoje, Telšių „Germanto“ vidurinėje mokykloje, 
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Europos informacijos centro (Europe Direct) Alytaus, 
Marijampolės, Šiaulių, Klaipėdos Telšių, Tauragės skyriuose, Lietuvos nuolatinėje atstovybėje 
Belgijoje (lietuvių bendruomenės nariams), Kauno kolegijoje, Kauno kolegijos Tauragės skyriuje, 
Ūkio ministerijoje.  
 Centras suorganizavo seminarus verslo atstovams apie vartotojų teises Europos Sąjungoje: 
verslo inkubatoriui Šiauliuose, gidams Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centre, Vilniaus 
turizmo ir informacijos centre, kelionių agentūrų atstovams kartu su Tarnybos atstovais. Taip pat 
suteikė konsultacijas verslo įmonėms telefonu ir el. paštu. Seminarų metu Centro atstovai teikė 
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informaciją apie neteisminio ginčų nagrinėjimo procedūrą ir institucijas Lietuvoje ir kitose Europos 
Sąjungos šalyse. Centras taip pat suorganizavo susitikimus su Lietuvos bankų asociacija, Civilinės 
aviacijos administracija.  
 Iš viso Centro atstovai 2011 m. su Centro vykdoma veikla ir vartotojų teisėmis Europos 
Sąjungoje supažindino 1264vartotojus. 

 

 
 
 

f. „ECC-Net“ funkcijų reklamavimas, naudojant tinkamiausius metodus: 
 
 Centras 2011 m. surengė 53 radijo ir 10 TV reportažų apie vartotojų teises Europos 
Sąjungoje. 
 Europos Komisijos atstovybėje ir Europos Parlamento biuro Lietuvoje informacijos centre 
bei Europos informacijos biure Lietuvos Respublikos Seime pastatyti stendai buvo reguliariai 
papildomi Centro leidiniais. 
 Reklaminis plakatas apie Centro teikiamas paslaugas su kontaktiniais duomenimis buvo 
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 Europos Sąjungos tinklų bendradarbiavimas: 

 
 2011 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), Mykolo Riomerio 
universiteto ir Tarnybos atstovais. Centras dalyvavo minėtų atstovų rengiamose konferencijose, 
seminaruose ir mokymuose, taip pat kvietė dalyvauti Centro organizuojamuose renginiuose.  
 2011 m. Centro atstovai dalyvavo:  

• Tarptautinės teisės ir verslo aukštosios mokyklos renginyje „Vartojimas be sienų“ Europos 
vartotojo dienai paminėti (2011 m. kovo 17 d.);  

• Europos Parlamento informacijos biuro ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje 
organizuotame Europinių tinklų, veikiančių Lietuvoje, susitikime (2011 m. kovo 17-18 d.). 
Konferencijos metu buvo pasidalinta informacija apie naujausias Europos Sąjungos 
komunikavimo iniciatyvas bei įdomiausias veiklos idėjas;  
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• Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro diskusijoje 
„Lietuvos ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimas kovoje su tarptautinio 
pobūdžio organizuotu nusikalstamumu: praktiniai aspektai“ (2011 m. gegužės 27 d.);  

• ISM vadybos ir ekonomikos universitete Jungtinių Tautų vystymo programos iniciatyva 
organizuotoje atsakingo vartojimo konferencijoje jaunimo organizacijų atstovams „Ar po 
mūsų bus tvanas?“ (2011 m. rugsėjo 29 d.); 

• Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje organizuotoje Europos Sąjungos informacijos ir 
pagalbos tarnybų tinklo konferencijoje (2011 m. spalio 13-14 d.); 

• Teisingumo ministerijos organizuotoje konferencijoje „Grupės ieškiniai ir vartotojų teisių 
gynimo alternatyvios formos“ ir „Konkurencijos pažeidimais daroma žala ir jos 
atlyginimas“ (2011 m. gruodžio 13-14 d.); 

• Susitikime su Lietuvos prekybos įmonių asociacijos (LPĮA) (2011 m. gruodžio 20 d.) ir 
Europos teisminio tinklo civilinėse ir komercinėse bylose Lietuvoje atstovais (2011 m. 
gruodžio 28 d.).  

 
2 uždavinio (Tiesioginis informacijos pateikimas) įgyvendinimas 
 
 Centras 2011 m. gavo 524 informacijos paklausimus ir į juos visus atsakė (100 proc.) (iš 
viso pagal susitarimą dėl finansavimo buvo numatyta gauti 520 informacijos paklausimų per 2011 
m.). 
 

 
 
 Centras per 2011 m. taip pat užregistravo 258 vartotojų paprastuosius skundus (angl. 
Simple complaints) ir juos visus išnagrinėjo (iš viso buvo numatyta gauti 80 paprastųjų skundų per 
2011 m.). 
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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 Europos Sąjungos valstybėse, 2011 m. 
gavo 143 vartotojų skundus, iš kurių 93 skundai yra išnagrinėti (iš viso numatyta gauti 92 skundus 
per 2011 m.). 
 

 
 
 Daugiausia skundų 2011 m. gauta dėl oro keleivių teisių pažeidimų (46 proc.), netinkamos 
kokybės prekių bei paslaugų (25 proc.), elektroninės komercijos (23 proc.) ir kitų pažeidimų (6 
proc.). 
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 Pagal šalis daugiausiai skundų Centras gavo dėl Vokietijos (16 proc.), Latvijos (14 proc.), 
Didžiosios Britanijos (12 proc.), Italijos (8 proc.), Lenkijos (6 proc.) prekių pardavėjų ar paslaugų 
teikėjų. Kitų ES šalių vartotojai kreipėsi dėl prekių pardavėjų ar paslaugų teikėjų Lietuvoje (21 
proc.). 
 

 
 
4 uždavinio (Tinklų ir grįžtamojo ryšio vystymas) įgyvendinimas 

 
a. Empirinių tyrimo projektų tarptautiniais vartotojų klausimais vykdymas kartu su 

kitais tinklo nariais: 
 

 Centras, vykdydamas 2011 m. susitarime dėl finansavimo suplanuotą darbo programą, 
dalyvavo šiuose jungtiniuose projektuose: 

1. Slapto pirkimo internete projektas (Centras buvo darbo grupės narys). Projekto tikslas – 
patikrinti ir ištirti, ar pardavėjai vykdo savo įsipareigojimus įsigyjant prekę elektroniniu būdu 
(tarpvalstybinis pirkimas Europos Sąjungos ribose), t.y. ar suteikia visą informaciją tiek prieš, tiek 
ir po prekės įsigijimo, taip pat įvertinti prekių pristatymo, apmokėjimo ir grąžinimo ypatumus. 
Kiekvienas projekte dalyvaujantis Europos vartotojų centras (projekte dalyvavo 17 Europos 
vartotojų centrų) per 2011 m. sausio mėn. atliko slaptus pirkimus, vasario – kovo mėn. pildė darbo 
grupės parengtą klausimyną ir jį su atsakymais išsiuntė darbo grupės nariams. Darbo grupės nariai 
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informaciją susistemino ir parengė projekto ataskaitos projektą. Projekto galutinė ataskaita bus 
parengta ir išplatinta 2012 m. pradžioje. 

2. 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. 

3. Bendra šviečiamoji akcija apie oro keleivių teises Europos oro uostuose. ECC-Net 
organizavo visą Europą apimantį renginį, kurio metu keleiviai didžiuosiuose Europos oro uostuose 
buvo informuojami apie jų teises keliaujant oru. Centro atstovai taip pat prisijungė prie šios akcijos 
ir Tarptautiniame Vilniaus oro uoste liepos 7 d., dalino informacinę medžiagą oro keleiviams, 
atsakinėjo į jų pateiktus klausimus ir teikė patarimus keliaujantiems oro transportu. 

4. Oro keleivių teisės oro erdvę sustabdžius vulkaniniam debesiui projektas. Projektas skyrė 
pagrindinį dėmesį oro keleivių teisėms išsiveržus ugnikalniui. Centras pateikė projekto darbo grupei 
atsakymus į atsiųstą klausimyną. Projekto ataskaita buvo išleista spalio mėn. 

5. Išankstinio mokėjimo kreditinės kortelės projektas. Projekto tikslas – ištirti, ar Europos 
Sąjungos valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje yra galimybė įsigyti ir atsiskaityti 
išankstinio mokėjimo kreditinėmis kortelėmis (angl. Prepaid credit cards). Centras pateikė Europos 
vartotojų centrui Vokietijoje atsakymus į atsiųstą klausimyną. 
 

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

 
 Europos vartotojų centro atstovai per 2011 m.: 

1. 2011 m. sausio 21 d. dalyvavo Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato (DG 
SANCO) rengtame susitikime su Europos automobilių nuomos ir lizingo kompanijų federacijos 
„Lease Europe“ atstovais. Susitikimo tikslas – gairių vartotojams, nuomojantiems automobilį, 
sukūrimas; 

2. 2011 m. vasario 22 d. dalyvavo Didžiosios Britanijos Parlamentinių studijų centro 
organizuotame simpoziume „Europos Sąjungos vidaus rinkos supaprastinimas: barjerų naikinimas 
siekiant palengvinti elektroninę prekybą“. Susitikimo nauda – naujausios informacijos apie siekius 
naikinant barjerus gavimas; 

3. 2011 m. vasario 23 d. dalyvavo Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto posėdyje. 
Susitikimo tikslas – bendradarbiavimo tarp ECC-Net ir Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo 
komiteto skatinimas; 

4. 2011 m. vasario 24 d. dalyvavo ECC-Net direktorių susitikime; 
5. 2011 m. kovo 16 d. dalyvavo aukšto lygio susitikime apie alternatyvaus ginčų sprendimo 

būdus vidaus rinkoje vartotojams. Susitikimo nauda – naujausios informacijos apie alternatyvaus 
ginčų sprendimo būdus gavimas; 

6. 2011 m. kovo 18 d. dalyvavo Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
rengtame susitikime „Vartojimas be apribojimų“ Europos vartotojų dienai paminėti. Susitikimo 
nauda – naujausios informacijos apie vartotojų įgalinimą ginant pažeistas vartotojų teises gavimas; 

7. 2011 m. kovo 29-30 d. dalyvavo antrajame darbo grupės, rengiančios slapto pirkimo 
internete projektą, susitikime. Susitikimo nauda – projekto metu gautos informacijos sisteminimas; 

8. 2011 m. balandžio 11-12 d. dalyvavo Europos vartotojų aukščiausio lygio susitikime 
„Europos Sąjungos vartotojų teisių apsaugos politika – kelias pirmyn“. Susitikimo nauda – 
naujausios informacijos apie vartotojų įgalinimą ginant pažeistas vartotojų teises gavimas; 

9. 2011 m. gegužės 20 d. dalyvavo Baltijos šalių Europos vartotojų centrų bendradarbiavimo 
susitikime; 

10. 2011 m. birželio 6 d. dalyvavo DG SANCO rengtoje audio konferencijoje apie išorinį 
ECC-Net įvertinimą; 

11. 2011 m. birželio 9 d. dalyvavo mokymosi vizite Portugalijos Europos vartotojų centre. 
Susitikimo nauda – naujų idėjų, kaip šviesti vartotojus apie jų teises pasisėmimas; 
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12. 2011 m. birželio 14 d. dalyvavo susitikime dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2005/29/EB dėl nesąžiningos verslo įmonių komercinės praktikos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje 
tinklapio paleidimo ir neoficialiame Europos vartotojų centrų direktorių susitikime apie bendrus 
ECC-Net projektus 2012 m. Susitikimo nauda – susipažinimas su nauju tinklapiu ir bendrų projektų 
2012 m. numatymas; 

13. 2011 m. liepos 14 d. dalyvavo Europos vartotojų centrų direktorių susitikime su Sveikatos 
ir vartotojų reikalų vykdančiosios agentūros (EAHC) atstovais. Susitikimo nauda – Europos 
vartotojų centrų interneto puslapių tobulinimo gairės siekiant vieningumo ir informacijos dėl 
paraiškų 2012 m. gavimas; 

14. 2011 m. spalio 11 d. dalyvavo ketvirtoje konferencijoje apie vartotojų teisių apsaugą 
Liuksemburge; 

15. 2011 m. spalio 21 d. dalyvavo susitikime dėl Europos Tarybos ir Parlamento direktyvos 
2006/123/EB, dėl paslaugų vidaus rinkoje įgyvendinimo, tema – „Paslaugų gavėjams teikiama 
pagalba – patirtis taikant Direktyvos 20 (2) str.“; 

16. 2011 m. lapkričio 15 d. dalyvavo ECC-Net direktorių susitikime; 
17. 2011 m. lapkričio 23 d. dalyvavo ECC-Net bendradarbiavimo dienoje ir Europos 

konkurencijos ir vartotojų dienos konferencijoje „Konkurencija – kas iš to vartotojams?“. 
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3.18. Finansinė parama vartotojų asociacijoms 
 
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 28 d. pasitarimo 
protokolo Nr. 83 „Dėl vartotojų teisių apsaugos Lietuvos Respublikoje tobulinimo“ 5.2 punktu bei 
Teisingumo ministerijos siūlymu, nuo 2010 m. sausio 1 d. vartotojų švietimo funkciją vykdo 
konkurso būdu atrinktos vartotojų asociacijos. Šioms asociacijoms teikiama finansinė parama, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 127 
patvirtintomis Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisyklėmis.  

Įgyvendinant aukščiau minėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, Tarnybos 
direktoriaus 2011 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1-30 Dėl vartotojų teisių apsaugos priemonių 
programų temų patvirtinimo ir Lietuvos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo paskirstyti 
numatyti biudžeto asignavimai - 60 000 Lt (2010 m. - 100 000 Lt ). Taip pat Tarnybos direktoriaus 
2011-04-15 įsakymu Nr. 1-59 Dėl vartotojų asociacijų pateiktų paraiškų ir vartotojų teisių apsaugos 
priemonių programų vertinimo komisijos sudarymo, sudaryta komisija iš Tarnybos darbuotojų, 
vertinusių gautas paraiškas.  

Vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms pagal nustatytas temas įgyvendinti gauta 
13 (2010 m. – 11) paraiškų, kurias pateikė 9 (2010 m. – 7) vartotojų asociacijos, finansinė parama 
suteikta šioms 5 vartotojų asociacijoms:  
 1. Asociacijai Vartotojų teisių gynimo centras pagal 1 temą „Priemonių, užtikrinančių 
vartotojų teisių apsaugą (įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų švietimą)“ – 12 000 Lt 
 2. Nacionalinei finansinių paslaugų vartotojų asociacijai pagal 2 temą „Priemonių, 
užtikrinančių vartotojų teisių apsaugą (įskaitant vartotojų ir finansinių paslaugų tiekėjų bei draudikų 
švietimą) finansinių paslaugų bei draudimo srityse, įgyvendinimas“ – 12 000 Lt; 
 3. Asociacijai Vartotojų teisių gynimo centras pagal 3 temą „Priemonių, užtikrinančių 
vartotojų teisių apsaugą (įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų švietimą) turizmo ir keleivių vežimo 
oro, vandens, geležinkelių, kelių transporto srityse, įgyvendinimas“ – 12 000 Lt; 
 4. Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijai pagal 4 temą „Priemonių, 
užtikrinančių vartotojų teisių apsaugą (įskaitant vartotojų švietimą) energijos tiekimo ir vartojimo 
srityje, įgyvendinimas“ – 12 000 Lt; 
 5. Vakarų Lietuvos vartotojų federacijai pagal 5 temą „Vartotojų, patiriančių socialinę 
atskirtį (neįgaliųjų, ilgalaikių bedarbių, vaikų, pensininkų, asmenų, gyvenančių kaime, ir kt.), 
švietimas vartotojų teisių apsaugos klausimais“ – 12 000 Lt. 

Įgyvendinant finansinės paramos teikimą, vartotojų asociacijoms, neatsiskaičiusioms už 
panaudotas lėšas, išsiųstas raginimas. Vartotojų asociacijoms nuolat teikiama metodinė pagalba 
ataskaitų rengimo bei jų įforminimo klausimais, taip pat kitais vartotojų asociacijoms aktualiais 
klausimais.  

Tarnyba, siekdama panaudoti vartotojų asociacijų resursus bei įtraukti jas į Vartotojų teisių 
apsaugos sistemą, atliko analizę bei suformulavo ir Teisingumo ministerijai pateikė pasiūlymus dėl 
galimų kitų funkcijų perdavimo vartotojų asociacijoms. 

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 848 
patvirtintoje Valstybinę vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 strategijoje numatytą priemonę, kuria 
iki 2011 m. IV ketvirčio pabaigos nustatyti tinkamesnę finansinės paramos vartotojų asociacijoms 
teikimo tvarką, pateiktos pastabos Teisingumo ministerijos parengtam Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr.127 „Dėl finansinės paramos vartotojų 
asociacijoms teikimo“ projektui. 
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4. Programos įgyvendinimo rezultatai (vertinimo kriterijų įvykdymas) 
 
 

Eil. Nr. Vertinimo kriterijus 2011 metų 
planas 

2011 m. 
įvykdymas 

Įvykdymo 
procentas 

Teisingumo ministerijos 2011 m. strateginiame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai 

1. 

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

1 % 1 % 100% 

2. 

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

5 % 15 %  290 % 

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.  
 
 

50 % 45 % 90 % 

5. 

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

101 175 173 % 

5. 

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

200 208 104 % 

6. 

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

52 % 56 %  108 %  

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2011 m. metiniame veiklos plane numatyti 

vertinimo kriterijai 

7. 

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

100 % 100 % 100 % 
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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.  
 

70 158 226 % 

10. 

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

50 % 45 % 90 % 

11. 
Teismams teiktų išvadų skaičius. 
 

70 88 126 % 

12. 

Patenkintų ieškinių ir pasiektų 
taikių susitarimų procentas, 
ginant vartotojų viešąjį interesą 
teismuose.  

70 % 100 % 143 % 

13. 

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

10.000 12.227 122 % 

14. 

Pagal Produktų saugos įstatymą 
ir Maisto įstatymą išnagrinėtų 
bylų procentas nuo einamaisiais 
metais gautų bylų.  

80 % 79 % 98 % 

15. 

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

35 51 146 % 

16. 

Priimtų nutarimų dėl vartojimo 
sutarčių nesąžiningų sąlygų 
taikymo skaičius. 
 

140 175 125 % 

17. 

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

100 % 100 % 100 % 
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18. 

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

2 2 100 % 

19. 

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

40 40 100 % 

20. 

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

100 % 100 % 100 % 

21. 

Atliktas galimybių studijos 
,,Vartotojų teisių informacinės 
sistemos sukūrimas“ atlikimo 
paslaugos pirkimas. 

1 1 100 % 

22. 
Parengtas Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos tarnybos 
Kokybės vadovas. 

1 1 100 % 

23. 

Parengta Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos tarnybos kokybės 
vadybos sistemos vadovybinės 
analizės ataskaita. 

1 1 100 % 

24. 

Suteiktas Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos tarnybos kokybės 
vadybos sistemos sertifikatas, 
patvirtinantis, kad kokybės 
vadybos sistema atitinka 
standarto ISO 9001 
reikalavimus.  
 

1 1 100 % 

25. 

Europos vartotojų centre 
išnagrinėtų vartotojų skundų 
skaičius.  

 

92 143 155 % 

26. 
Europos vartotojų centre gautų 
ir atsakytų informacinių 
paklausimų skaičius.  

520 524 100 % 

27. 

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

27 164 607 % 

28. 

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

2 2 100 % 
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29. 

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

5 5 100 % 

30. 
Finansinės paramos vartotojų 
asociacijoms paskirstymas 
(proc.). 

100 % 100 % 100 % 

 
Paaiškinimai dėl nepasiektų ar viršytų vertinimo kriterijų reikšmių 

 
1. Konsultacijų verslo subjektams skaičiaus didėjimas palyginti su praėjusiais metais, proc. 
 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-415 patvirtinta Ūkio subjektų konsultavimo 
Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje tvarka. 2011 m. verslo subjektams suteiktų 
konsultacijų skaičius, lyginant su 2010 m. duomenimis, išaugo 15 proc., t.y. 10 proc. daugiau nei 
planuota. Numatyti tikslų verslo subjektams suteiktų konsultacijų skaičių sudėtinga dėl nežinomo 
verslo subjektų informacijos poreikio ir verslo subjektų aktyvumo kreipiantis į Tarnybą. 
 
2. Taikiai išspręsti vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčai, proc. nuo bendro vartotojų ir 
pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka nagrinėtų ginčų skaičiaus.  
 Gavusi vartotojo prašymą išnagrinėti tarp jo ir pardavėjo (paslaugos teikėjo) kilusį ginčą 
vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, Tarnyba pirmiausia imasi priemonių vartotojui ir 
pardavėjui (paslaugų teikėjui) sutaikinti ir kreipiasi į pardavėją (paslaugų teikėją) paaiškindama 
teisės aktų nuostatas bei siūlydama ginčą spręsti taikiai. 2011 m. Tarnyboje ne teismo tvarka buvo 
išnagrinėti 1192 ginčai, iš jų 497 ginčai išspręsti taikiai, 77 ginčų nagrinėjimas nutrauktas Vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo 26 str. numatytais pagrindais, kitais atvejais priimti sprendimai atmesti, 
patenkinti arba iš dalies patenkinti vartotojo reikalavimus. 2011 m. taikai išspręstų ginčų skaičius 
sudarė 45 proc. nuo visų ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėtų ginčų skaičius, t.y. 5 proc. 
mažiau nei planuota. Tarnybos priimamo sprendimo neprivalomumas, poveikio priemonių 
nebuvimas, pablogėjusi verslo subjektų ekonominė situacija (didėjantis bankrutuojančių verslo 
subjektų skaičius), taip pat didėjantis verslo subjektų, kurių neįmanoma rasti skaičius, kai kurių 
bendrovių nuolatinis vartotojų reikalavimų nevykdymas, laikomos pagrindinėmis priežastimis, 
kodėl mažiau ginčų išspręsta taikiai. 
 
3. Priimtų nutarimų dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo skaičius, vnt. 
 Pažymėtina, kad per 2011 m. išnagrinėtos 175 vartojimo sutartys nesąžiningų sąlygų 
taikymo požiūriu, dėl kurių buvo priimti 175 nutarimai (134 nutarimai dėl vartojimo sutarčių 
įvertinimo nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 41 nutarimas dėl išvados teismams dėl vartojimo 
sutarčių sąlygų atitikimo nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijams). Atkreiptinas dėmesys, kad 
Tarnyba 2011 m. viršijo priimtų nutarimų dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 2011 m. 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, 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 kreipimosi dėl vartojimo sutarties įvertinimo. 
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4. 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. 
 
5. Teismams teiktų išvadų skaičius. 
 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. 
 
6. Patenkintų ieškinių ir pasiektų taikių susitarimų procentas, ginant vartotojų viešąjį interesą 
teismuose. 
 Per 2011 m. iš viso buvo pateikti 8 ieškiniai dėl viešojo intereso gynimo, iš kurių dėl 3 
bylų nagrinėjimas teismuose baigtas. Pažymėtina, kad iš šių 3 bylų – 2 ieškiniai tenkinti, 1 ieškinys 
paliktas nenagrinėtas, neradus atsakovo Estijoje. Atsižvelgiant į tai, kriterijus įvykdytas 100 proc.  
 Taip pat paminėtina, kad iš likusių 5 nebaigtų nagrinėti bylų (3 nagrinėjamos pirmos 
instancijos teisme, 2 bylos laimėtos pirmos instancijos teisme, bet dėl 2 sprendimų paduoti 
apeliaciniai skundai).  
 
7. Išnagrinėtų raštu pateiktų vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų, klausimų, pranešimų) ir 
atsakytų kreipimųsi, pateiktų žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, skaičius. 
 2011 m. Tarnyboje išnagrinėtų raštu pateiktų vartotojų ir kitų asmenų prašymų (skundų, 
klausimų, pranešimų) ir atsakytų kreipimųsi, pateiktų žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu, skaičius 
sudarė 12227, t.y. 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, 2011 m. veiklos plane buvo planuojama priimti 35 nutarimus dėl Reklamos 
įstatymo, Tabako kontrolės įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo pažeidimų. Buvo priimtas 51 nutarimas.  
 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, Tabako 
kontrolės įstatymo, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų 
Tarnyba priims ateityje, iš anksto nėra įmanoma, kadangi tai priklauso ir nuo Vyriausybės įgaliotų 
institucijų aktyvumo ir nuo vartotojų skundų skaičiaus bei kitų pareiškėjų prašymų, taip pat ir nuo 
Tarnybos atliekamų monitoringų rezultatų.  
 35 nutarimų skaičius buvo pasirinktas, atsižvelgiant į ankstesnių metų praktiką. Pvz., 2008 
m. buvo priimta 11 nutarimų, 2009 m. – 16 nutarimų, 2010 m. – 27 nutarimai.  
 Pažymėtina, jog 2011 m. Vyriausybės įgaliotos institucijos Tarnybai persiuntė 31 
Reklamos įstatymo pažeidimo protokolą, taip pat buvo išnagrinėtos bylos pagal Vyriausybės 
įgaliotų institucijų 2010 m. surašytus Reklamos įstatymo pažeidimo protokolus, didžioji dalis 
nutarimų dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų priimta 
nagrinėjant vartotojų skundus (11 iš 13 nutarimų). 
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9. Europos vartotojų centro viešinimo ir informavimo priemonių (suorganizuotų seminarų, 
parengtų publikacijų internete, spaudoje, reportažų radijuje, televizijoje) skaičius. 
 2011 m. Europos vartotojų centro numatytų suorganizuoti seminarų, parengtų publikacijų 
internete, spaudoje, reportažų radijuje, televizijoje skaičius – 27. Europos vartotojų centras 
numatytą metų planą įvykdė su kaupu (vietoje planuotų 27 įvykdyta 164). Pastebėtina, kad 2011 m. 
ženkliai padidėjo žiniasklaidos ir Lietuvos mokslo įstaigų susidomėjimas Europos vartotojų centro 
veikla. Dėl to, Europos vartotojų centras 2011 m. parengė daugiau nei numatyta radijo (parengta 53 
vietoje planuotų 10-15), TV (parengta 10, vietoje planuotų 2-4) reportažų, straipsnių spaudoje bei 
publikacijų internete (parengta 55, vietoje planuotų 10-20), apie vartotojų teises Europos Sąjungoje. 
Europos vartotojų centro atstovai buvo aktyviai kviečiami rengti seminarus mokslo įstaigose 
(universitetuose, kolegijose, mokyklose), todėl suorganizuotų seminarų skaičius taip pat viršijo 
planuotus rodiklius. Atkreiptinas dėmesys, kad žiniasklaidos dėmesį patraukė ir Europos vartotojų 
centro 2011 m. antro ketvirčio pabaigoje vykdyta bendra šviečiamoji akcija apie oro keleivių teises 
Europos oro uostuose. ECC-Net organizavo visą Europą apimantį renginį, kurio metu keleiviai 
didžiuosiuose Europos oro uostuose buvo informuojami apie jų teises keliaujant oru. Europos 
vartotojų centro atstovai taip pat prisijungė prie šios akcijos ir Tarptautiniame Vilniaus oro uoste 
2011 m. liepos 7 d., dalino informacinę medžiagą oro keleiviams, atsakinėjo į jų pateiktus 
klausimus ir teikė patarimus keliaujantiems oro transportu. 
 

–––––––––––––––– 
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5. Programos asignavimų panaudojimas 
 

Asignavimai 
Patvirtinti (patikslinti) 
asignavimai, tūkst. litų 

Panaudoti 
asignavimai, 

tūkst. litų 

Asignavimų 
panaudojimas, 

procentais 

Iš viso asignavimų programai 3836,0 3564,3 92,9 % 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius:    

1. Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžetas: 

3836,0 3564,3 92,9 % 

iš jo:  
1.1. bendrojo finansavimo lėšos 

3836,0 3564,3 92,9 % 

1.2. ES ir kitos tarptautinės paramos 
lėšos 

— — — 

1.3. specialiųjų programų lėšos ir 
pajamų įmokos 

— — — 

2. Kiti šaltiniai  — — — 

 

 2011 m. Tarnybos vykdytoms Teisingumo ministerijos programos „Paslaugos 
gyventojams ir verslui“ priemonėms buvo skirti asignavimai – 3836,0 tūkst. Lt. Panaudota –3564,3 
tūkst. Lt. (92,9 proc.). Tarnyba nepanaudojo 271,7 tūkst. Lt asignavimų: iš jų: darbo užmokesčiui – 
179,2 tūkst. Lt; socialinio draudimo įmokoms –55,2 tūkst. Lt; dėl darbuotojų kaitos, sergamumo ir 
mokymosi atostogų bei suteiktų motinystės atostogų. Dėl laimėtų bylų teisme Tarnyba per 
ataskaitinį laikotarpį nepanaudojo planuotas šioms išlaidoms padengti – 10,0 tūkst. Lt. Taip pat 
2011 m gruodžio 29 d. VšĮ „Europos vartotojų centras“ grąžino Tarnybai 2011 m. nepanaudotas 
finansavimo lėšas – 5,1 tūkst. Lt mokėjimo pavedimu Nr.1300, kuriuos Tarnyba grąžino į valstybės 
biudžetą 2011 m. gruodžio 30 d. mokėjimo pavedimu Nr. 1011. 
 2011 m. Tarnyba tęsė investicijų projekto „Ilgalaikio turto Valstybinei vartotojų teisių 
apsaugos tarnybai įsigijimas“ įgyvendinimą, kuriam buvo patvirtinti 30,0 tūkst. Lt ir panaudota 
29,8 tūkst. Lt. Siekiant užtikrinti kokybišką Tarnybos darbuotojų darbą ir IT saugą, buvo įsigyta 
tarnybinė stotis bei atnaujintos antivirusinės programinės įrangos licencijos.  
 2012 m. Tarnybai patvirtinti asignavimai – 3683,0 tūkst. Lt, palyginus su 2011 m. – 4 proc. 
mažiau.  
 Diagramoje pateikiama informacija apie Tarnybos finansavimo dydžius ir pokytį nuo 2009 
m. iki 2012 m. (2012 m. nurodyti tik patvirtinti asignavimai).  
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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.  
 2011 m. Tarnybos specialistai verslo subjektams suteikė 641 konsultaciją, t.y. 15 proc. 
daugiau konsultacijų nei praėjusiais metais (2010 metų liepos – gruodžio mėn. laikotarpiu suteiktų 
konsultacijų skaičius – 280). Besikreipusiųjų patogumui konsultacijos buvo teikiamos raštu, 
telefonu, žodžiu ir elektroniniu paštu. 
 Į Tarnybą kreipęsi verslo subjektai pateikė įvairius su vartotojų teisių apsauga susijusius 
klausimus, dažniausiai prašydami suteikti konsultacijas dėl: prekių grąžinimo ir keitimo, vartojimo 
(ne maisto) prekių ir paslaugų kokybei taikomų reikalavimų ir garantinio aptarnavimo sąlygų, 
prekybai, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taip pat ne prekybai skirtose patalpose, 
teisės aktais nustatytų reikalavimų, rekreacinių, finansinių paslaugų teikimo bei verslo subjektų 
naudojamos reklamos atitikimo teisės aktų reikalavimams.  
 Finansinių paslaugų srityje daugiausiai verslo subjektai kreipėsi dėl įregistravimo į viešąjį 
vartojimo kredito davėjų (tarpininkų) sąrašą. 2011 metų balandžio 1 d. įsigaliojus Vartojimo kredito 
įstatymui, Tarnybos specialistai sulaukė daug kreipimųsi dėl Vartojimo kredito įstatymo nuostatų 
taikymo bei aiškinimo: dėl standartinės informacijos pateikimo, standartinės informacijos formos 
pateikimo, dėl bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo, mokumo vertinimo principų, 
dėl vartotojo teisės atsisakyti vartojimo kredito sutarties, vartojimo kredito reklamos nuostatų ir 
pan. Šiais klausimais 2011 m. Tarnyboje įvyko susitikimų su bankų, kredito unijų, lizingo 
bendrovių atstovais, taip pat įvyko keletas susitikimų su komercinių bankų atstovais dėl būsto 
paskolų sutarčių sąlygų taikymo vartotojams bei Tarnybos sprendimų vykdymo. 
 Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos srityje verslo subjektams dažniausiai teikta 
institucijos nuomonė dėl Nesąžiningos komercinės veiklos ir Reklamos įstatymų nuostatų vykdymo, 
radijo ir televizijos reklamų atitikimo teisės aktų reikalavimams, taip pat kitais aktualiais 
klausimais, pvz., dėl dovanų prie parduodamos prekės, reklamos platinimo, reklaminių akcijų 
organizavimo. Atsižvelgiant į administracinės naštos mažinimą verslininkams, buvo išsiųsti 
įspėjimai ir konsultacijos bei išaiškinimai konkretiems juridiniams asmenims dėl galimai įvykdytos 
nesąžiningos komercinės veiklos ir neskirtos ekonominės sankcijos. Pastebėtina, jog verslo 
subjektai dažnai kreipėsi dėl konsultacijų suteikimo Tarnybai pradėjus tyrimus dėl nepageidaujamos 
reklamos, skrajučių platinimo, reklamos elektroniniu paštu teikimo vartotojams, taip pat 
konsultacijos buvo teiktos ir Reklamos įstatymo bei Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo pažeidimų posėdžių metu, kai buvo atsakoma į verslo subjektams kylančius 
klausimus dėl minėtų įstatymų taikymo, sankcijų skyrimo. 
 Maisto ir rekreacinių paslaugų srityje dauguma verslo subjektų teiravosi dėl pinigų 
grąžinimo vartotojams, įsigijusiems dovanų kuponus, bei paslaugų suteikimo pasibaigus kupono 
galiojimo terminui. 2011 m. parengti pranešimai dviejuose verslo subjektams skirtuose seminaruose 
(,,Higienos reikalavimai, keliami ikimokyklinio ugdymo įstaigoms bei per maistą plintančių 
užkrečiamųjų ligų prevencija“, ,,Vartotojų teisių apsauga grožio paslaugų srityje“). 
 Vartojimo (ne maisto) prekių ir paslaugų srityje konsultacijos dažniausiai teiktos dėl prekių 
grąžinimo ir keitimo, netinkamos kokybės ne maisto prekių (paslaugų), prekių, įsigytų naudojant 
ryšio priemones, keitimo ir grąžinimo, įsipareigojimų nevykdymo, dėl garantijos terminų, 
garantinių įsipareigojimų, dėl saugių gaminių į rinką pateikimo. Svarbu tai, kad verslo subjektams 
pateikus konkrečias problemines situacijas, su kuriomis jie susiduria vykdydami savo veiklą, 
Tarnybos specialistai ne tik nurodė teisės aktus, reglamentuojančius konkrečias situacijas, bet ir jas 
paaiškino vadovaudamiesi teismų praktika bei darbo patirtimi. Verslo subjektams taip pat patarta, 
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kaip organizuoti ir vykdyti savo veiklą, kad prevenciškai išvengtų galimų vartotojų teisių pažeidimų 
ir ginčų su vartotojais. Bendrovių, užimančių reikšmingą tam tikrų vartojimo prekių (paslaugų) 
rinkos dalį Lietuvoje, atstovai buvo konsultuojami Tarnybos iniciatyva, kviečiami atvykti ir užduoti 
aktualius klausimus, į kuriuos Tarnybos specialistai parengė teisės aktų nuostatomis bei teismų 
praktika pagrįstus atsakymus. 
 Reaguojant į rinkoje vykstančius pokyčius, Tarnybos specialistai teikė apibendrintų 
klausimų konsultacinio pobūdžio atsakymus, paaiškinimus Tarnybos internetiniame tinklalapyje, 
skiltyje skirtoje verslininkų konsultavimui. Kadangi į Tarnybą kreipėsi skirtingas veiklas vystantys 
verslo subjektai, verslo subjektams teikiamos konsultacijos gali būti laikomos veiksminga 
prevencine priemone, nes padeda išvengti galimų teisės aktų pažeidimų, taip pat taikiu būdu spręsti 
su vartotojais kilusius ginčus. 

 
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 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1-14 patvirtino Tarnybos komisijos pasirinktą elektros 
energijos tiekimo buitiniams vartotojams sritį, kurioje 2011 metais atlikta vartojimo sutarčių 
stebėsena (monitoringas) ir šios srities vartojimo sutartys 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“. 
 

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 
 
 2011 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  
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veiklos 

 
Kreipimaisi į ginčų komisiją, teismą 
 2011 m. dėl Tarnybos nutarimų ar veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo į Vyriausiąją 
administracinių ginčų komisiją kreipėsi 2 vartotojai bei į Vilniaus apygardos administracinį teismą 
kreipėsi 10 interesantų. Vartotojo skundai Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje buvo 
atmesti. Vilniaus apygardos administraciniame teisme 3 interesantų skundai buvo atmesti kaip 
nepagrįsti, kitų 7 interesantų 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. 2011 m. anoniminė apklausa buvo atliekama spalio – gruodžio 
mėn. 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 
2011 m. atliktos apklausos rezultatus, nustatyta, jog didžioji dalis atsakymus pateikusių asmenų 
žino Tarnybos darbo laiką ir jis jiems patogus, asmenys yra patenkinti aptarnavimo kokybe ir 
atsakymo į jų prašymą (skundą) pateikimo terminais, taip pat buvo tinkamai informuoti apie 
klausimo ar prašymo nagrinėjimo eigą. 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 atstovauti konkretaus vartotojo teises nagrinėjant 
ginčą teisme. 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 terminais ir eiga, Tarnybai suteiktomis teisinėmis priemonėmis ginant 
pažeistas vartotojų teises. 
 
Kiti tyrimai ir apklausos 
 Tarnybos užsakymu 2011 m. gruodžio mėnesį Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų 
centras „Vilmorus“ atlikta reprezentatyvia Lietuvos gyventojų apklausa apie vartotojų teises,  
 Dauguma respondentų (78 proc.) žinojo arba buvo girdėję apie Tarnybą. Tarp aukštąjį 
išsilavinimą turinčių apklausos dalyvių absoliuti dauguma žinojo apie Tarnybą (93 proc.). Tarnybos 
paslaugomis ar teikiama informacija naudojosi 7 proc. Lietuvos gyventojų. 
 Respondentų, taip pat buvo prašoma įvertinti Tarnybos veiklą. Didelė dalis respondentų 
(66 proc.) negalėjo įvertinti Tarnybos veiklos. 18 proc. Tarnybos veiklą vertino teigiamai, o 15 
proc. – neigiamai. 
 Kalbant apie Tarnybos teisines galias, į klausimą negalėjo atsakyti taip pat nemaža 
respondentų dalis. Respondentai dažniau atsakydavo, kad Tarnyba teisinių galių pakanka užtikrinti 
vartotojų teisių apsaugą (29 proc.), o 22 proc. nurodė, kad Tarnyba turimos teisinės galios yra 
nepakankamos. 
 Tarnybos paslaugomis ar teikiama informacija naudojosi 7 proc. Lietuvos gyventojų. 
 Taip pat Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ atliko verslo subjektų 
apklausą, kurios rezultatai parodė, kad absoliuti dauguma verslininkų (97 proc.) žino arba yra 
girdėję apie Tarnybą O 26 proc. naudojosi Tarnybos paslaugomis ar teikiama informacija. Vis tik 
gana didelė respondentų dalis (64 proc. – 82 proc.) negalėjo įvertinti Tarnybos veiklos ar atskirų jos 
aspektų. Tačiau tarp pasinaudojusių Tarnybos paslaugomis buvo daugiau tokių, kurie teigiamai 
vertino Tarnybos veiklą apskritai (52 proc., neigiamai – 21 proc.), teikiamas konsultacijas (41 proc., 
neigiamai – 18 proc.), bendradarbiavimą sprendžiant vartotojų ir pardavėjų (paslaugų teikėjų) 
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ginčus (34 proc., neigiamai – 16 proc.), teisės aktų pažeidimų nagrinėjimą (23 proc., neigiamai – 13 
proc.). 
 44 proc. respondentų nurodė, kad jie lankėsi internetiniame Tarnybos puslapyje. Pusė 
apsilankiusių Tarnybos internetiniame puslapyje teigė, kad verslininkams pakanka informacijos, 
kuri yra ten pateikta. Apie tai, kad puslapyje yra pateikta nepakankamai informacijos, sakė 25 
proc. apklaustųjų. Daugiausia respondentai iš Tarnybos tikisi informacijos apie ne maisto produktų 
sritį (27 proc.). 
 Vartotojų apklausų duomenys Tarnybai padėjo nustatyti vartotojų informuotumą apie jų 
teises, jų aktyvumą ginant pažeistas teises, nustatyti vartojimo sritis, kuriose dažniausiai pasitaiko 
vartotojų teisių pažeidimai, nuomonę apie vartotojų teisių apsaugą šalyje bei vartotojų lūkesčius 
kreipiantis į vartotojų teises ginančias institucijas. Nustačius jautriausias vartojimo sritis, kuriose 
dažniausiai pasitaiko vartotojų teisių pažeidimų buvo siūlomos temos ir teikiama medžiaga 
žiniasklaidai, siekiant didinti vartotojų informuotumą. 
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8. Lietuvos Respublikos 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 metų 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, pavyzdžiui, Seimo teisės aktų 
informacinės sistemos (TAIS) Projektų registravimo posistemėje paskelbtas Tarnybos direktoriaus 
įsakomo „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) 
taisyklių patvirtinimo“ projektas. Tokiu būdu užtikrinamas teisėtas ir viešas interesų grupių 
dalyvavimas Teisingumo ministerijai pavestos valdymo srities institucijos rengiamų teisės aktų 
projektų rengimo procese. 
 Siekiant užtikrinti efektyvų vartotojų teisių apsaugos ir administracinės naštos verslui 
mažinimo balansą, Tarnyba 2011 m. gruodžio 30 d. raštu Nr. 4-10733 Teisingumo ministerijai 
pateikė Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 32 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimo 
įstatymo projektą (toliau – Įstatymo projektas). Teikiant Įstatymo projektą, be kita ko, 
vadovaujantis Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2007 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 2-250 
„Dėl teisės aktų ir teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“, buvo 
vertinamas poveikis korupcijai. Tokiu būdu buvo peržiūrėtas Tarnybos veiklą reglamentuojantis 
teisės aktas, nustatyta pagrįsta galimybė mažinti administracinę naštą verslui, atlikti būtini veiksmai 
pakeitimams priimti bei vykdomas Įstatymo projekto poveikio korupcijai vertinimas. 
 Tarnyba vykdė valstybės tarnautojų švietimą tarnybinės etikos ir korupcijos prevencijos 
klausimais: Tarnybos valstybės tarnautojai dalyvavo Ekonomikos mokymo centro rengtuose 
mokymo kursuose „Korupcijos prevencijos sistema Lietuvoje“, taip pat buvo vykdomi Tarnybos 
valstybės tarnautojų įvadiniai mokymai, kurių metu, be kita ko, valstybės tarnautojai išklausė temas 
dėl valstybės tarnautojų profesinės etikos principų ir korupcijos prevencijos būdų ir priemonių. 
 Taip pat Tarnybos direktoriaus 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1-615 buvo 
patvirtintos Viešųjų pirkimų organizavimo Tarnyboje taisyklės bei 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu 
Nr. 1-617 patvirtintos Tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės, tokiu būdu užtikrinant 
skaidresnį viešųjų pirkimų procesą. 
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IV. 2011 METŲ PROBLEMOS IR JU 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. Atkreiptinas dėmesys į tam tikras problemas, kylančias dėl Vartotojų teisių 
apsaugos įstatyme nustatytų terminų vartotojo ir pardavėjo ar paslaugos teikėjo kilusiam ginčui 
išnagrinėti. Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 25 straipsnio 8 dalyje numatyta, jog ginčus 
nagrinėjanti institucija vartotojo prašymą išnagrinėja ir sprendimą priima ne vėliau kaip per 20 
darbo dienų nuo prašymo, atitinkančio šio įstatymo 23 straipsnio reikalavimus, pateikimo dienos, 
jeigu kiti įstatymai nenumato kitaip. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą vartotojo prašymo 
nagrinėjimas negali būti baigtas, ginčus nagrinėjanti institucija gali terminą pratęsti, bet ne ilgiau 
kaip 20 darbo dienų. Nors maksimalus 40 darbo dienų terminas dažniausiai užtikrina pareiškėjų 
teisę į greitą ir operatyvų procesą, tačiau manytina, jog ne visada trumpas ginčo nagrinėjimas 
užtikrina ir efektyvų procesą. Svarbu yra tai, kad siekiant užtikrinti ginčo sprendimo ne teisme 
tvarka greitumą, nenukentėtų ginčų sprendimo proceso kokybė ir būtų užtikrinami objektyvumo ir 
teisingumo principai. Dažnai išnagrinėti ginčą per bendrąjį maksimalų 40 darbo dienų terminą 
objektyviai yra neįmanoma – pareiškėjas dėl to paties dalyko pateikia kelis prašymus, dažnai 
pakartotiniai prašymai pateikiami jau praėjus 40 darbo dienų laikotarpiui, tokiu atveju net ir į 
kiekvieną prašymą atsakius nepažeidžiant terminų, arba surengus papildomą tyrimą, bendras 
nagrinėjimo terminas viršys maksimaliai nustatytą terminą. Kartais pagal žinomus kontaktinius 
duomenis nepavyksta susisiekti su skundžiamo subjekto atstovais ir dėl tokių objektyvių priežasčių 
ginčo nagrinėjimo procesas užtrunka. Kai tyrimą atlieka kelios institucijos, atsakymą pareiškėjui 
ginčo nagrinėjimą pradėjusi institucija gali parengti tik vadovaudamasi kitų kompetentingų 
institucijų išvadomis, gavusi papildomos informacijos arba vadovaudamasi atliktų papildomų 
ekspertizių duomenimis, kas objektyviai užtęsia ginčo nagrinėjimo procesą. Be to, Verslo subjektai 
dažnai nesuinteresuoti pateikti atsakymą Tarnybai laiku, arba visai jo nepateikia. Taip 
apsunkinamas ginčo nagrinėjimas nustatytais terminais bei priimamo nutarimo įgyvendinimas.  
 Galimas problemos sprendimo būdas. Siekiant užtikrinti objektyvų, išsamų ir visapusišką 
ginčų nagrinėjimą, teisės aktuose numatyti ilgesnius ginčų nagrinėjimo terminus. Taip pat, 
svarstytinas Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymas, nustatant atsakomybę už 
nepateikimą Tarnybos reikalaujamų išsamių paaiškinimų ir juos pagrindžiančių dokumentų, kuriuos 
pardavėjo ar paslaugų teikėjo prašoma pateikti, gavus vartotojo prašymą ginčus nagrinėjant ne 
teismo tvarka. Atitinkamai Vartotojų teisių apsaugos įstatyme tikslinga būtų nustatyti pareigą 
vartotojams raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją dėl jo interesų pažeidimo, iki ginčo 
nagrinėjimo ne teismo tvarka, t. y. jeigu vartotojas kreipiasi į ginčus nagrinėjančią instituciją, prieš 
tai dėl prašymo dalyko turėtų būti kreipęsis į pardavėją ar paslaugos teikėją. 
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3 Problema.  Tarnybos komisijos priimamo sprendimo rekomendacinis pobūdis bei 
atsakomybės už informacijos ginčus nagrinėjančioms institucijoms nepateikimą nebuvimas lemia 
nevykdomų Tarnybos komisijos priimamų nutarimų skaičiaus didėjimą ir taikių 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 įmokėto avanso, 
arba nepripažįsta vartotojo teisės nutraukti paslaugų sutartį ir grąžinti pinigus už paslaugas, 
kuriomis dar nebuvo pasinaudota. Pavyzdžiui, 2011 m., kaip ir 2010 m. buvo gauta nemažai 
skundų dėl UAB „Amber Promotions“ vykdomos veiklos. Vartotojai prašė padėti nutraukti sutartį 
netaikant sutartyje nustatytos baudos. Tarnyba 2011 priėmė 48 nutarimus dėl UAB „Amber 
Promotions“ veiklos (2010 m. – 140 nutarimų), kuriais buvo tenkinti vartotojų reikalavimai, tačiau 
bendrovė kaip ir 2010 m. atsisakė juos vykdyti. 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 www.vvtat.lt nepakankamai efektyviai užtikrina vartotojo teises. 
 Galimi problemos sprendimo būdai. 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.  
 
4. Problema.  Nagrinėjant Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
pažeidimus pastebėta, jog siekiant tinkamo Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 
2005/29/EB perkėlimo ir įgyvendinimo tam tikras įstatymo nuostatas reikia koreguoti. Įstatymo 
pakeitimo ir papildymo projektas pateiktas Teisingumo ministerijai. Be to, tam tikros įstatymo ir jį 
detalizuojančių įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių nuostatos įtvirtina papildomus ir 
perteklinius procedūrinius veiksmus, todėl užtrunka tyrimo procesas, be to, sukuriamos papildomos 
perteklinės pareigos tyrimą atliekantiems darbuotojams.  
 Galimas sprendimo būdas. Siekiant optimizuoti tyrimo dėl įstatymo pažeidimo procedūrą, 
patvirtinus Teisingumo ministerijai pateiktą Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo projektą, atitinkamai paruošti ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių pakeitimus.   
 
5. Problema.  Skirtingų reklamos sričių kontrolę Lietuvoje pagal kompetenciją atlieka skirtingos 
institucijos, galimi atvejai, jog tam tikrų sričių reklama lieka apskritai nekontroliuojama. Šią 
problemą išspręstų glaudesnis reklamos kontrolės institucijų tarpusavio bendradarbiavimas ir 
visapusiškas teisinis reglamentavimas. 
 Tam tikri reklamos klausimai reguliuojami skirtinguose teisės aktuose, o jų priežiūrą 
atlieka skirtingos institucijos (pvz., nuostatas dėl paslėptos reklamos, įtvirtintas Reklamos įstatyme 
ir Visuomenės informavimo įstatyme, kontroliuoja, atitinkamai, Tarnyba ir Lietuvos radijo ir 
televizijos komisija). Toks reglamentavimo dubliavimasis sukelia neaiškumų verslo subjektams, 
taip pat iškyla dvigubos atsakomybės pritaikymo galimybė. Problemą galima išspręsti suderinant 
teisės aktus. 
 Be to, 2011 m. spalio 13 d. įsigaliojus naujai Reklamos įstatymo 14 straipsnio redakcijai, 
šio straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostata, prieštarauja kitam teisės aktui – Maisto įstatymui (5 
straipsnio 2 daliai), o šio straipsnio 5 dalies įgyvendinimas priežiūroms institucijos taip pat nėra 
aiškus.  
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 Galimas problemos sprendimo. Suderinti teisės aktus, siūlant galiojančių teisės aktų, 
reglamentuojančių reklamos kontrolę, pakeitimus bei papildymus bei pasiūlyti Lietuvos 
Respublikos reklamos įstatyme nustatytų reklamos draudimų laikymosi priežiūrą, susijusią su 
vartotojų interesais, paskirti vienai institucijai.  
 
6 Problema.  Vertinant prekės ar paslaugos įsigijimo būdą, pažymėtina, jog 2011 m. 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 skundžiasi, kad įsigijus nuolaidų kuponus ir juos 
panaudojus prekių įsigijimui, pardavėjas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, t.y. nepristato 
užsakytų prekių, pagal įsigytus nuolaidų kuponus nepavyksta suderinti konkretaus paslaugos 
teikimo laiko, ir nepratęsus kupono galiojimo termino paslauga iš viso nesuteikiama, pardavėjai 
pristato ne visas (ar ne visos komplektacijos) prekes. Jei nepavyksta užsisakyti paslaugos ar įsigyti 
prekės, vartotojai pageidauja susigrąžinti pinigus, tačiau kuponų sąlygose nurodyta, kad kuponai 
nekeičiami į pinigus. Nagrinėjant tokius prašymus itin dažnai susiduriama su problemomis 
susirašinėjant su bendrovėmis, nes bendrovių nurodytais ir oficialiai skelbiamais adresais laiškai 
nepasiekia adresatų arba atsakymai Tarnybai nėra pateikiami.  
 Galimas problemos sprendimo būdas. Siekiant sumažinti ar išvengti tokių pažeidimų, 
siektina atlikti periodinę interneto tinklalapių, kuriuose prekiaujama nuolaidų kuponais ir įvairiomis 
prekėmis, stebėseną. Taip pat numatoma aktyviau šviesti verslininkus bei vartotojus aktualiomis 
elektroninės prekybos temomis, pvz., apie informacijos pateikimo interneto svetainėse 
reikalavimus, atsakomybę, sutarties atsisakymo teisę ir kt.  
 
7. Problema.  2008 m. parengtas Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo „Dėl 
rekomendacijų dėl kompensacijų už netinkamai suteiktas turizmo paslaugas apskaičiavimo tvarkos 
patvirtinimo“ projektas ir 2011 m. nebuvo priimtas. Atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos 
siūlymą Tarnyba parengė Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Kompensacijų, už netinkamai 
suteiktas turizmo paslaugas, apskaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ projektą, kurį derino su 
Teisingumo ministerija, Ūkio ministerija Valstybiniu turizmo departamentu, bei Lietuvos turizmo 
asociacija. Pastarajai pasiūlius kompensacijas skaičiuoti nuo atitinkamos paslaugos, o ne nuo visos 
kelionės kainos, buvo kreiptasi suinteresuotas institucijas dėl jų pozicijų pateikimo šiuo klausimu. 
 Galimas problemos sprendimo būdas. Tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinti 
kompensacijos dydžių nustatymo gaires, kuriomis būtų vadovaujamasi tik Tarnyboje nagrinėjant 
vartotojų ginčų sprendimo ne teisme vartotojų prašymus dėl netinkamai suteiktų kelionių 
organizatorių paslaugų.  
 
8. Problema. Tarnyba, nagrinėdama skundus statybos srityje, jau nuo 2006 m. susiduria su 
problema, jog nėra reglamentuotas valstybės institucijų dalyvavimas nustatant statybos defektus, 
atsiradusius paprastojo (einamojo) remonto metu, esant garantiniam terminui. Taip pat nėra 
valstybinės institucijos, galinčios įvertinti statybos darbų ir statybos produktų (langų ir durų) 
kokybę, defektų atsiradimo priežastis bei pateikti išvadas. 
 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 srityse. 
 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 
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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. 
 Galimas problemos sprendimo būdas. Siūloma Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 
nuostatuose įtvirtinti šios institucijos funkcijas, nurodant, kad ši institucija nagrinėja ir teikia 
išvadas dėl nekilnojamojo turto remonto bei prekių tiekimo ir jų įtraukimo į nekilnojamąjį turtą. t.y. 
įgalioti Valstybinę ne maisto produktų inspekciją teikti išvadas bei dalyvauti spendžiant vartotojų ir 
juridinių asmenų ginčus dėl statybos produktų, įmontuotų į statinį bei statinio elementų (langų ir 
durų) kokybės. Taip pat siūlytina papildyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 
nuostatus, įtraukiant funkciją – vykdyti valstybinę statinių bei statybos darbų priežiūrą garantinio 
laikotarpio metu ir jam pasibaigus bei spręsti kilusius ginčus tarp vartotojų ir juridinių asmenų dėl 
statinių ir statybos darbų kokybės.  
 
9 Problema. Tarnyba, vykdydama 2011 m. vasario 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimą Nr. 182 Dėl Šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų 
buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo“, identifikavo pagrindines priežastis, kurios galėjo daryti 
įtaką šilumos sąskaitų didėjimui: 
 9.1. Yra daugiabučių namų, kurių šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos, perdarytos 
nekeičiant namo projektinės dokumentacijos, dėl to šiluma namo vartotojams gali būti tiekiama 
netolygiai ir priskiriamas apmokėti šilumos kiekis galimai neatitinka iš tikrųjų sunaudoto kiekio.  

Galimas problemos sprendimo būdas. Kiekvienas daugiabučio namo valdytojas privalo 
turėti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) dokumentus. 
Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose, siūlytina numatyti įpareigojimą namo 
valdytojus per nustatytą laikotarpį (pvz., metus) sutvarkyti namo techninę dokumentaciją, o 
nevykdant įpareigojimo, numatyti atsakomybę. Taip pat numatyti namo valdytojų atsakomybę, kai 
jie nesiima teisės aktuose numatytų veiksmų prieš savavališkus namo sistemų keitimus ir 
pertvarkymus, nepaisant namo techninės dokumentacijos. Tai sudarytų galimybę spręsti 
subalansuotą šilumos tiekimą visiems butams ir drausmintų gyventojus savavališkai pertvarkyti 
esamą sistemą. Be kita ko, šios priemonės palengvintų namų renovaciją. 
 Pasiūlymas dėl įpareigojimo administratoriui turėti techninę dokumentaciją jau įvertintas 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 12 d. priimtame Butų ir kitų patalpų savininkų 
bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų pakeitime. Be to, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės Lietuvos Respublikos Seimui pateiktame Administracinių nusižengimų kodekso 
projekte (Nr. XIP-3600) įrašytas 347 straipsnis, numatantis atsakomybę už daugiabučio namo butų 
ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymo ar administravimo pareigų, 
nustatytų Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatyme, Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios 
nuosavybės administravimo pavyzdiniuose nuostatuose ar kituose teisės aktuose, nevykdymą.  
 9.2. Nors Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1507 
„Dėl dujų, elektros ir šiluminės energijos, šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo ir 
eksploatavimo“ (Žin., 1998, Nr. 3-56) 2.1 punktas įpareigojo šilumos tiekėjus iki 1998 m. sausio 1 
d. įrengti įvadinius šilumos apskaitos prietaisus, o šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisus 
butuose iki 1999 m. gruodžio 31 d., atlikto vertinimo metu nustatyta, kad dar yra 333 namai, 
kuriuose šilumos tiekėjas nėra įrengęs įvadinių šilumos apskaitos prietaisų, dar daug karšto vandens 
vartotojų, kuriems karšto vandens tiekėjai neįrengė (metrologiškai netikrina) karšto vandens 
apskaitos prietaisų butuose. Be to, naudojama metrologiškai neįteisinta nuotolinio duomenų 
nuskaitymo ir perdavimo sistema, ne visiems karšto vandens vartotojams butuose įrengta apskaita. 
 Galimas problemos sprendimo būdas. Tarnybos nuomone, būtina sugriežtinti teisės aktų, 
reglamentuojančių šilumos ūkio veiklą ir teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi priežiūrą 
vykdymo kontrolę, numatant atsakomybę už teisės aktų reikalavimų nevykdymą. Tarnyba pasiūlė 
rengiant Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus numatyti griežtesnę atsakomybę už teisės aktuose 
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nustatytų įpareigojimų neįvykdymą, suteikiant įgaliojimus Valstybinei energetikos inspekcijai ir 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pagal kompetenciją taikyti atsakomybę.  
 9.3. Nagrinėjant šilumos vartotojų prašymus buvo pastebėti dažni atvejai, kai daugiabučio 
namo vartotojų deklaruotas karšto vandens kiekis yra ženkliai mažesnis negu vandens kiekis 
sunaudotas karštam vandeniui paruošti. Tokiais atvejais, šiluma sunaudota nedeklaruotam karštam 
vandeniui paruošti, pagal šilumos paskirstymo metodus šildymo sezono metu priskiriama patalpų 
šildymui ir padidina 1 kv. metro šildymui sunaudotą šilumos kiekį.  
 Galimas problemos sprendimo būdas. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 12 str. 2 
dalimi daugiabučiame name sunaudota šiluma paskirstoma pagal Valstybinės kanų ir energetikos 
kontrolės komisijos rekomenduotus taikyti šilumos paskirstymo metodus. Tarnyba, atsižvelgdama į 
tai, kad pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 str. karšto vandens tiekėjas turi pirkti šilumą karštam 
vandeniui ruošti pagal prieš šilumokaitį įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jo nesant 
pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas normas pasiūlė  Valstybinei 
kainų ir energetikos kontrolės komisijai šią problemą spręsti tobulinant šilumos paskirstymo 
metodus. 
 
10 Problema.  Tarnyba gavo vartotojų nusiskundimų, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklėse, patvirtintose Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 (Žin., 2010, 
Nr. 127-6488) nėra nustatyta, kad gyventojų atstovas gali dalyvauti nurašant namo įvadinio šilumos 
apskaitos prietaiso rodmenis. 
 Galimas sprendimo būdas. Tarnyba pateikė siūlymą Energetikos ministerijai papildyti 
minėtas taisykles, įrašant nuostatą, kad šilumos tiekėjui, nurašant įvadinio šilumos apskaitos 
prietaiso rodmenis, dalyvauja namo patalpų savininkų įgaliotasis atstovas. Į siūlymą atsižvelgta 
Energetikos ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 1-191 (Žin., 2011, Nr. 97-4575) patvirtų 
Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių pakeitimų 48.2-48.4 punktuose. 
 
11 Problema.   Tarnyba, nagrinėdama geriamojo vandens vartotojų skundus, pastebėjo, kad 
geriamojo vandens tiekėjai, tikrindami geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, nustato 
apskaitos prietaisų plombų trūkumus ar prietaisų saugaus naudojimo pažeidimus, dėl kurių kaltina 
vartotojus, tačiau nėra reglamentuota, kaip vandens tiekėjai turi vartotojus informuoti apie apskaitos 
prietaisų plombas ir saugaus naudojimo reikalavimais.  
 Galimas sprendimo būdas. Tarnyba pasiūlė Aplinkos ministerijai Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės įrašyti nuostatą, kad 
vandens tiekėjas, įrengęs ar pakeitęs geriamojo vandens apskaitos prietaisą, informuoja vartotoją 
apie apskaitos prietaiso įrengimo reikalavimus ir saugų naudojimą, apskaitos prietaiso plombas, 
lipdukus ar kitas vandens tiekėjo taikomas apskaitos prietaiso apsaugos priemones ir apie tai, kad 
vartotojas buvo informuotas, pažymi akte, kurį pasirašo tiekėjo atstovas ir vartotojas. Į pasiūlymą 
atsižvelgta Aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-1011 padarytuose taisyklių 
pakeitimuose. 
 
12 Problema.  Aktuali išlieka grupės ieškinio problema – nesant tinkamo teisinio 
reglamentavimo neįmanoma apginti vartotojų tose bylose, kuriose tas pats pardavėjas/ paslaugos 
teikėjas pažeidžia daugelio vartotojų teises. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 
5 dalimi, viešajam interesui apginti gali būti pareiškiamas grupės ieškinys. Tačiau šiuo metu nei 
Civilinio proceso kodekso nuostatose, nei kituose įstatymuose ar įstatymų įgyvendinamuosiuose 
teisės aktuose grupės ieškinio institutas nėra teisiškai reglamentuotas. Taigi, praktikoje Civilinio 
proceso 49 straipsnio 5 dalyje numatyta teisė ginti vartotojų viešąjį interesą pareiškiant grupės 
ieškinį kol kas negali būti realizuota. 
 Galimas problemos sprendimo būdas. Įtvirtinti nacionaliniuose teisės aktuose grupės 
ieškinio teikimo ir nagrinėjimo procedūrą.  
 



 90

V. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS 
TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI 

 
 Siekdama užtikrinti efektyvią vartotojų teisių apsaugą Tarnyba 2012 m. prisidės prie 
2012 metų III Vyriausybės prioriteto „Naujos kokybės viešosios paslaugos mūsų žmonėms“ ir V 
Teisingumo ministro prioriteto „Perkelsime viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę 
erdvę, užtikrinsime didesnį viešųjų ir administracinių paslaugų prieinamumą“.  
 Įgyvendinant Teisingumo ministerijos 2012 m. strateginį tikslą – „Padidinti teisinių 
institucijų paslaugų patogumą vartotojams ir jų efektyvumą“ bus vykdomos Teisingumo 
ministerijos programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ priemones: 
 -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“. 
 
 Įgyvendinant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 strategijos tikslus ir 
uždavinius 2012 m., kartu su kitomis institucijomis planuojama vykdyti ar dalyvauti vykdant šias 
priemones bei siekti šių rezultatų: 
 -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 metų III ketvirtis); 

-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 Europos 
Sąjungos lygiu veikiančių grupių ir komisijų, veikloje skaičių; 

-teikti metodinę pagalbą verslo asociacijoms, diegiančioms geros verslo praktikos 
kodeksus; 

-skelbti informaciją apie ūkio subjektus, įdiegusius geros verslo praktikos kodeksus; 
-skleisti visuomenės informavimo priemonėmis (reguliariai, periodiškai ar prireikus) 

informaciją apie reguliuojamų subjektų padarytus pažeidimus; 
-dalyvauti rengiant elektroninės prekybos atmintinę vartotojams, sudarantiems sutartis 

elektroniniu būdu (2012 metų I ketvirtis); 
 -dalyvauti rengiant 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 metų I ketvirtis); 
 -dalyvauti nagrinėjant 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 metų II ketvirtis); 
 -dalyvauti atliekant ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka Lietuvoje tyrimą ir pateikiant 
pasiūlymus dėl visos ginčų sprendimo ne teisme sistemos (2012 metų II ketvirtis); 
 -dalyvauti rengiant projektus teisės aktų pakeitimų, tobulinančių ginčų nagrinėjimo ne 
teisme tvarką (įstatymų paketas) (2012 metų IV ketvirtis); 
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 -dalyvauti rengiant projektą teisės akto pakeitimo, įgaliojančio kitas institucijas pareikšti 
teismui ieškinį iš jų veiklos srities kylančiam pažeistam vartotojų viešajam interesui ginti (2012 
metų I ketvirtis); 
 -dalyvauti parengiant priemones, skirtas vartotojo teisių, įsigijus prastos kokybės prekes ar 
paslaugas, ir verslo subjektų teisių ir interesų pusiausvyrai užtikrinti (3 priemonės), o prireikus – 
dalyvauti parengiant teisės akto projektą (2012 metų IV ketvirtis); 
 -dalyvauti teikiant siūlymus dėl priemonių, kuriomis bent dalis valstybės siekiamų tikslų 
įgyvendinama ne per valstybinį reguliavimą, o verslo savireguliacijos mechanizmą (2012 metų II 
ketvirtis); 
 -dalyvauti teikiant projektus teisės aktų, kuriuose nustatytos probleminės vartotojų teisių 
apsaugos sritys (2 projektai) (2011–2014 metai).  
  

2011 m. toliau planuojama siekti Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo ir Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 2005/29/EB nuostatų bei Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir Reklamos įstatymo nuostatų suderinimo bei 
papildomai pateikti minėtų teisės aktų pakeitimų pasiūlymus. 
 Siekiant efektyvaus ir operatyvaus tyrimų dėl galimų nesąžiningos komercinės veiklos 
atvejų atlikimo, patvirtinus 2011 m. rugsėjo 30 d. pateiktą Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo pakeitimo projektą, bus atitinkamai parengtos Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklių, patvirtintų 
teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1R-68 (Žin., 2008, 17-589), pataisos, 
kuriomis būtų panaikinami pertekliniai procedūriniai reikalavimai. 
 Planuojama peržiūrėti Reklamos įstatymo pakeitimo projektą bei papildomai pateikti 
siūlymus dėl įstatymo keitimo, nustatant efektyvesnę reklamos naudojimo pažeidimų nagrinėjimo 
tvarką bei suderinimą su Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 
nuostatomis, taip pat optimizuoti valstybės išteklius sutrumpinant Reklamos įstatymo pažeidimų 
tyrimo trukmę ir perduodant teisę surašyti Reklamos įstatymo pažeidimo protokolus bei toliau 
taikyti sankcijas už minėto įstatymo pažeidimus Tarnybai.  

Tarnyba, siekdama spręsti vartotojams kylančias problemas šilumos tiekime, teiks 
siūlymus Energetikos ministerijai ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai dėl teisinio 
reglamentavimo tobulinimo. Nuo 2011 m. lapkričio 1 d. įsigaliojus Šilumos ūkio įstatymo 
pakeitimams dėl šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų priežiūros organizavimo, 
daugiabučių namų bendrąją dalinę nuosavybę administruojančioms bendrijos bei administratoriams 
kilo nemažai klausimų dėl šio įstatymo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose neaptartų tokių šilumos 
punktų remonto klausimų. Tarnybos atstovai dalyvaus energetikos ministro sudarytoje darbo 
grupėje, svarstant kylančias problemas ir rengiant jų sprendimus.  
 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios 
su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi 
sutarčių aspektais nuostatas perkeliantys nacionaliniai teisės aktai įsigaliojo 2011 m. gruodžio 1 d. 
Tarnyba yra teisės aktų įgaliota nagrinėti ginčus, kylančius dėl pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio 
atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių vykdymo. Tarnyba vykdys naują funkciją – 
nagrinės vartotojų prašymus dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
pažeidimų.  
 Siekiant aktyvinti vartotojų teisių apsaugos institucijų veiklos koordinavimo funkciją, 
numatoma parengti 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“ pakeitimo ir papildymo projektą, papildant jį nuostata suteikiančia 
įgaliojimus organizuoti bendrus vartotojų teisių apsaugos institucijų koordinacinius pasitarimus 
vartotojų teisių apsaugos tobulinimo klausimais. 
 Siekiant efektyvaus savo iniciatyva pradėtų tyrimų nagrinėjimo, 2012 m. bus patvirtintos 
Tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklės vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 
srityje, reklamos srityje, nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams srityje, šilumos tiekėjų 
teikiamų buitiniams šilumos vartotojams sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų) už suvartotą 
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šilumą srityje, kurios reglamentuos Tarnybos planuojamos vykdyti stebėsenos (monitoringo) 
vykdymo tvarką. Tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) tikslas – informacijos apie ūkio 
subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas, t. y. bendradarbiavimas su ūkio 
subjektais, konsultavimas ūkio subjektų Tarnybos kompetencijos klausimais, kitų prevencinio 
pobūdžio priemonių, padedančių ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų, įgyvendinimas, o 
poveikio priemonių taikymas tik kaip ultima ratio priemonė. 
 Tarnyba pagal kompetenciją taiko įstatymų nustatytas poveikio priemones, tačiau šiuose 
įstatymuose poveikio priemonių skyrimo principai, pagrindai ir tvarka nėra detaliai reglamentuoti, 
įtvirtintos tik baudų ribos ir numatyta, į ką atsižvelgiama nustatant poveikio priemonės rūšį ir 
taikomos baudos dydį. Atsižvelgiant į tai, 2012 m. pirmą pusmetį bus parengti ir patvirtinti 
Tarnybos taikomų poveikio priemonių skyrimo principai, pagrindai ir tvarka. Norint pasiekti 
geresnių rezultatų dėl administracinės naštos sumažinimo, 2012 m. bus įtvirtintos verslo ir piliečių 
administracinės naštos mažinimo Tarnyboje priemonės. 

 Apibendrinus 2011 m. vykdomos Visuomenės nuomonės apklausos duomenis, planuojama 
parengti atnaujintą Tarnybos Viešųjų ryšių strategiją 2012-2014 m. Jos tikslas – nustatyti būdus ir 
priemones pristatyti visuomenei Tarnybos veiklą ir strateginius tikslus, informuoti apie pasiektus 
rezultatus, išsamiai supažindinti vartotojus ir verslo struktūras, valstybės ir savivaldybių institucijas 
su Tarnybos pozicija svarbiausiais vartotojų teisių apsaugos klausimais bei teikti ir platinti 
žiniasklaidos priemonėse teisingą ir etišką informaciją apie Tarnybos veiklą ginant vartotojų teises, 
formuoti teigiamą Tarnybos įvaizdį, siekiant stiprinti visuomenės pasitikėjimą institucija. 
 2012 m. planuojama kas pusmetį suorganizuoti susitikimus su vartotojų asociacijomis ir 
teikti konsultacijas atsižvelgiant į pateiktas vartotojų asociacijų problemas, su kuriomis jos 
susiduria gindamos vartotojų teises ir interesus. 
 2012 m. numatoma ne rečiau kaip kartą per pusmetį pasirinkus, kokioje probleminėje 
vartojimo srityje bus teikiamos verslo subjektų konsultacijos, kviesti verslo subjektus toje 
konkrečioje vartojimo srityje pateikti klausimus ir, apibendrinus juos, suteikti viešas konsultacijas, 
siekiant suteikti išsamią informaciją dėl aktualių teisės aktų nuostatų, bei jų taikymo praktikoje. 
 Įgyvendinant 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 siekiant įdiegti Europos Komisijos nustatytus IT reikalavimus planuojama 
suorganizuoti visoms suinteresuotoms šalims – valstybinėms institucijoms, nagrinėjančioms 
vartotojų skundus ir prašymus, nevyriausybinėms verslo ir vartotojų organizacijoms bei kitiems 
asmenims seminarą – susitikimą su Europos Komisijos atstovu, atsakingu už šios Rekomendacijos 
įgyvendinimą Europos Sąjungos valstybėse narėse. 
 2012 m. numatoma dalyvauti Baltijos šalių susitikime, įvyksiančiame Taline (Estijoje), 
skatinant ir stiprinant vartotojų teisių apsaugą regioniniu lygmeniu.  
 Kartu su Europos Komisijos Sveikatos ir vartotojų generaliniu direktoratu planuojama 
surengti seminarą apie atnaujintą ir konsoliduotą GRAS-RAPEX sistemą. Šis seminaras būtų skiras  
kompetentingų Lietuvos institucijų atstovams, kurių darbo funkcijos susijusios su vartojimo 
produktų sauga ir vartojimo gaminių saugos, jų keliamos rizikos įvertinimu. 
 2012 m. bus dalyvaujama Europos Sąjungos Tarybos Vartotojų apsaugos ir informavimo 
darbo grupės posėdžiuose, kuriuose bus svarstomi 2011 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos 
pateikti pasiūlymai dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl alternatyvaus ginčų 
sprendimo (ADR), Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl internetinio ginčų sprendimo 
(ODR) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų programos 2014-2020 m. bei 
bus teikiamos Lietuvos pozicijos minėtiems pasiūlymams ir projektams. 
 2012 m. Tarnyba aktyviai rengsis Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai 
2013 m. antrąjį pusmetį, teikiant būsimų renginių ir pirmininkavimo prioritetų aprašus 
kompetentingoms institucijoms (Teisingumo ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai), bus 
derinami 18 mėnesių pirmininkavimo klausimai su Airija ir Graikija, dalyvaujama valstybės 
tarnautojų mokymuose, skirtuose tinkamai pasirengti vykdyti patikėtas pirmininkavimo funkcijas.   
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 Kartu su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis planuojama dalyvauti Europos 
Komisijos remiamo, Latvijos vartotojų teisių gynimo centro vadovaujamo Bendradarbiavimo 
reglamento Nr. 2006/2004 pagrindu įgyvendinamo projekto „Vartojimo kreditas“ vykdyme.  
 Siekiant gerinti sertifikuotos kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001 standarto 
reikalavimus, rezultatyvumą, pirmą ketvirtį bus peržiūrėtas kokybės politikos tinkamumas, kas 
ketvirtį analizuojami kokybės politiką atitinkantys nustatyti kokybės tikslai. Siekiant didinti 
Tarnybos veiklos efektyvumą, įvertinti vidaus kontrolės sistemą, vadovaujantis parengtu vidaus 
auditų planu, numatyta atlikti veiklos procesų auditus, atnaujinti kokybės vadovą, analizuoti 
Tarnybos veiksmus vadovybinėje vertinamojoje analizėje. 
 Tarnybai gavus finansavimą, bus kuriama vartotojų teisių informacinė sistema, kuria 
visuomenė bus skatinama naudotis valstybės institucijų ir įstaigų teikiamomis elektroninėmis 
viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis, bus pagerinta šių paslaugų kokybė ir prieinamumas, 
paslaugos teikiamos efektyviau bei skatinama informacinės visuomenės plėtra.  
 Tarnyba, siekdama užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, įvairiomis priemonėmis (šalies ir 
regionų žiniasklaidoje bei Tarnybos internetiniame puslapyje) teiks informaciją vartotojams apie jų 
teises ir pareigas visose vartojimo srityse.  
 
 
 
 
 
 
 
Direktorius                           Feliksas Petrauskas 



1 Priedas 
 

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

ATASKAITA 
 

2012 m. sausio 25 d. Nr. 3-56 
 

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

3. 1.1.1. Atlikti vartotojų 
teisių informacinės 
sistemos sukūrimo 
galimybių studiją 

2011 metų 
IV ketv. 

VVTAT 
 

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

analizės skyriaus vedėja R. 
Papreckienė. 

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 Valstybinė 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 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

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“. 

 

4. 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 metų 
III ketv. 

VVTAT, 
VDPK, RRT, 

VKEKK, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSPT, VEI, 
VGI, VTD, 
CAA, VPK, 

VTPSI, VKTI, 
SLA, VMAI, 
SKVC, LMI, 
VVKT, KT, 

NTAKD, 
LRTK, IVPK, 

LSA 

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

analizės skyriaus vedėja R. 
Papreckienė. 

Pateikta paraiška Europos Komisijos Sveikatos ir 
vartotojų generalinio direktorato paskelbtam kvietimui 
skirti Europos Sąjungos paramą padengti 50 procentų 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 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“.  
 

 

5. 1.1.3. Įdiegti bendrą 
Vartotojų teisių 
informacinę sistemą 

2014 metų 
IV ketv. 

TM, VVTAT, 
VDPK, RRT, 

VKEKK, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSPT, VEI, 
VGI, VTD, 
CAA, VPK, 

VTPSI, VKTI, 
SLA, VMAI, 
SKVC, LMI, 
VVKT, KT, 

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

analizės skyriaus vedėja R. 
Papreckienė. 

— 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

NTAKD, 
LRTK, IVPK, 

LSA, NTA 
 

6. 1.1.4. Atlikti vartotojų 
apklausą, siekiant ištirti 
vykdomų priemonių 
vartotojų teisių apsaugos 
sistemoje poveikį 

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

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

7. 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. 
 

Atlikta verslininkų reprezentatyvi apklausa, kurios 
tikslas išsiaiškinti verslo nuomonę apie vartotojų teisių 
apsaugos būklę Lietuvoje, požiūri į valstybines 
institucijas bei neteisminį ginčų nagrinėjimą. 

8. 1.1.6. Parengti projektą 
teisės akto, kuris nustato 
vartotojų teisių apsaugą 
nuo viešojo 
administravimo subjektų 
sprendimų ir priimamų 
teisės aktų 

2012  metų 
I ketv. 

TM, VRM, ŪM — — 

9. 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 

2012 metų 
I ketv. 

TM, ŪM, 
VVTAT 

• L. e. Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė. 
 

— 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

paslaugų pasiūlos didinimą 
 ar kitaip apribojančių 
vartotojų teises ir interesus 

10. 1.1.8. Parengti Lietuvos 
Respublikos reklamos 
įstatymo pakeitimo 
įstatymo projektą, 
tobulinantį reklamos 
naudojimo pažeidimų 
nagrinėjimo tvarką  

2011 metų 
IV ketv. 

ŪM, TM, KT, 
VVTAT 

 

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

skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė. 

 

2011 m. rugpjūčio 3 d. pateiktos pastabos dėl Lietuvos 
Respublikos reklamos įstatymo pakeitimo įstatymo 
projekto Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai.  
 

11. 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 metų 
IV ketv. 

TM, ŪM, KT, 
VVTAT 

 

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

skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė. 

 

2011 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos 
nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo pakeitimo projektas pateiktas 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai.  
 

12. 1.2. Uždavinys. Didinti vartotojų teisių gynimo veiksmingumą 

13. 1.2.1. Atlikti tyrimą, 
siekiant nustatyti, ar reikia 
išplėsti vartotojo sąvoką, ir 
pateikti reikiamų teisės 
aktų pakeitimo projektus 

2012 metų 
I ketv. 

TM, ŪM., 
ŠMM, SADM, 

SAM, VRM 

— — 

14. 1.2.2. Išnagrinėti užsienio 
valstybių turimą patirtį 
vartotojų teisių gynimo 
statybos srityje ir teisės 
aktų nuostatas, 

2012 metų 
II ketv. 

AM, TM, ŪM, 
VVTAT, 

VNMPI, VTPSI 

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

skyriaus vedėjo pareigas A. 

— 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

reglamentuojančias šiuos 
klausimus, pateikti 
pasiūlymus dėl šios srities 
vartotojų teisių apsaugos 
tobulinimo 

Čeponienė,  
• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 

koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 

 

15. 1.2.3. Atlikti ginčų 
nagrinėjimo ne teismo 
tvarka Lietuvoje tyrimą  ir 
pateikti pasiūlymus dėl 
visos ginčų sprendimo ne 
teisme sistemos  

2012 metų 
II ketv. 

TM, VVTAT, 
VDPK, RRT, 

VKEKK, VEI, 
VNMPI, 
VMVT, 
VVSPT. 

• L. e. Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė,  
• Maisto produktų, turizmo ir 

rekreacinių paslaugų departamento 
direktorė E. Bishop,  
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis,  
• 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 direktorė 

V. Ostrauskienė. 

— 

16. 1.2.4. Pateikti projektus 
teisės aktų pakeitimų, 
tobulinančių ginčų 
nagrinėjimo ne teisme 
tvarką (įstatymų paketas) 

2012  metų 
IV ketv. 

TM, VVTAT 
 

• L. e. Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė,  
• Maisto produktų, turizmo ir 

rekreacinių paslaugų departamento 
direktorė E. Bishop,  
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis,  
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 

— 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

direktorius A. Romeika. 

17. 1.2.5. Suteikti metodinę 
pagalbą asocijuotoms 
verslo struktūroms, taip 
skatinti jas kurti 
alternatyvius ginčo 
nagrinėjimo mechanizmus 

2011–2014 
metai 

VVTAT, 
VDPK, RRT, 

VKEKK, VEI, 
EVC 

 

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

rekreacinių paslaugų departamento 
direktorė E. Bishop, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

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

V. Ostrauskienė. 
 

Seminarų, pranešimų, konsultacijų metu verslininkai, 
jų asociacijos nuolatos informuojami apie 
alternatyvius ginčo nagrinėjimo mechanizmus.  

18. 1.2.6. Atlikti ginčų dėl 
nedidelių sumų priteisimo 
nagrinėjimo teismuose 
efektyvumo tyrimą ir 
pateikti pasiūlymus dėl 
tokių ginčų nagrinėjimo 
tobulinimo 

2013 metų 
I ketv. 

TM, VVTAT, 
NTA 

• L. e. Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė,  
• L. e. Tarptautinių ir ES reikalų 

koordinavimo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Gasiūnaitė. 
 

— 

19. 1.2.7. Parengti projektą 
teisės akto dėl grupės 
ieškinio pateikimo 
vartotojų teisių apsaugos 
srityje  

2011 metų 
IV ketv. 

TM — — 

20. 1.2.8. Atlikti aktualiausių 
vartojimo sričių vartojimo 
sutarčių stebėseną 
vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų 
taikymo požiūriu 

Kasmet VVTAT • L. e. Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
direktorius 2011 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1-14 
patvirtino Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos komisijos pasirinktą elektros energijos 
tiekimo buitiniams vartotojams sritį, kurioje 2011 
metais atlikta vartojimo sutarčių stebėsena 
(monitoringas) ir šios srities vartojimo sutartys bus 



 100

Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

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

rekreacinių paslaugų departamento 
direktorė E. Bishop. 

įvertintos nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 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 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 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 
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“ 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

atsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 
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. 

21. 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 metų 
I ketv. 

TM, VVTAT • L. e. Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė. 

— 

22. 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 
akto projektą 

2012 metų 
IV ketv. 

TM, ŪM, 
VVTAT 

 

• L. e. Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

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

rekreacinių paslaugų departamento 
direktorė E. Bishop, 
• Ekonominių interesų 

departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

— 

23. 1.3. Uždavinys. Didinti vartotojų asociacijų vaidmenį ir tobulinti kompetenciją vartotojų teisių apsaugos srityse 

24. 1.3.1. Nustatyti tinkamesnę 
finansinės paramos 

2011 metų 
IV ketv. 

TM, VVTAT • Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 

Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo 
tvarkos projektas parengtas 2011 m. IV ketvirtyje bei 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

vartotojų asociacijoms 
teikimo tvarką, pagal kurią 
vartotojų asociacijos turės 
daugiau galimybių 
dalyvauti įgyvendinant 
Europos Sąjungos iš dalies 
finansuojamus projektus, o 
pasiūlymus skirti finansinę 
paramą teiktų teisingumo 
ministro sudaroma 
komisija 

Močiulskis. pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms. 

25. 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.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 127 patvirtintomis 
Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo 
taisyklėmis, 2011 metais finansinė parama po 12 000 
Lt suteikta šioms 5 vartotojų asociacijoms. 
Asociacijos, už panaudotas asignavimų lėšas, kas 
mėnesį Tarnybai teikia ataskaitas Valstybės ir 
savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir 
kitų subjektų programų sąmatų vykdymo ataskaitų 
sudarymo taisyklių nustatyta tvarka, kurias Tarnyba 
verstina ir kontroliuoja. Be to vartotojų asociacijoms, 
vykdančioms vartotojų teisių apsaugos projektus, 
nuolat teikiamos konsultacijos ir metodinė pagalba 
atsiskaitymo už projektų įgyvendinimą klausimais.  

26. 1.3.3. 5 procentais didinti 
vartotojų asociacijų, 
dalyvaujančių darbo grupių 
ir komisijų, tarp jų ir 
Europos Sąjungos lygiu 
veikiančių grupių ir 
komisijų, veikloje 
(2010 metų duomenų nėra, 
rodiklis skaičiuojamas nuo 

2012–2014 
metai 

TM, ŪM, ŽŪM, 
AM, SM, EM, 
ŠMM, VRM, 
SADM, SAM, 

VVTAT, 
VDPK, RRT, 

VKEKK 

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

skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė. 

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 
(Nacionalinė finansinių paslaugų vartotojų asociacija 
atstovas);  
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

2011 metų) - Vartotojų teisių apsaugos taryboje (Lietuvos 
vartotojų institutas, Lietuvos Respublikos 
daugiabučių namų savininkų bendrijų federacija , 
Lietuvos vartotojų asociacija, Vakarų Lietuvos 
vartotojų federacija, Nacionalinės vartotojų 
konfederacija).  

27. 1.4. Uždavinys. Skatinti verslininkų savireguliaciją 

28. 1.4.1.Parengti ūkio 
subjektų savireguliacijos 
gaires 

2011 metų 
IV ketv. 

VVTAT 
 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

Tarnybos direktoriaus 2011 spalio 26 d. įsakymu Nr. 
1-567 patvirtintos Komercinės veiklos subjektų 
savireguliacijos gaires. Gaires paskelbtos Tarnybos 
tinklalapyje. 
 

29. 1.4.2. Suteikti metodinę 
pagalbą verslo 
asociacijoms, diegiančioms 
geros verslo praktikos 
kodeksus (5 konsultacijos 
kasmet) 

2012–2014 
metai 

VVTAT, 
VDPK, RRT, 

VKEKK, VEI, 
VMVT, 
VNMPI, 
VVSPT 

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

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

rekreacinių paslaugų departamento 
direktorė E. Bishop. 

— 

30. 1.4.3. Paskelbti 
informaciją apie ūkio 
subjektus, įdiegusius geros 
verslo praktikos kodeksus 
 

kasmet VVTAT • Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

Tarnyba geros verslo praktikos kodeksus, pasirašytus 
verslo subjektų, skelbia savo tinklalapyje 
(http://www.vvtat.lt/index.php?2455193429). Šiais 
metais 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. 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

31. 1.4.4. Pateikti pasiūlymus 
dėl priemonių, kuriomis 
bent dalis valstybės 
siekiamų tikslų 
įgyvendinama ne per 
valstybinį reguliavimą, o 
verslo savireguliacijos 
mechanizmą  

2012 metų 
II ketv. 

TM, ŪM, SM, 
SAM, AM, 
VVTAT, 

VDPK, RRT, 
VKEKK, VEI, 

VMVT, 
VNMPI, 

VVSPT, VEI, 
IVPK, VGI, 
VTD, CAA 

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

rekreacinių paslaugų departamento 
direktorė E. Bishop, 
• Energetikos ir vartojimo prekių 

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

skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė. 

— 

32. 2 TIKSLAS. TOBULINTI VARTOTOJŲ IR VERSLININKŲ GEBĖJIMUS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS SRITYSE 

33. 2.1. Uždavinys. Didinti vartotojų ir verslininkų informuotumą apie elektroninę komerciją 

34. 2.1.1. Parengti elektroninės 
prekybos atmintinę 
vartotojams, sudarantiems 
sutartis elektroniniu būdu  

2012 metų 
I ketv. 

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

— 

35. 2.1.2. Parengti 
informacijos teikimo 
vartotojams gaires ūkio 
subjektams, 
prekiaujantiems internetu 

2013 metų 
I ketv. 

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

— 

36. 2.2. Uždavinys. Ugdyti vartotojų ir verslininkų gebėjimus vartotojų teisių apsaugos srityse 

37. 2.2.1. Pateikti projektus 
teisės aktų, kuriuose 
nustatytos probleminės 
vartotojų teisių apsaugos 
sritys (2 projektai) 

2011–2014 
metai 

TM, VVTAT 
 

• L. e. Teisėkūros ir personalo 
skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė, 
• Maisto produktų, turizmo ir 

rekreacinių paslaugų departamento 
direktorė E. Bishop, 

— 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

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

bei paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika. 

38. 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, 
VDPK, VPK 

• Ekonominių interesų 
departamento direktorius M. 
Močiulskis. 

— 

39. 2.2.3. Skleisti visuomenės 
informavimo priemonėmis 
(reguliariai, periodiškai ar 
prireikus) informaciją apie 
reguliuojamų subjektų 
padarytus pažeidimus 
(150 pranešimų) 

kasmet VVTAT, 
VDPK, RRT, 
VKEKK, VEI, 

VMVT, 
VNMPI, 

VVSPT, VTD, 
CAA 

• Vyriausiais specialistas 
(viešiesiems ryšiams) V. Ūsas. 

Per 2011 metus 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 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. 
 Per 2011 metus 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 
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Eil. 
Nr. 

Strategijos tikslai, 
uždaviniai ir siektini 

rezultatai  

Įvykdymo 
terminas  

Įgyvendinanti 
institucija*  

VVTAT 
atsakingi vykdytojai 

Vykdymo aprašymas 

klausimais. 
 2011 metais surengta 1 spaudos konferencija 
žurnalistams, kurioje pristatytas 2010 metų 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.  

 

40. 2.3. Uždavinys. Didinti vartotojų ir verslininkų informuotumą apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus 

41. 2.3.1. Padidinti 3 
procentiniais punktais 
vartotojų, manančių, kad 
alternatyvi ginčų 
sprendimo sistema – 
geriausias būdas, kaip 
spręsti ginčus (2010 metais 
– 33 procentai) 

kasmet VVTAT, 
VDPK, RRT, 

VKEKK, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSPT, VEI, 
VGI, VTD 

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

skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė. 

Remiantis preliminariais 6-osios Vartotojų rinkų 
suvestinės duomenimis 2011 m. 41 procentas Lietuvos 
vartotojų, manė, kad alternatyvi ginčų sprendimo 
sistema – geriausias būdas, kaip spręsti ginčus. 
Pastebimas rodiklio pagerėjimas 8 procentiniais 
punktais.   

42.  2.3.2. Padidinti 3 
procentiniais punktais 
kasmet verslininkų, 
išmanančių apie 
alternatyvias ginčų 
sprendimo sistemas 
(2010 metais – 48 
procentai) 

2012–2014 
metai 

VVTAT, 
VDPK, RRT, 

VKEKK, 
VMVT, 
VNMPI, 

VVSPT, VEI, 
VGI, VTD 

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

skyriaus vedėjo pareigas A. 
Čeponienė. 

Remiantis preliminariais 6-osios Vartotojų rinkų 
suvestinės duomenimis toks rodiklis nebuvo išskirtas. 
Lyginamas tik 2008-2011 m. rodiklis, atspindintis 
duomenis apie tai, kiek verslininkų naudojosi 
alternatyvi ginčų sprendimo sistema. 2011 m. tą darė 
13 procentų verslininkų, o tai 1 procentu daugiau 
lyginant su 2010 metais.  

 

 

* Lentelėje naudojami sutrumpinti įgyvendinančių institucijų pavadinimai: 

 
TM – Teisingumo ministerija 

ŪM – Ūkio ministerija 

ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija 

SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 
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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, 

VDPK – Valstybinė draudimo priežiūros komisija 

RRT – Ryšių reguliavimo tarnyba 

VKEKK – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

VMVT – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

VNMPI – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija 

VVSPT – Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba 

VEI – Valstybinė energetikos inspekcija 

VGI – Valstybinė geležinkelių inspekcija 

VTD – Valstybinis turizmo departamentas 

CAA – Civilinės aviacijos administracija 

VPK – Vertybinių popierių komisija 

VTPSI – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 

VKTI – Valstybinė kelių transporto inspekcija 

SLA – Saugios laivybos administracija 

VMAI – Valstybinė medicininio audito inspekcija 

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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VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 
 

2012 m. sausio 25 d. Nr. 3-57 
Vilnius 

 
2011 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 

 
PROGRAMA „PASLAUGOS GYVENTOJAMS IR VERSLUI“ 

 
 

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

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

Priemonė 01.01.01. Įgyvendinti vartotojų teisių apsaugą ir konsultuoti verslo subjektus, vykdant teisės aktuose įtvirtintas funkcijas. 

Priemonės įgyvendinimą koordinuoja direktoriau s pavaduotoja Ž. Kazakevičienė 

Vykdyti Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2008–2012 metų 
programos įgyvendinimo 
priemones numatytas Tarnybai 
2011 metams: 

 

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

 

100% 

Parengti projektus teisės aktų, 
kuriais į nacionalinę teisę 
perkeliamos 2009 m. sausio 14 
d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos 
2008/122/EB dėl vartotojų 
apsaugos, susijusios su kai 
kuriais pakaitinio naudojimosi, 
ilgalaikio atostogų produkto, 
perpardavimo ir keitimosi 
sutarčių aspektais, nuostatos 
(2011 metų I ketvirtis).  

 

Maisto produktų, turizmo 
ir rekreacinių paslaugų 
departamento direktorė E. 
Bishop. 

Civilinio kodekso 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369 ir 6.370 
straipsnių pakeitimo ir papildymo bei kodekso papildymo 
priedu įstatymas (Žin., 2011, Nr. 129-6108) ir Vartotojų 
teisių apsaugos įstatymo 2, 5, 16, 36, 37 straipsnių ir 
devintojo skirsnio pakeitimo bei įstatymo priedo papildymo 
įstatymas (2011, Nr. 129-6109) įsigaliojo 2011 m. gruodžio 
1 d. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. 1-610 
,,Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 1-169 ,,Dėl 
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos darbo 
reglamento patvirtinimo" pakeitimo“ (2011, Nr. 147-6932), 
kuriuo nustatyta vartotojų teisių pažeidimų, nurodytų 
Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 str. 1 dalyje, 
nagrinėjimo procedūra, įsigaliojo 2011 m. gruodžio 1 d. 

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

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

Bendradarbiaujant su valstybės, 
savivaldybių institucijomis, 
visuomene ir socialiniais 
partneriais, vykdyti vartotojų ir 
verslininkų švietimą ir teisės 
pažeidimų prevenciją (2009–
2012 metai). 

 

Ekonominių interesų 
departamento direktorius 
M. Močiulskis, Maisto 
produktų, turizmo ir 
rekreacinių paslaugų 
departamento direktorė E. 
Bishop, Energetikos ir 
vartojimo prekių bei 
paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika. 

 

2011 m. Maisto produktų, turizmo ir rekreacinių paslaugų 
klausimais parengta ir išplatinta 38 vartotojų ir verslo 
informavimo priemonės (straipsnių, interviu, pranešimų 
spaudai) Tarnybos tinklalapyje bei kituose internetinės 
žiniasklaidos šaltiniuose. Suteiktos 35 konsultacijos verslui 
(iš jų 20 internetu) ir 23 konsultacijos vartotojams internete. 
Vartotojai buvo informuojami apie savo teisių gynimo 
galimybes dėl neįvykusių renginių (koncertų ,,Hit the 90‘s“ 
ir ,,Nazareth“), dėl apgaulingą veiklą vykdančių interneto 
svetainių (UAB ,,IWO“, UAB ,,MVA Market“ ir kt.). 
Pateiktas ieškinys teismui dėl vartotojų viešojo intereso 
gynimo neįvykus renginiui ,,Freestyle MotoCross Show“ 
vadovaujantis Reglamentu 861/2007, nustatančiu Europos 
ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą bei 
ieškinys dėl vartotojų viešojo intereso gynimo dėl 
negrąžinamų pinigų už dovanų kuponus. Vartotojai taip pat 
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 (UAB „Amber promotions), apie UAB „Amber 
promotions‘ ir UAB „Atostogų sandėlis“ bankrotą. 
Paskelbtos konsultacijos verslininkams Tarnybos 
tinklalapyje apie maisto produktus imituojančius gaminius, 
dovanų kuponus, teisės aktų reikalavimus medicininių 
prekių grąžinimui ir kelionių agentūros pažymėjimui gauti, 
apie informacijos pateikimą vartotojams apie aviabilietų 
kainų sąlygas apie kelionių organizatorių ir kelionių 
agentūrų atsakomybę. 2 atvejais verslininkai konsultuoti 
raštu apie teisės aktų reikalavimus aviacijos srityje, 1 atveju 
– turizmo srityje. Buvo duoti 9 interviu radijo ir televizijos 
laidoms dėl UAB ,,Tiketa“ veiklos parduodant bilietus į 
Europos vyrų krepšinio čempionatą bei bendrovės 
,,Helvetia Direct Marketing“ veiksmų siūlant maisto 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

papildus vartotojams bei dėl vartotojų informavimo apie 
parduodamus žuvies produktus.. Savigydos pramonės 
asociacijos narių susirinkime skaitytas pranešimas maisto 
papildų tiekimo į rinką ir jų reklamos klausimais. 
Tarptautinės teisės ir verslo aukštojoje mokykloje skaityti 
pranešimai apie vartotojo teisės, įsigyjant turizmo ir 
rekreacines paslaugas bei maisto produktų ženklinimą, 
kokybę. Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų 
skyriaus organizuotame renginyje aptartos dažniausiai 
pasitaikančios organizuotų turistinių kelionių vartotojų 
problemos, kelionės organizatorių bei turistų teisės ir 
pareigos. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
organizuotame seminare, skirtame ikimokyklinio ugdymo 
įstaigoms, skaitytas pranešimas ,,Maisto sauga“; Vilniaus 
visuomenės sveikatos centro organizuotame seminare, 
skirtame grožio paslaugų teikėjams, skaitytas pranešimas 
,,Vartotojų teisių apsauga grožio paslaugų srityje“.  
 
2011 m. juridiniai asmenys dėl reklamos bei nesąžiningos 
komercinės veiklos kreipėsi 99 kartus, iš jų raštu – 23 
kartus, el. paštu – 8 kartus, telefonu – 64, žodžiu – 4. 
Pažymėtina, kad elektroniniu paštu juridiniai asmenys 
kreipiasi tik tokiu atveju, kai pateikia Tarnybai reklamos 
projektų maketus, prieš tai pasikonsultavę telefonu. 
Dalyvauta Vilniaus Pedagoginio Universiteto 
organizuotame renginyje ,“EKO(logiškas) krepšelis - jo 
išmesti nereikia“,  kurio metu  studentams bei dėstytojams 
pristatyti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai, 
reklamuojant ekologiškus produktus.  
Parengtas pranešimas III-jo amžiaus universiteto 
organizuotam seminarui „Reklamos kontrolė“, išsamiai  
pristatyta Tarnybos praktika reklamos ir nesąžiningos 
komercinės veiklos srityje.  
Suorganizuotas susitikimas su Antstolių rūmų atstovais, 
kurio metu pasidalinta institucijų praktika bei patirtimi, 
nagrinėjant vartotojų skundus, dėl skolų išieškojimo 
bendrovių veiklos, taip pat Tarnybos paskirtų baudų   
išieškojimo atvejų, komercinės veiklos subjektams 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

nevykdant Tarnybos nutarimų.  
Šiuo laikotarpiu dėl reklamos bei nesąžiningos komercinės 
veiklos srities klausimų, 29 kartus teikta informacija 
žurnalistams; iš jų – reklamos srityje 9 kartus (dėl 
nepageidaujamos bei maisto produktų reklamos), dėl 
galimos nesąžiningos komercinės veiklos – 20 kartų (dėl 
organizuotų žaidimų, nesuteiktų prizų, statybos įmonių 
veiklos, dėl mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjų veiklos ir kt.). 
 
Per 2011 m. juridiniams asmenims 121 kartus buvo teikta 
informacija finansinių paslaugų klausimais, dažniausiai dėl 
įrašymo į viešąjį vartojimo kredito davėjų arba tarpininkų 
sąrašą, taip pat dėl Vartojimo kredito įstatymo nuostatų 
taikymo. Besikreipusiųjų patogumui konsultacijos buvo 
teikiamos raštu, telefonu, žodžiu ir elektroniniu paštu (16 
konsultacijų - raštu, žodžiu - 12, telefonu - 87, elektroniniu 
paštu – 5 konsultacijos). 
2011 metų eigoje Tarnyboje įvyko keletas susitikimų su 
bankų, kredito unijų, lizingo bendrovių atstovais dėl 
Vartojimo kredito įstatymų nuostatų taikymo, dėl mokumo 
vertinimo principų. Tarnyboje taip pat įvyko keletas 
susitikimų su komercinių bankų atstovais dėl Tarybos 
priimtų nutarimų dėl paskolų sutarčių sąlygų atitikimo 
nesąžiningų sutarčių sąlygų taikymo kriterijams, dėl 
terminuotųjų indėlių palūkanų keitimo, dėl būsto paskolų 
sutarčių sąlygų taikymo vartotojams bei Tarnybos 
sprendimų vykdymo. Tarnyboje taip pat įvyko susitikimas 
su LBA ir LAA nariais dėl Vartojimo kredito įstatymo 
taikymo bei lizingo sutarčių sudarymo probleminių 
klausimų ir t.t. 
 
2011 m. energijos tiekimo ir komunalinių paslaugų 
klausimais dalyvauta diskusijose seminare „Šilumos 
tiekimo ir vartojimo reglamentavimo naujovės“, kurioje 
dalyvavo Energetikos ir Aplinkos ministerijų, Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Respublikinių 
būsto valdymo ir priežiūros rūmų, šilumos tiekėjų atstovai. 
Ir kuriame buvo nagrinėta Šilumos tiekimo ir vartojimo 



 112

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

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

taisyklių nuostatų įgyvendinimo problematika. 
Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų 
suvažiavime skaitytas pranešimas apie būstų savininkų 
pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynimo ypatumus, 
įgyvendinant valstybės būsto modernizavimo programą. 
Tarnybos atstovai dalyvavo Ministro Pirmininko potvarkiu 
ir LR energetikos ministro sudarytų darbo grupių darbe 
šilumos vartotojų padėčiai gerinti.  

Vartojimo prekių ir paslaugų klausimais parengta ir 
išplatinti 7 pranešimai žiniasklaidai, 18 vartotojų ir verslo 
informavimo priemonių, Tarnybos tinklalapyje bei kituose 
internetinės žiniasklaidos šaltiniuose. Organizuotas 
susitikimas su UAB „Sanitex“ atstovais dėl bendrovės 
vykdomos elektroninės prekybos internetinėje parduotuvėje 
www.neriba.lt. Pardavėjai ir paslaugų teikėjai konkrečiais 
klausimais dėl vartotojų teisių apsaugos konsultuoti raštu 
(pavyzdžiui, UAB „TC prekyba“ dėl prekės garantijos 
pateikimo patvariojoje laikmenoje). 

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

 

Maisto produktų, turizmo 
ir rekreacinių paslaugų 
departamento direktorė E. 
Bishop.  

 

Teisingumo ministro įsakymu sudaryta darbo grupė parengė 
ir pateikė Teisingumo ministerijai Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos 2011-2014 metų strategijos ir jos 
įgyvendinimo priemonių plano projektą. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. 
nutarimu Nr. 848 (Žin., 2011, Nr. 89-4274) patvirtinta 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 2011–2014 metų 
strategija (toliau – Strategija).  

Tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 1-
538 buvo paskirti Tarnybos darbuotojai, atsakingi už 
Strategijos tikslų, uždavinių ir siektinų rezultatų 
įgyvendinimą.  

Informacija apie Strategijos tikslų, uždavinių ir siektinų 
rezultatų, įgyvendinimą per 2011 m. pateikiama ataskaitos 
priede.  

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

 

100% 

Rengti teisės aktų projektus bei L. e. Teisėkūros ir Per 2011 m. Tarnyba teikė 158 pastabas ir pasiūlymus dėl Pateiktų pastabų ir 158 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

teikti pastabas ir pasiūlymus dėl 
kitų institucijų parengtų teisės 
aktų projektų. 

 

personalo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Čeponienė. 

nacionalinių teisės aktų projektų bei pastabas kitų 
institucijų parengtoms pozicijoms dėl ES teisės aktų 
projektų.  

I ketvirtis - 18: 
19. Komisijos reglamento, kuriuo nesutinkama leisti 
vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, 
kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą arba 
teiginiai apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektui. 
20. Europos Komisijos reglamento dėl leidimo 
vartoti ir nesutikimo leisti vartoti tam tikrus su vaikų 
vystymusi ir sveikata siejamus teiginius apie maisto 
produktų sveikumą projektui. 
21. Pasiūlymui dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams.  
22. Europos Komisijos pasiūlymui dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio 
produktų kokybės schemų. 
Teisingumo ministerijos parengtiems: 
23. Civilinio kodekso 6.350, 6.366, 6.367, 6.369 ir 
6.370 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui. 
Užsienio reikalų ministerijos parengtiems: 
24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-01-09 
nutarimo Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų 
koordinavimo“ pakeitimo projektui. 
Kultūros ministerijos parengtiems: 
25. Kultūros ministro įsakymo „Dėl vietinių, 
regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, 
kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių ir (arba) 
kuriuose nespausdinama reklama, tiražo tikrinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ projektui. 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
parengtiems: 
26. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos nutarimo „Dėl Ginčų sprendimo ne teisme 
tvarkos aprašo“ projekto. 

pasiūlymų dėl teisės aktų bei 
jų projektų skaičius – 70.  
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

27. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos nutarimo „Dėl gamtinių dujų tiekimo kainų 
viršutinių ribų skaičiavimo metodikos dalinio pakeitimo“ 
projektui. 
28. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos nutarimo „Dėl gamtinių dujų perdavimo ir 
skirstymo kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos 
dalinio pakeitimo“ projektui. 
Ūkio ministerijos parengtiems: 
29. Fizinių asmenų bankroto įstatymo projektui. 
Energetikos ministerijos parengtiems: 
30. Energetikos ministro įsakymo „Dėl vartotojų 
(juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos 
energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų vietinių bendrojo 
naudojimo sistemų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projektui 
31. Energetikos ministro įsakymo „Dėl šilumos 
tarybos nuostatų patvirtinimo“ projektui. 
32. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 
papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2193(2)“ projektui 
(derinta 2 kartus). 
33. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-2258“ projektui 
(derinta 2 kartus). 
34. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 7 
straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 4 dalies pakeitimo 
įstatymo projektui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 
7 straipsnio 2 dalies ir 22 straipsnio 4 dalies pakeitimo 
įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui“ 
projektui. 
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtiems: 
35. Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto 
produktų ženklinimas“ pakeitimo projektui.  
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

36. Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 
„Maisto produktų ženklinimas“ pakeitimo projektui (dėl 
vyno ženklinimo).  
 
Taip pat Tarnyba parengė: 
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. 
nutarimo Nr. 126 „Dėl Viešosios vandens tiekimo sutarties 
standartinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. 
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
šilumos tiekėjų sąskaitų teikiamų buitiniams šilumos 
vartotojams, vertinimo“ projektą (nutarimas priimtas 
2011-02-09 Nr. 182 Žin., 2011, Nr. 22-1055). 
11. Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl šilumos 
tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų) teikiamų 
buitiniams šilumos vartotojams, vertinimo taisyklių 
patvirtinimo“ projektą (pasirašytas 2011-02-24 Nr. 1-24; 
Žin., 2011, Nr. 27-1314). 
12. 2011 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1-32 „Dėl 
vartojimo kredito davėjų įrašymo į viešąjį vartojimo kredito 
davėjų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2011, 
Nr.32-1528); 
13. 2011 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1-33 „Dėl 
vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimo principų 
patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.32-1529); 
14. 2011 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1-34 „Dėl 
vartojimo kredito tarpininkų įrašymo į viešąjį vartojimo 
kredito tarpininkų sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 
2011, Nr.32-1530); 
15. 2011 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1-35 „Dėl 
Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo pažeidimų 
nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.32-
1531); 
16. 2011 m. kovo 14 d. įsakymas Nr. 1-36 „Dėl 
vartojimo kredito gavėjo ir vartojimo kredito davėjo ar 
vartojimo kredito tarpininko išankstinio ginčų sprendimo ne 
teisme tvarka taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.32-
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1532). 
 
II ketvirtis - 58: 
1-2. Dėl 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių 
institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų 
vykdymą, bendradarbiavimo (2 kartus); 
3-12. Dėl Pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos dėl vartotojų teisių (10 kartų); 
13. Komisijos Sprendimo dėl Europos gimnastikos įrangos 
standartų atitikties saugos reikalavimams remiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB 
projektas; 
14. Komisijos Sprendimo dėl saugos reikalavimų, kurie 
pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
2001/95/EB turi būti įtraukti į Europos standartus, 
atsižvelgiant į vidaus žaliuzių, grotuotų langų apdangalų ir 
saugos įtaisų keliamą tam tikrą pavojų vaikams, projektas; 
15. Komisijos Sprendimo dėl Europos stacionariųjų 
treniruoklių standartų atitikties saugos reikalavimams 
remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/95/EB projektas; 
16. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl naujų maisto produktų, kuriuo iš dalies 
keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1331/2008 ir 
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 258/97 bei Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1852/2001; 
17-18. Komisijos Reglamento, kuriuo nesutinkama leisti 
vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų sveikumą, 
kurie nėra teiginiai apie rizikos susirgti mažinimą arba 
teiginiai apie vaikų vystymąsi ir sveikatą, projektas (2 
kartus); 
19-23. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams (5 kartus); 
24-25. Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų 
kokybės schemų (2 kartus); 
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Vertinimo 
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26. Komisijos reglamento dėl leidimo vartoti ir nesutikimo 
leisti vartoti tam tikrus teiginius apie maisto produktų 
sveikumą – susirgimo rizikos mažinimą projektas. 
Teisingumo ministerijos parengtiems: 
Civilinio kodekso 1.1, 6.350, 6.366, 6.367, 6.369 ir 6.370 
straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas; 
28. Administracinių nusižengimų kodekso ir susijusių 
teisės aktų projektai. 
Finansų ministerijos parengtiems: 
29. Finansų ministerijos parengtų teisės aktų, skirtų 
Lietuvos finansų rinkai pertvarkyti, projektų. 
Sveikatos apsaugos ministerijos parengtiems: 
30-31. Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto 
produktų ženklinimas“ pakeitimo projektas (2 kartus); 
32. Lietuvos higienos normos HN 17:2010 ,,Maisto 
papildai“ pakeitimo projektas. 
Aplinkos ministerijos parengtiems: 
33. 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; 
34. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas; 
35. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. 
nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų 
bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių 
nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas. 
Energetikos ministerijos parengtiems: 
36. Energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo 
Nr. 1-172 „Dėl šilumos gamybos statinių ir šilumos 
perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens 
sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos 
perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas; 
37-38. Energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. 
įsakymo Nr. 1-297 „Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo 
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taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas (2 kartus); 
39. Energetikos ministro įsakymo „Dėl Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. 
įsakymo Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens 
sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
projektas; 
40-41. Energetikos ministro įsakymo „Dėl šilumos 
pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos 
vartotojais standartinių sąlygų patvirtinimo“ projektas (2 
kartus); 
42. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 5 straipsnio 
papildymo, 17 straipsnio 8 dalies 1 punkto pripažinimo 
netekusiu galios įstatymo projekto Nr. XIP-3071“ 
projektas; 
43. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 
28 ir 31 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projekto Nr. XIP-2915“ projektas; 
44. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 12 straipsnio 
1 dalies papildymo įstatymo projekto Nr. XIP-2750 ir 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 16, 24, 32 
straipsnių pakeitimo, 4 straipsnio papildymo 37 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo bei 2 straipsnio 41 dalies, 32 
straipsnio 5 dalies 3 punkto, 6 ir 7 dalies bei 36 straipsnio 
pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-
2851(5)“ projektas; 
45. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 3 straipsnio 
pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIP-3072“ projektas. 
Ūkio ministerijos parengtiems: 
46. Ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio 
ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl 
daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys 
sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 
47. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
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pranešimų ir informacijos apie nustatomus ar panaikinamus 
įsisteigimo ir paslaugų teikimo laisvei taikomus 
reikalavimus teikimo“ projektas ir Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1244 „Dėl 
teisėkūros taisyklių ir teisinio reguliavimo stebėsenos 
pažymos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo“ 
projektas. 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
parengtiems: 
48. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Elektros energijos, pagamintos 
termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir 
šilumos gamybos ciklo elektrinėse, supirkimo kainos 
nustatymo metodikos“ projektas; 
49. 2009 m. birželio 11 d. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo Nr. O3-75 „Dėl elektros 
energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės 
reikalavimų“ pakeitimo projektas; 
50. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Elektros įrenginių prijungimo prie elektros 
tinklų ketinimų protokolo pavyzdinės formos patvirtinimo“ 
projektas; 
51. 2010 m. spalio 4 d. Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos 
supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir 
sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“ 
projektas; 
52. Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių 
skaičiavimo metodikos, patvirtintos Valstybinės kainų ir 
energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. 
nutarimu Nr. O3-187 pakeitimo ir papildymo projektas; 
53-54. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
elektros energetikos srityje kainos nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ projektas (2 kartus); 
55. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos 
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paskirstymo šildymui ir karštam vandeniui metodo 
patvirtinimo“ projektas; 
56. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir 
specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projektas; 
57. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ projektas; 
58. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Šilumos kainų nustatymo metodikos principų patvirtinimo“ 
projektas. 

 
III ketvirtis - 36: 
Europos Sąjungos teisės aktams: 
1-2. Komisijos Sprendimas dėl dviračių, mažamečių vaikų 
dviračių ir dviračių bagažinių Europos standartų atitikties 
saugos reikalavimams, nustatytiems Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2001/95/EB (2 pozicijos); 
3-4. Komisijos direktyva .../…/ES, kuria dėl bendros 
kredito kainos metinės normos apskaičiavimo papildomų 
prielaidų iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2008/48/EB I priedas (2 pozicijos); 
5. Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos Reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams. (Linesis); 
6-7. Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų 
kokybės schemų (2 pozicijos); 
8. Europos Komisijos pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, 
kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 76/768/EEB nuostatos 
dėl kosmetikos gaminių, siekiant pritaikyti jos III priedą 
prie technikos pažangos; 
9. Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei mažiems vaikams 
skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto produktų. 
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Teisingumo ministerijai teiktos pastabos ir pasiūlymai: 
10. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymas. 
Ūkio ministerijai: 
11. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 
pakeitimo projektas; 
12. Teisės aktų projektų paketas (Lietuvos Respublikos 
reklamos įstatymo pakeitimo projektas, Lietuvos 
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 5, 
18914, 2141 ir 2591, Lietuvos Respublikos nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 9 
straipsnio projektai). 
Sveikatos apsaugos ministerijai: 
13. Lietuvos higienos normos HN 17:2010 ,,Maisto 
papildai“ pakeitimo projektas. 
Energetikos ministerijai: 
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos 
gamtinių dujų įstatymą ir Lietuvos Respublikos gamtinių 
dujų įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą“  
projektas; 
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 
koncepcijos patvirtinimo“ projektas; 
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Gamtinių dujų perdavimo, skirstymo, laikymo, skystinimo, 
tiekimo ir rinkos operatoriaus licencijavimo taisyklių 
patvirtinimo“ projektas; 
17. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 
„Dėl prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“ 
projektas. 
Aplinkos ministerijai: 
18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos 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. 
Valstybiniam turizmo departamentui prie Ūkio ministerijos: 
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19. Turizmo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų 
naujos redakcijos projektas. 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai: 
20. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir 
specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
projektas; 
21. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. 
O3-100 „Dėl Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir 
derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės 
komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
projektas; 
22. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Elektros energijos, pagamintos naudojant 
atsinaujinančius išteklius, tarifų nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ projektas; 
23. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Komisijos 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo 
Nr. O3-106 „Dėl Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo 
kainų viršutinių ribų skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 
pakeitimo ir papildymo“ projektas; 
24. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas 
tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ projektas; 
25. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl šilumos vartotojų pripažinimo 
konkurenciniais šilumos vartotojais tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas; 
26. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2011 m. gegužės 31 d. nutarimo Nr. O3-123 „Dėl 
elektros energijos, pagamintos termofikaciniu režimu 
kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo 
elektrinėse, supirkimo kainos nustatymo metodikos 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 
27. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 03-328 „Dėl 
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Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas; 
28. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2009 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 03-6 ,,Dėl 
energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio 
pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas; 
29. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų 
dujų sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ projektas; 
30. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Reikalavimų pasinaudojimo elektros tinklais 
tvarkos aprašui patvirtinimo“ projektas; 
31. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie 
elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
projekto; 
32. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Energetikos įmonių informacijos teikimo 
taisyklių patvirtinimo“ projektas; 
33. Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 
komisijos 2010 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. O3-185 „Dėl 
Elektros energijos rinkos priežiūros tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo“; 
34. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų 
nuostatų patvirtinimo“ projektas; 
35. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašo 
patvirtinimo“ projektas; 
36. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ 
projektas.  
Tarnyba taip pat parengė: 
1. Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Kompensacijų, už 
netinkamai suteiktas turizmo paslaugas, apskaičiavimo 
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tvarkos rekomendacijos “ projektą. 
IV ketvirtis - 46: 
Europos Sąjungos teisės aktams: 
1-2. Europos Komisijos pasiūlymas dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų 
kokybės schemų (Linesis) (2 pozicijos); 
3-4. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir 
specialios medicininės paskirties maisto produktų (Linesis) 
(2 pozicijos); 
5. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl 2014–2020 m. laikotarpiui Vartotojų 
programos nustatymo; 
6-7. 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  (2 pozicijos); 
8-9. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl internetinio ginčų sprendimo (EB) Nr. 
2006/2004 ir direktyva 2009/22/EB (2 pozicijos); 
10. Europos Komisijos sprendimas dėl Komisijos 
sprendimų 2011/263/EB ir 2011/264/EB pataisymų, 
įvertinant atliktus enzimų (fermentų) klasifikacijos 
patobulinimus, vadovaujantis Tarybos Direktyvos 
67/548/EEB I Priedu ir Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI Priedu (Linesis); 
Teisingumo ministerijai teiktos pastabos ir pasiūlymai: 
11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymo 
,,Dėl Pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio 
naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, 
perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties 
atsisakymo formų patvirtinimo“ projektas Nr. 11-3837-01; 
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-02-13 
nutarimo Nr.127 „Dėl finansinės paramos vartotojų 
asociacijoms teikimo“ projektas; 
13. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės, patvirtintos 
Teisingumo ministro 2008-02-05 įsakymu Nr. 1R-68 (Žin., 
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2008, 17-589); 
Ūkio ministerijai: 
14. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. 
įsakymo Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. 
nutarimo Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 12 d. 
nutarimo Nr. 756 „Dėl Kelionės organizatoriaus prievolių 
įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas; 
17. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo 4 ir 8 straipsnių 
pakeitimo įstatymo projektas; 
18. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 
d. įsakymo Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų 
teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 
Energetikos ministerijai: 
19. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 
lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 1-215 „Dėl viešuosius interesus 
atitinkančių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo projektas ; 
20. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
gegužės 19 d. įsakymo Nr. 1-145 „Dėl informacijos, 
susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės 
institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas; 
21. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. 
lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir 
karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo projektas; 
22. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 
„Dėl piniginių baudų skyrimo ir jų dydžio nustatymo 
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taisyklių patvirtinimo“ projektas; 
23. Lietuvos Respublikos 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; 
24. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. 
spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-274 „Dėl asmenų, turinčių teisę 
eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklių 
patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto; 
25. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo 
projektas ir su juo susijusių įstatymų pakeitimų projektai:  
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos 
įstatymo 2 ir 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 
projektas, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos 
valstybės atsargų įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo 
pakeitimo ir įstatymo papildymo nauju 91 straipsniu 
projektas, Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę 
nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei 
kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių 
įstatymo 4 straipsnio papildymo įstatymo projektas, 
Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų 
įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas; 
26. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymo 
„Dėl prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių patvirtinimo“ 
projektas; 
27. LR ūkio ministro ir LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl 
Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2004 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 4-
13/d1-28 „Dėl šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo 
taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 
projekto ir LR energetikos ministro ir LR aplinkos ministro 
įsakymo „Dėl šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo 
taisyklių patvirtinimo“ projekto; 
28. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 16, 24, 32, 
straipsnių pakeitimo, 37 ir 4 straipsnių papildymo ir 32 
straipsnio 5 dalies 1, 3 punkto, 6 ir 7 dalies, 36 straipsnio, 
37 straipsnio 1, 2, 3, 4, 5 dalies pripažinimo netekusiais 
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galios įstatymo projekto Nr. XIP-2851(6) projektas; 
29. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai 
gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas; 
Susisiekimo ministerijai: 
30. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 1372, 1373, 1424, 1426, 1428, 145, 2321, 237, 
2591, 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Kodekso 
papildymo 1374, 1375, 14212 straipsniais įstatymo 
projektui ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 
21 straipsnio pakeitimo ir Kodekso priedo papildymo 
įstatymo projektui ir pateikti juos Lietuvos Respublikos 
Seimui“, „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 
„Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 1372, 1373, 1424, 1426, 1428, 145, 
2321, 237, 2591, 281 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir 
Kodekso papildymo 1374, 1375, 14212 straipsniais 
įstatymo“, „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto 
kodekso 21 straipsnio pakeitimo ir Kodekso priedo 
papildymo įstatymo“, „Dėl 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; 
31. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 11-
1350-01 „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 
sektoriaus reformos įstatymo ir jį keitusio įstatymo 
pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-
3029, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 
kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir taikymo įstatymo 2 
straipsnio pakeitimo ir Kodekso 4 straipsnio 2 dalies 
pripažinimo netekusia galios įstatymo projekto Nr. XIP-
3028 ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto 
kodekso 1, 3, 4, 7, 12, 23, 24, 25, 29 ir 33 straipsnių ir 
priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 41, 251 ir 331 
straipsniais ir Kodekso 8 ir 27 straipsnių pripažinimo 
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netekusiais galios įstatymo projekto Nr. XIP-2913(2)“ 
projektas; 
Aplinkos ministerijai: 
32. Lietuvos Respublikos 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; 
33. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas; 
Socialinių reikalų ir darbo ministerijai: 
34. Lietuvos Respublikos socialinių reikalų ir darbo 
ministro įsakymo ,,Dėl pramoginių įrenginių naudojimo ir 
priežiūros taisyklių patvirtinimo“ projektas Nr. 11-4357-01; 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai: 
35. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
nutarimo „Dėl Viešojo konsultavimosi dėl energetikos 
veiklą reglamentuojančių teisės aktų projektų taisyklių 
patvirtinimo“ projektas; 
36. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl 
daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo 
metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas; 
37. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl energetikos 
įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo projektas; 
38. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. 03-6 „Dėl Energetikos 
įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo 
įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
projektas; 
39. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų 
valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo 
projektas; 
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40. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 03-96 „Dėl Šilumos kainų 
nustatymo metodikos“ pakeitimo projektas; 
41. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 03-54 „Dėl 
Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo 
metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektas; 
42. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2011 m. liepos 7 d. nutarimo Nr. 03-166 „Dėl Viešuosius 
interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos 
sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 
pakeitimo projektas; 
43. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 
2010 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. O3-328 „Dėl 
Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų 
administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
projektas. 
Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai: 
44. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
ministerijos direktoriaus 2003 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 
22-V ,,Dėl apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo 
komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektas; 
45. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 
V-38 ,,Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo 
ekspertų darbo organizavimo nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo“ projektas; 
46. Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio 
ministerijos direktoriaus įsakymo ,,Dėl Apgyvendinamų 
valstybių narių ir kitų valstybių piliečių registravimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektas. 

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

 

• Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymas – 
Energetikos ir vartojimo 
prekių bei paslaugų 

Vadovaujantis Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 
straipsnio 1 dalies 5 punktu, Mokėjimų įstatymo 23 
straipsniu ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo įstatymo 12 straipsnio 1 punktu, Tarnyba 
nagrinėja vartotojų prašymus vartotojų ir pardavėjų, 

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

45% 
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departamento direktorius 
A. Romeika, Maisto 
produktų, turizmo ir 
rekreacinių paslaugų 
departamento direktorė E. 
Bishop, Ekonominių 
interesų departamento 
direktorius M. Močiulskis; 

• Mokėjimų 
įstatymas – Ekonominių 
interesų departamento 
direktorius M. Močiulskis, 
Finansinių paslaugų 
priežiūros skyriaus vedėja 
A. Paškevičiūtė; 

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

paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka.  

Per 2011 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka buvo išnagrinėti 1225 ginčai. Iš jų 429 atvejais 
priimti nutarimai patenkinti vartotojų reikalavimus, 81 
atveju – vartotojų reikalavimus patenkinti iš dalies, 113 (9 
proc.) atveju vartotojų prašymai atmesti. Iš 429 nutarimų, 
kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti, buvo įvykdyti 128 
nutarimai, 301 (70 proc.) nutarimas neįvykdytas, Iš 81 
nutarimo, kuriuo vartotojų reikalavimai patenkinti iš dalies, 
įvykdyta 50 (62 proc.), neįvykdyta – 30, 1 nutarimo 
vykdymo rezultatas ataskaitos rengimo laikotarpiu 
nežinomas. Ginčo šalys susitaikė ir taikius susitarimus 
įvykdė 512 kartų (45 proc. nuo išnagrinėtų ginčų skaičiaus, 
atmetus tuos, kurių nagrinėjimas buvo nutrauktas). 91 
atveju ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių 
apsaugos įstatyme numatytais pagrindais. 

Per 2011 m. dėl galimų Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatymo pažeidimų bei kitų energetikos 
ir komunalinių paslaugų ginčų sprendimo ne teisme tvarka 
išnagrinėta 11 ginčų. Dėl 4 ginčų priimti nutarimai tenkinti 
vartotojų reikalavimus, 7 ginčai išspręsti taikiai. Šiais 
atvejais vartotojai skundėsi dėl šilumos energetikos 
sektoriaus paslaugų, atliekų išvežimo, vandens apskaitos, 
geriamojo vandens tiekimo neteisėto nutraukimo, 
sustabdymo.  

Per 2011 m.  buvo išnagrinėti 158 ginčai dėl vartotojų teisių 
pažeidimų maisto prekių ir paslaugų bei rekreacinių 
paslaugų srityse: buvo priimti 94 nutarimai patenkinti 
vartotojų reikalavimus, 6 nutarimai – patenkinti vartotojų 
reikalavimus iš dalies, 6 nutarimai – atmesti vartotojo 
prašymą, 50 ginčų išspręsti taikiai, kitų 2 ginčų 
nagrinėjimas nutrauktas. Rekreacinių paslaugų srityje 
vartotojai daugiausiai skundėsi dėl sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymo, ypač dėl nesuteiktų paslaugų už įsigytus 
kuponus, negrąžinamų pinigų už bilietus į neįvykusius 
renginius. Taip pat daug vartotojų kreipėsi dėl bendrovės, 

ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka nagrinėtų ginčų 
skaičiaus – 50. 

 

2. Teismams teiktų išvadų 
skaičius – 50.  

 

88 

3. Patenkintų ieškinių ir 
pasiektų taikių susitarimų 
procentas, ginant vartotojų 
viešąjį interesą teismuose – 
70.  

 

100% 
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platinančios maisto papildus, veiksmų. 

Dėl vartotojų teisių pažeidimų turizmo, vežimo ir 
atlygintinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų srityse 
2011 m. buvo išnagrinėta 150 ginčų (123 atvejais buvo 
priimti nutarimai, iš kurių 90 nuspręsta  patenkinti vartotojų 
reikalavimus, 20 - patenkinti iš dalies, 13 – atmesti 
vartotojo prašymą) 4 ginčų nagrinėjimas nutrauktas, kiti 24 
ginčai išspręsti taikiai (dėl vieno ginčo priimti 2 
sprendimai). Daugiausia vartotojai skundėsi dėl UAB 
„Amber Promotions“ ir UAB „Atostogų sandėlis“ 
vykdomos veiklos (dėl įmokėtų pinigų negrąžinimo 
nutraukus sudarytą sutartį, galimai nesąžiningos komercinės 
veiklos, nesąžiningų sutarties sąlygų) bei dėl nekokybiškai 
organizuotų turistinių kelionių ir jų metu suteiktų paslaugų 
netinkamos kokybės. 

Dėl vartotojų teisių pažeidimų vartojimo (ne maisto) prekių 
ir paslaugų srityje ataskaitiniu laikotarpiu išnagrinėti 552 
ginčai. Ginčų nagrinėjimo rezultatai: 189 atvejais vartotojų 
reikalavimai patenkinti, 30 – patenkinti iš dalies, 60 
vartotojų prašymų atmesti, 267 ginčai išspręsti taikiai, 6 
ginčų nagrinėjimas nutrauktas Vartotojų teisių apsaugos 
įstatyme numatytais pagrindais. Pagal grupuojamas 
kategorijas daugiausiai prašymų prekių srityje gauta dėl 
buitinės įrangos, namų apyvokos daiktų, taip pat baldų, 
mobiliųjų telefonų ir kompiuterinės įrangos. Vertinant 
paslaugų sektorių, daugiausiai vartotojai kreipėsi dėl 
televizijos paslaugų. 

Dėl vartotojų teisių pažeidimų finansinių paslaugų srityje 
Tarnybos specialistai per 2011 m. išnagrinėjo 149 ginčus. Iš 
išnagrinėtų ginčų – 54 ginčai išspręsti taikiai, 32 ginčų 
nagrinėjimas nutrauktas, 16 atveju vartotojų reikalavimai 
patenkinti, 20 atveju vartotojų reikalavimai patenkinti iš 
dalies, 27 vartotojų prašymai atmesti. Prašymus pateikę 
vartotojai dažniausiai kreipėsi dėl vartojimo kredito ir būsto 
paskolos sutarties. Į Tarnybą kreipęsi asmenys skundėsi dėl 
negalėjimo mokėti kredito įmokų ir toliau vykdyti prisiimtų 
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finansinių įsipareigojimų, dėl vienašališkai padidintos 
vartojimo kredito palūkanų normos, dėl banko galimai 
nepagrįsto atsisakymo keisti būsto paskolos sutarties 
sąlygas, nekeičiant kitų sutarties sąlygų ir kitų su 
paskolomis susijusių problemų.  

Dėl vartotojų teisių pažeidimų statybos srityje išnagrinėtas 
91 ginčas, dėl Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo ir kitų 
susijusių klausimų išnagrinėtas 91 ginčas. Išnagrinėjus 182 
ginčus, priimtas 31 nutarimas patenkinti vartotojo 
reikalavimus, 2 nutarimai patenkinti vartotojo reikalavimus 
iš dalies, 4 vartotojų prašymai atmesti. 104 kartus tarp 
ginčo šalių buvo pasiektas taikus susitarimas, 41 ginčo 
nagrinėjimas nutrauktas.  

Per 2011 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo ne teisme 
tvarka taip pat išnagrinėti 23 ginčai kitose srityse (teisinių 
paslaugų teikimas, tarpininkavimo parduodant 
nekilnojamąjį turtą paslaugų teikimas ir pan.), iš kurių 5 
kartus priimtas nutarimas patenkinti vartotojo reikalavimus, 
3 kartus - tenkinti vartotojų reikalavimus iš dalies, 3 
nutarimai - atmesti vartotojo prašymą. Nagrinėjimo metu 6 
ginčų nagrinėjimas nutrauktas Vartotojų teisių apsaugos 
įstatyme numatytais pagrindais, 6 ginčų atveju buvo 
pasiektas taikus ginčo šalių susitarimas. 

Per 2011 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso 
kodekso 49 straipsnio 2 dalimi (nuo 2011-10-01 Civilinio 
proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalimi)  teismams teikė 
išvadas 88 civilinėse bylose. Daugiausia išvadų teikta 
bylose pagal vartotojų ieškinius dėl UAB „Amber 
promotion“ veiksmų ar neveikimo, taip pat dėl DnB Nord 
banko skolinimo obligacijų apmokėjimui sutarties ir 
obligacijų pasirašymo sutarties sąlygų, taip pat dėl 
sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš pirkimo-pardavimo, 
rangos, finansinių paslaugų, nevykdymo ar netinkamo 
vykdymo. 

Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio kodekso 49 straipsnio 1 
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dalimi (nuo 2011-10-01 Civilinio proceso kodekso 49 
straipsnio 2 dalimi), pateikė 8 ieškinius viešajam interesui 
ginti. Šiuo metu teismuose nagrinėjamos 5 bylos: dėl UAB 
„Vivadens“ sutarties nesąžiningų sąlygų taikymo; dėl UAB 
„Amber Promotions“ sutarties sąlygų pripažinimo 
nesąžiningomis ir negaliojančiomis; dėl UAB „51 state“ 
sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis ir 
negaliojančiomis; dėl UAB „P-parkas“ sutarties sąlygų 
pripažinimo nesąžiningomis ir negaliojančiomis dėl UAB 
„HN studija“ neveikimo, pažeidžiančio vartotojų viešąjį 
interesą. Iš pateiktų 8 ieškinių - 4 ieškiniai patenkinti (2 iš 
jų apskųsti apeliacinei instancijai), 1 ieškinys atmestas 
(neradus atsakovo Estijoje), 3 – procese. 

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

 

Energetikos ir vartojimo 
prekių bei paslaugų 
departamento direktorius 
A. Romeika, Maisto 
produktų, turizmo ir 
rekreacinių paslaugų 
departamento direktorė E. 
Bishop, Ekonominių 
interesų departamento 
direktorius M. Močiulskis, 
Bendrųjų reikalų 
departamento direktorius 
D. Slavickas. 

 

Per 2011 m. Tarnyboje išnagrinėta ir atsakyta į 12227 
asmenų prašymus (skundus, paklausimus, pranešimus), 
pateiktus raštu, žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu. 

Dėl energetikos ir komunalinių paslaugų išnagrinėti 342 
prašymai, kuriuose visi ar dalis keliamų klausimų tiesiogiai 
nepriklauso kitų valstybės institucijų kompetencijai. 
Vartotojai 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 50 
raštu pateiktų juridinių asmenų kreipimųsi bei 873 asmenų 
kreipimusis, pateiktus žodžiu, raštu ir elektroniniu paštu. 

2011 m. dėl maisto produktų ir rekreacinių paslaugų buvo 
išnagrinėti 58 vartotojų prašymai (dėl informacijos 
nesuteikimo arba klaidinančios informacijos suteikimo). 
Šiuo laikotarpiu atsakyta į 16 juridinių asmenų kreipimųsi ir 
449 žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu pateiktus asmenų 

Išnagrinėtų raštu pateiktų 
vartotojų ir kitų asmenų 
prašymų (skundų, klausimų, 
pranešimų) ir atsakytų 
kreipimųsi, pateiktų žodžiu, 
telefonu, elektroniniu paštu, 
skaičius – 10 000. 

12.227 
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kreipimusis dėl maisto produktų ir rekreacinių paslaugų. 

Per 2011 m. išnagrinėti 58 vartotojų prašymai dėl finansinių 
paslaugų bei atsakyta į 446 kreipimusis žodžiu, telefonu ir 
elektroniniu paštu. Užfiksuotas padidėjęs vartotojų prašymų 
skaičius vartojimo kredito srityje. Šiuo laikotarpiu taip pat 
atsakyta į 18 pateiktų juridinių asmenų, organizacijų, 
institucijų ir žurnalistų kreipimųsi.  

Ataskaitiniu laikotarpiu atsakyta į 81 žodžiu, telefonu ir 
elektroniniu paštu pateiktą asmens kreipimąsi dėl galimai 
nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų bei į 32 pateiktus 
juridinių asmenų kreipimusis, dažniausiai prašant įvertinti 
standartines prekių pirkimo - pardavimo (paslaugų teikimo) 
sutartis arba suteikti konsultaciją dėl sutarčių sąlygų. 

2011 m. periodu buvo atsakyta į 62 vartotojų prašymus, 3 
juridinių asmenų kreipimusis ir 591 žodžiu, telefonu ir 
elektroniniu paštu pateiktą asmenų kreipimąsi dėl turizmo ir 
atlygintinų medicininių paslaugų. 

Išnagrinėti ir pateikti įvertinimai dėl 6 vartotojų prašymų, 
kai vartotojai kreipėsi dėl galimai įvykdytų Nesąžiningos 
komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo ir 
Reklamos įstatymo pažeidimų. Ataskaitiniu laikotarpiu 
šioje srityje (įskaitant ir statybos klausimus) atsakyta į 1264 
žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu pateiktus asmenų 
kreipimusis, taip pat įvertinta ir atsakyta į 33 juridinių 
asmenų, institucijų, organizacijų, žurnalistų kreipimusis.  

Per 2011 m. atsakyta į 185 vartotojų prašymus, 5538 
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 361 
juridinio asmens kreipimąsi. 

Dalis vartotojų kreipimųsi, į kuriuos atsakoma, dėl skirtingų 
juose keliamų klausimų negali būti priskiriama konkrečiai 
sričiai, todėl priskiriami prie kreipimųsi dėl kitų pažeidimų. 
Ataskaitiniu laikotarpiu atsakyta į 1712 tokių asmenų 
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kreipimųsi, pateiktų žodžiu, telefonu ir elektroniniu paštu, 7 
juridinių asmenų kreipimusis ir 42 rašytinius asmenų 
prašymus suteikti informaciją. 

Įstatymų nustatytais atvejais 
taikyti sankcijas komercinės 
veiklos subjektams. 

 

• Produktų saugos 
įstatymas, Maisto įstatymas 
– Maisto produktų, turizmo 
ir rekreacinių paslaugų 
departamento direktorė E. 
Bishop, 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, 
Nesąžiningos komercinės 
veiklos ir reklamos 
skyriaus vedėja M. 
Deimantė. 

 

2011 m. gautos 25 bylos dėl Maisto įstatymo pažeidimo. 
Išnagrinėtos 24 maisto bylos dėl Maisto įstatymo pažeidimo 
(iš jų 6 buvo gautos 2010 metais), taikant Produktų saugos 
įstatyme numatytą atsakomybę. Ekonominės sankcijos 
daugiausia taikytos už šaldytos žuvies, mineralinio vandens, 
salmonelėmis užkrėstų patiekalų ir kitų maisto produktų 
pateikimą į rinką. 
2011 m. dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų gautos 29 
bylos. Per 2011 m išnagrinėta 19 Produktų saugos įstatymo 
pažeidimų bylų (iš jų 6 buvo gautos 2010 metais). 
Ekonominės sankcijos daugiausia taikytos už pavojingų 
žaislų, klijų, kosmetikos gaminių pateikimą į rinką. 

2011 m. gautas 31 Vyriausybės įgaliotų institucijų surašytas 
protokolas dėl Reklamos įstatymo pažeidimo. Vykdydama 
Reklamos įstatymo priežiūrą, Tarnyba analizuojamu 
laikotarpiu priėmė 38 nutarimus bylose dėl Reklamos 
įstatymo pažeidimų (iš jų 11 buvo gautų 2010 m. 
pabaigoje). Ekonominės sankcijos dažniausiai taikytos už 
reikalavimų neatitinkančią maisto reklamą.   

2011 m. Tarnyba priėmė 13 nutarimų taikyti sankcijas 
bendrovėms už Nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus, vykdomi 10 
oficialiu nutarimu pradėti tyrimai dėl galimai nesąžiningos 
komercinės veiklos, kuriuos planuojama užbaigti ir 
nutarimus priimti 2012 m. I-II ketvirčiuose. Vartotojų 
skundų arba nesąžiningos komercinės veiklos monitoringo 
pagrindu atlikta (arba toliau atliekama) dar 7 preliminarūs 
tyrimai dėl galimo oficialaus tyrimo pradėjimo.  

Vykdant Tabako kontrolės įstatyme nustatyto reklamos 
visuomenės informavimo priemonėse draudimo priežiūrą, 
2011 m. nutarimų dėl Tabako kontrolės įstatymo pažeidimo 
priimta nebuvo, kadangi galiojant absoliučiam tabako 
reklamos draudimui planinio ir atsitiktinio monitoringo 

1. Pagal Produktų saugos 
įstatymą ir Maisto įstatymą 
išnagrinėtų bylų procentas 
nuo einamaisiais metais 
gautų bylų – 80. 

 

79% 

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

51 



 136

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

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

metu tabako reklamos atvejų visuomenės informavimo 
priemonėse apskritai nebuvo užfiksuota. 

Vykdyti vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo 
kontrolę. 

 

L. e. Teisėkūros ir 
personalo skyriaus vedėjo 
pareigas A. Čeponienė. 

Per 2011 metus išnagrinėtos 175 vartojimo sutartys 
nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu, dėl kurių buvo priimti 
175 nutarimai (134 nutarimai dėl vartojimo sutarčių 
įvertinimo nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu ir 41 
nutarimas dėl išvados dėl vartojimo sutarčių sąlygų 
atitikimo nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijams). 
Tarnyba vartojimo sutartis nagrinėjo pagal vartotojų 
prašymus, taip pat pagal kitų institucijų persiųstus vartotojų 
skundus bei savo iniciatyva, taip pat teismams Tarnybą, 
kaip išvadą teikiančią instituciją, įtraukus į civilines bylas, 
kuriose Tarnyba teikdavo išvadas, be kita ko, dėl vartojimo 
sutarčių atitikimo vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų 
nustatymo kriterijams. Daugiausia nagrinėta vartojimo 
sutarčių finansinių paslaugų teikimo srityje ir komunalinių 
paslaugų teikimo srityje. Be to, Tarnybos direktorius 2011 
m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 1-14 patvirtino Tarnybos 
komisijos pasirinktą elektros energijos tiekimo buitiniams 
vartotojams sritį, kurioje 2011 metais atlikta vartojimo 
sutarčių stebėsena (monitoringas) ir šios srities vartojimo 
sutartys bus įvertintos nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atliko 
pasirinktos srities stebėseną (monitoringą) ir išnagrinėjo AB 

Priimtų nutarimų dėl 
vartojimo sutarčių 
nesąžiningų sąlygų taikymo 
skaičius – 140. 

 

175 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

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 Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos 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 
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. 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

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

 

Vyriausiais specialistas 
(viešiesiems ryšiams) V. 
Ūsas, Bendrųjų reikalų 
departamento direktorius 
D. Slavickas, Maisto 
produktų, turizmo ir 
rekreacinių paslaugų 
departamento direktorė E. 
Bishop, Energetikos ir 
vartojimo prekių bei 
paslaugų departamento 
direktorius A. Romeika, 
Ekonominių interesų 
departamento direktorius 
M. Močiulskis.  

 

Per 2011 metus. 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 straipsnis bei informaciniai pranešimai paskelbti 
interneto naujienų portaluose. Iš viso 208 priemonės 
visuomenės informavimo priemonėse. 

Per 2011 metus 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 metais surengta 1 spaudos konferencija žurnalistams, 
kurioje pristatytas 2010 metų pabaigoje atliktas vartotojų 
nuomonės tyrimas. Pažymint Europos vartotojų dieną 
DELFI portale surengta interaktyvi konferencija, kurioje į 
vartotojų klausimus atsakė Tarnybos direktorius Feliksas 
Petrauskas. 

Tarnybos tinklalapyje paskelbta Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos, Lietuvos metrologijos inspekcijos, 
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarybos, 
Valstybinio turizmo departamento pateikta informacija apie 
vartotojų teisių apsaugos padėtį 2010 metais (gautus 
vartotojų prašymus, atliktus patikrinimus, ir kt.). Paskelbta 
ataskaita apie oro transporto keleivių teisių apsaugą per 
2010 m. pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 261/2004, nustatančio bendras kompensavimo ir 
pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių 
atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (toliau – 
Reglamentas Nr. 261/2004), reikalavimus. 

Tarnybos tinklalapyje taip pat paskelbti duomenys ir 
susisteminta informacija apie Narkotikų, Tabako ir 
alkoholio kontrolės departamento, Lietuvos radijo ir 

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

 

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

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

televizijos komisijos, Konkurencijos tarybos, 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. 

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

 

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

FIN-Net – Ekonominių 
interesų departamento 
direktorius M. Močiulskis.  

Per 2011 m. Tarnyba gavo 66 pakvietimus į susitikimus 
vartotojų teisių apsaugos klausimais užsienio valstybėse. 
Tarnybos atstovai dalyvavo 40 susitikimų. Siekiant 
optimizuoti Tarnybai skirtų finansinių išteklių naudojimą, 
šešiuose pusės dienos trukmės renginiuose bei 
susitikimuose Tarnybos vardu dalyvavo Teisėsaugos atašė 
teisingumo ir vartotojų reikalams Lietuvos nuolatinėje 
atstovybėje ES.  

Per 2011 m. įvyko trys CPC komiteto susitikimai, vienas 
CPN pavaduotojų lygio susitikimas ir du CPN generalinių 
direktorių lygio susitikimai. Taip pat Tarnybos atstovai 
dalyvavo keturiuose susitikimuose – Paryžiuje, Lisabonoje, 
Briuselyje ir Helsinkyje - pagal vykdomą Reglamento dėl 
administracinio bendradarbiavimo Nr. 2006/2004 viešinimo 
projektą bei vykdė pagal projektą numatytą veiklą 
(bendradarbiavimo susitarimo tarp CPC ir ECC projekto 
parengimas ir derinimas, pasiruošimas kitam seminarui 
Briuselyje ir kt.).  

2011 m. trečiajame ketvirtyje buvo užbaigtas 2010 m. 
pradėtas vykdyti projektas Nr. VP1-4.2-VRM-05-V-01-002 
,,Europos Komisijos pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl vartotojų teisių galimo poveikio 
Lietuvos nacionalinei teisei vertinimas“.  

2011 m. kovo ir spalio mėn. Tarnybos atstovai dalyvavo 
dviejuose FIN-Net susitikimuose, kurių metu buvo 
pristatytos naujos EK iniciatyvos finansinių paslaugų 
srityje, svarstyti klausimai susiję tarptautinių ginčų AGS 
problematika, harmonizuota skundų klasifikavimo 
metodika, su aptartas tyrimas dėl vartotojų diskriminavimo 
atsižvelgiant į amžių, lytį, religinius įsitikinimus bei lytinę 

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

 

2 

2. Europos Sąjungos darbo 
grupių ir komitetų 
pasitarimų, susitikimų, 
kuriuose dalyvavo Tarnybos 
atstovai, skaičius – 40. 

 

40 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

orientaciją finansinių paslaugų srityje. Tarnybos atstovas 
pristatė Lietuvos Vartojimo kredito įstatymo pagrindinius 
akcentus. 

2011 m. gegužės 13 d. pateikta metinė Lietuvos veiklos 
ataskaita FIN-NET.  

2011 m. gegužės 30 d. Tarnyboje buvo suorganizuotas 
kasmetinis Baltijos valstybių vartotojų teisių apsaugos 
institucijų bendradarbiavimo susitarimą, įgyvendinant 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 
2006/2004 dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje. 

2011 m. gegužės 26 d. Tarnybos atstovas dalyvavo Kaire 
(Egipte) dalyvavo partnerių atrankos Europos Komisijos 
finansuojamame Dvynių projekte Nr. EG10/ENP-
AP/HE/15 „Egipto vartotojų teisių apsaugos sistemos 
peržiūra ir Vartotojų teisių apsaugos agentūros gebėjimų 
atnaujinimas“ posėdyje.   

2011 m. liepos 1 d. Tarnybos atstovė dalyvavo Nesąžiningų 
sutarčių sąlygų aptarimui skirtame ir Europos Komisijos 
organizuotame susitikime, kurio tikslas buvo pasidalinti 
gerąja ES valstybių narių praktika kovojant su 
nesąžiningomis sutarčių sąlygomis vartojimo sutartyse, 
aptarti naujausią teismų praktiką ir suformuoti bendras 
gaires tolesniems prevenciniams veiksmams.  

2011 m. rugsėjo 8 d. Tarnyba išsiuntė Sveikatos ir vartotojų 
reikalų vykdomajai agentūrai (EAHC) paraišką, kuria 
prašoma skirti Europos Sąjungos paramą 2012 m. Europos 
vartotojų centrui Lietuvoje.   

2011m. rugsėjo 9 d. kartu su EVC buvo vykdoma ICPEN 
tarptautinė interneto tinklapių patikra (angl. ICPEN Sweep). 
Šiais metais patikros tema buvo „Klaidinančių teiginių apie 
rekomendacijas ar neteisėtas prekės ženklų naudojimas 
internetiniuose tinklapiuose“. Patikros metu buvo patikrinta 
15 tinklapių, o 3 iš jų pažymėti, kaip reikalaujantys 
išsamesnės analizės dėl galimų vartotojų teisių apsaugos 
pažeidimų ir klaidinančių teiginių vartojimo. Patikros 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

ataskaita pateikta ICPEN Sekretoriatui tą pačią dieną t.y. 
2011 m. rugsėjo 9 d.  

2011m. lapkričio 24-25 d. Tarnybos vadovas dalyvavo 
Lenkijos, pirmininkavusios ES Tarybai, organizuotoje 
Europos konkurencijos ir vartotojų dienoje. 

2011 m. gruodžio 1 d. dalyvauta Briuselyje Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto organizuotoje 
diskusijoje apie „Jaunimui ir vaikams skirtą reklamą“, o. 
2011 m. gruodžio 20 d. CPC reglamento Nr. 2006/2004 
pagrindu sudarytoje darbo grupėje „Prioritetai ir 
vertinimas“ teikti siūlymai dėl galimo Bendradarbiavimo 
tinklo darbo ir jo prioritetų gerinimo 2012 m. 

2011 m. gruodžio 1 d. pasirašyta EVC paramos sutartis 
2012 metams  su Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąja 
agentūra (EAHC).  

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

 

Energetikos ir vartojimo 
prekių bei paslaugų 
departamento direktorius 
A. Romeika, Vartojimo 
prekių ir paslaugų skyriaus 
vyriausioji specialiste G. 
Mockevičienė.  

Per 2011 metus Tarnyba iš Europos Komisijos per RAPEX 
sistemą gavo 1814 skubių pranešimų apie vartotojų 
sveikatai pavojingus gaminius, kurie buvo rasti Europos 
Sąjungos rinkoje. Iš jų 29 pranešimus pateikė Lietuva.  

Per 2011 metus, gautus RAPEX pranešimus, 
Tarnyba išsiuntė: 
- Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio 
ministerijos – 1665 pranešimus;  
- Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo 
ministerijos – 135 pranešimus;  
- Lietuvos saugios laivybos administracijai – 13 pranešimų; 
- Lietuvos Respublikos ginklų fondui – 1 pranešimas. 

Daugiausiai pranešimų apie vartotojų sveikatai pavojingus 
gaminius pagal prekės grupę yra gauta dėl aprangos prekių 
ir avalynės – 483 pranešimai, dėl žaislų – 398 pranešimai, 
dėl transporto priemonių bei jų dalių – 174, dėl elektrinių 
prietaisų – 172, dėl kosmetikos ir higienos priemonių – 
126; dėl vaikų įrangos ir vaikų priežiūros prekių – 83, dėl 
apšvietimo įrangos – 56, dėl cheminių produktų – 48, dėl 
asmeninės apsaugos priemonių – 38 ir kt. 

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

 

100% 



 142

Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
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Pagal prekės keliamą pavojų, daugiausiai pranešimų gauta 
dėl cheminių medžiagų ar jų junginių poveikio sveikatai – 
430 pranešimų, dėl pavojaus susižeisti – 405, dėl funkcinių 
virvių buvimo mažų vaikų aprangos gaubte ar kaklo srityje, 
kurios kelia smaugimo pavojų – 267, dėl galimybės 
užspringti ir uždusti mažomis dalimis, esančiomis 
žaisluose ar kituose vaikams skirtuose gaminiuose – 258, 
dėl elektros smūgio pavojaus –209, dėl nudegimo ir gaisro 
pavojaus – 151, dėl prekių, kurios kelia pavojų vartotojų 
klausai ar regėjimui – 46 ir kt. 

Dažniausiai nesaugių prekių kilmės šalis yra Kinija, jos 
sudaro net 53 procentus gautų pranešimų. Dėl Europos 
Sąjungos valstybėse pagamintų nesaugių prekių gauta 19 
procentų iš visų pranešimų. Gaminio kilmės šalis yra 
nežinoma vienuolikoje procentų gautų pranešimų. 
Šeši pranešimai buvo išimti iš RAPEX sistemos. 

Per 2011 metus Tarnyba iš Valstybinės ne maisto produktų 
inspekcijos prie Ūkio ministerijos gavo ir išsiuntė Europos 
Komisijai 29 pranešimus apie Lietuvos Respublikos 
rinkoje surastus vartotojų sveikatai pavojingus gaminius. 
Vartotojų sveikatai pavojingais gaminiais buvo pripažinti 
devynių pavadinimų žaislai, gauti penki pranešimai dėl 
nesaugių vaikiškos aprangos prekių, penki pranešimai dėl 
cheminių produktų grupei priskirtų klijų, keturi pranešimai 
dėl nesaugių elektros prekių, du pranešimai dėl nesaugių 
taburečių-lipynių, 1 pranešimas dėl kosmetikos gaminių - 
(priklijuojamų nagų), po vieną pranešimą išsiųsta dėl 
pavojingų kalnų dviračių, transporto priemonių stabdžių 
trinkelių ir kampinių šlifuoklių. 
Per 2011 metus Tarnyba per RAPEX sistemą gavo 2103 
atsiliepimus. Iš Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos 
prie Ūkio ministerijos gavo 3 atsiliepimus (reakcijas) apie 
vartotojų sveikatai pavojingus gaminius, kurie buvo rasti 
Lietuvos rinkoje pagal kitų Europos Sąjungos šalių 
pranešimus. 2 – chemikalų grupei priskirti „Super glue“ 
klijai ir elektrinis perėjimas (Adapteris). Iš Valstybinės 
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Vertinimo 
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kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 
gavo ir išsiuntė EK per RAPEX sistemą 37 atsiliepimus 
(reakcijas) apie nesaugias transporto priemones, kurios 
atpažintos Lietuvos rinkoje pagal kitų Europos šalių 
pranešimus.  
Pagal Lietuvos pateiktus pranešimus apie vartotojų 
sveikatai pavojingus gaminius RAPEX sistemoje paskelbta 
septyni atsiliepimai, kai prekės atpažintos kitų šalių 
rinkose, Latvijoje – 4 gaminiai, Estijoje – 1, Čekijoje – 1, 
Ispanijoje – 1.  

Tarnyba dalyvauja Europos Komisijos Sveikatos ir 
vartotojų apsaugos generalinio direktorato Bendrosios 
produktų saugos direktyvos organizuojamuose komiteto 
narių ir RAPEX kontaktinių asmenų susitikimuose. 

Vartotojų teisių informacinės 
sistemos sukūrimo galimybių 
studijos atlikimas. 

Bendrųjų reikalų 
departamento direktorius 
D. Slavickas. 

Tarnybai 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 
Valstybinė 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 

Atliktas galimybių studijos 
,,Vartotojų teisių 
informacinės sistemos 
sukūrimas“ atlikimo 
paslaugos pirkimas – 1 vnt. 

 

1 
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„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“. 

 

Kokybės vadybos sistemos, 
atitinkančios ISO 9001 
standartą, diegimas Valstybinėje 
vartotojų teisių apsaugos 
tarnyboje. Parengti Kokybės 
vadovą. Atlikti kokybės vadybos 
sistemos vadovybinę analizę. 
Sertifikuoti kokybės vadybos 
sistemą (2011 m. I-III ketv.) 

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

2011 m. užbaigtas Kokybės vadybos sistemos, atitinkančios 
ISO 9001 standartą diegimas Tarnyboje. Parengtas 
Kokybės vadovas, procedūros ir darbo instrukcijos. Atlikti 
Tarnybos kokybės vadybos sistemos procedūrų vidaus 
auditai, vadovybinė vertinamoji analizė. Atliktas išorės 
auditas. Parengta ir pateikta Europos socialinio fondo 
agentūrai galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita. 

Tarnyboje įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema ir 
2011 m. liepos 12 d. įteiktas tarptautinį pripažinimą 
turinčios sertifikavimo įstaigos Bureau Veritas Kokybės 
vadybos sistemos sertifikatas, patvirtinantis, kad Tarnyboje 
įdiegta Kokybės vadybos sistema valstybės vartotojų teisių 
politikos įgyvendinimo srityje atitinka ISO 9001 standarto 
reikalavimus. 

 

1. Parengtas Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos Kokybės vadovas – 
1 vnt. 

 

1 

2. Parengta Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos kokybės vadybos 
sistemos vadovybinės 
analizės ataskaita – 1 vnt.  

 

1 

3. Suteiktas Valstybinės 
vartotojų teisių apsaugos 
tarnybos kokybės vadybos 
sistemos sertifikatas, 
patvirtinantis, kad kokybės 
vadybos sistema atitinka 
standarto ISO 9001 
reikalavimus – 1 vnt.  

 

 

1 

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. 

 



 145

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

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

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

 

Europos vartotojų centro 
direktorė V. Ostrauskienė 

Europos vartotojų centras per 2011 m. gavo 143 skundus, iš 
kurių 93 vartotojų skundus išnagrinėjo, 50 skundų yra 
nagrinėjama. 

Daugiausia skundų gauta dėl oro keleivių teisių pažeidimų 
(46 proc.), netinkamos kokybės prekių bei paslaugų (25 
proc.), elektroninės prekybos (23 proc.), kita (6 proc.). 

Europos vartotojų centras per 2011 m. gavo 524 
informacijos paklausimus ir į juos visus atsakė (100 proc.).  

Europos vartotojų centras per 2011 m. taip pat užregistravo 
258 vartotojų paprastuosius skundus (angl. simple 
complaints) ir juos visus išnagrinėjo. 

 

1. Europos vartotojų centre 
išnagrinėtų vartotojų skundų 
skaičius – 92.  

 

143 

2. Europos vartotojų centre 
gautų ir atsakytų 
informacinių paklausimų 
skaičius – 520.  

524 

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

 

Europos vartotojų centro 
direktorė V. Ostrauskienė 

 

2011 m. Europos vartotojų centras: 
• Per BNS išplatino 6 spaudos pranešimus: ,,Vartotojai, 
dėmesio, reikia Jūsų nuomonės! Pigesnis, greitesnis ir 
paprastesnis būdas išspręsti ginčą be teismo“ (2011 m. 
vasario 2 d.), ,,Europos vartotojų centrai 2010 m. padėjo 71 
000 Europos Sąjungos pirkėjų“, ,,Informacinis renginys 
apie oro keleivių teise Tarptautiniame Vilniaus oro uoste“ 
(2011 m. liepos 4 d.), ,,Vartotojai: Europos vartotojų centrai 
informuoja apie oro keleivių teises 2011 m.“ (2011 m. 
liepos 7 d.), „Nors tarptautinėje el. prekybos erdvėje 
pažanga vartotojų atžvilgiu jaučiama, tačiau vis dar yra kur 
tobulėti“ (2011 m. spalio 4 d.) ir „Oro keleivių teisių 
ataskaita 2011: ugnikalnio išsiveržimas 2010-aisiais aiškiai 
įrodo, kad oro keleivių teisėms turi būti skiriamas dėmesys“ 
(2011 m. lapkričio 2 d.). 
• Per Europosistorijos.lt išplatino 2 spaudos pranešimus: 
,,Vartotojai, dėmesio, reikia Jūsų nuomonės! Pigesnis, 
greitesnis ir paprastesnis būdas išspręsti ginčą be teismo“ 
(2011 m. vasario 2 d.) ir ,,Prekių klastotės Europos 
Sąjungoje“ (2011 m. kovo 7 d.). 
• Parengė 10 straipsnių spaudoje: „Keliautojai draudžia ne 
tik sveikatą, bet ir lagaminą“, ,,Prekeiviai stengiasi 
pergudrauti vartotojus“, ,,Problemos iš lentynos“, ,,Ar žinai, 

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

 

164 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

ką turi žinoti?“, ,,Jūsų teisės keliaujant lėktuvu“, ,,Kaip 
apsaugoti savo bagažą“, ,,Dingo registruotas bagažas?‘‘, 
„Žinokite savo teises“, „Oro keleivių teisės trumpai: 
atšauktas, atidėtas, neįvykęs skrydis ir atsisakymas vežti“, 
„Patarimai keliautojams: ką daryti, jei dingo lagaminas“. 
• Parengė 37 publikacijas internete apie Europos vartotojų 
centrą ir jo veiklą; 
• Paskelbė kontaktinius duomenis: 3 spaudoje ir 11 
internete. 
• Parengė 53 radijo reportažus apie vartotojų teises ES 
šiose radijo stotyse: ,,Lietuvos radijas“, ,,Laisvoji banga“, 
Utenos „Indros radijas“, Telšių „XXLFM“,  Klaipėdos 
,,Radijo Gama“, Šiaulių ,,RS2“, Alytaus ,,FM99“. 
• Parengė 10 reportažų televizijoje: ,,Penki TV“ reportažai 
apie neteisminį ginčų nagrinėjimą, prekių klastotes ES; 
reportažai apie vartotojų teises ES Marijampolės 
regioninėje televizijoje; Panevėžio regioninėje televizijoje, 
BTV, LNK, Lietuvos televizijos programose ,,Šiandien“, 
,,Panorama“, „Pinigų karta“. 
• Suorganizavo 27 seminarus apie vartotojų teises ES 
Tarptautinėje teisės ir verslo aukštojoje mokykloje, Mykolo 
Romerio universitete, Utenos profesinio rengimo centre, 
Utenos kolegijoje, Socialinių mokslų kolegijos Telšių, 
Vilniaus skyriuose, Panevėžio profesinio rengimo centre, 
Verslo teisės akademijoje, Klaipėdos turizmo mokykloje, 
Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijoje, Telšių „Germanto“ 
vidurinėje mokykloje, Vilniaus Vytauto Didžiojo 
gimnazijoje, Europos informacijos biuro (Europe Direct) 
Alytaus, Marijampolės, Šiaulių, Klaipėdos skyriuose; 
Šiaulių profesinio rengimo centre, Lietuvos nuolatinėje 
atstovybėje Belgijoje (lietuvių bendruomenės nariams), 
Kauno kolegijos Tauragės skyriuje ir kt. 
• Suorganizavo 4 seminarus verslo atstovams apie 
vartotojų teises ES: verslo inkubatoriui Šiauliuose,  gidams 
Klaipėdos turizmo ir informacijos centre, Vilniaus turizmo 
ir informacijos centre, kelionių agentūrų atstovams kartu su 
VVTAT atstovais. Taip pat suteikė konsultacijas verslo 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

įmonėms telefonu ir el. paštu. 

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

 

Europos vartotojų centro 
direktorė V. Ostrauskienė  

 

Europos vartotojų centro atstovai dalyvavo: 

1. Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) direktorių 
susitikimuose ( 2011 m. vasario 24 d. ir 2011 m. lapkričio 
15 d.); 
Europos vartotojų centras dalyvavo šiuose projektuose: 
1.  Slapto pirkimo internete projektas (Europos vartotojų 
centras Lietuvoje yra darbo grupės narys). Projekto tikslas – 
patikrinti ir ištirti, ar pardavėjai vykdo savo įsipareigojimus 
įsigyjant prekę elektroniniu būdu (tarpvalstybinis pirkimas 
ES ribose), t. y. ar suteikia visą informaciją tiek prieš, tiek 
ir po prekės įsigijimo, taip pat įvertinti prekių pristatymo, 
apmokėjimo ir grąžinimo ypatumus. Kiekvienas projekte 
dalyvaujantis Europos vartotojų centras (17 Europos 
vartotojų centrų dalyvavo projekte) per 2011 m. sausio 
mėn. atliko slaptus pirkimus, vasario-kovo mėn. pildė darbo 
grupės parengtą klausimyną ir jį su atsakymais išsiuntė 
darbo grupės nariams. Darbo grupės nariai informaciją 
susistemino ir parengė projekto ataskaitos projektą. 
Projekto ataskaita buvo išleista rugsėjo mėn. Europos 
vartotojų centras Italijoje (Projekto lyderis) gruodžio mėn. 
informavo, kad galutinė ataskaita bus parengta ir išplatinta 
2012 m. pradžioje.  
2. Oro linijų bendrovių nustatyti mokesčiai už užsienio 
valiutą projektas (Europos vartotojų centras tik dalyvavo 
projekte). Projektas skyrė pagrindinį dėmesį papildomiems 
mokesčiams, kuriuos taiko kai kurios oro linijų bendrovės, 
kai vartotojai perka lėktuvo bilietus užsienio valiuta. 
Europos vartotojų centras pateikė projekto darbo grupei 
atsakymus į atsiųstą klausimyną.  
3. Bendra šviečiamoji akcija apie oro keleivių teises 
Europos oro uostuose. Europos vartotojų centrų tinklas 
(ECC-Net) organizavo visą Europą apimantį renginį, kurio 
metu keleiviai didžiuosiuose Europos oro uostuose buvo 
informuojami apie jų teises keliaujant oru. Europos 
vartotojų centro Lietuvoje atstovai taip pat prisijungė prie 
šios akcijos ir Tarptautiniame Vilniaus oro uoste liepos 7 d., 

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

 

2 

2. Dalyvavimas bendruose 
Europos vartotojų centrų 
tinklo (ECC-Net) 
projektuose su kitų valstybių 
Europos vartotojų centrais – 
5.  

 

5 
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Įstaigos veiksmo pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo aprašymas 
Proceso ir / ar indėlio 

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

11.00 – 15.00 val., dalino informacinę medžiagą oro 
keleiviams, atsakinėjo į jų pateiktus klausimus ir teikė 
patarimus keliaujantiems oro transportu. 
4. Oro keleivių teisės oro erdvę sustabdžius vulkaniniam 
debesiui projektas (Europos vartotojų centras tik dalyvavo 
projekte). Projektas skyrė pagrindinį dėmesį oro keleivių 
teisėms išsiveržus ugnikalniui. Europos vartotojų centras 
pateikė projekto darbo grupei atsakymus į atsiųstą 
klausimyną. Projekto ataskaita buvo išleista spalio mėn. 
5. Išankstinio mokėjimo kreditinės kortelės projektas 
(Europos vartotojų centras tik dalyvavo projekte). Projekto 
tikslas – ištirti, ar ES valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje 
ir Islandijoje yra galimybė įsigyti ir atsiskaityti išankstinio 
mokėjimo kreditinėmis kortelėmis (angl. prepaid credit 
cards). Europos vartotojų centras Lietuvoje pateikė Europos 
vartotojų centrui Vokietijoje atsakymus į atsiųstą 
klausimyną. 

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“. 

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 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. 
vasario 13 d. nutarimu Nr. 127 patvirtintomis Finansinės 
paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisyklėmis, 
patvirtintas ir paskelbtas Valstybės žiniose Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymas 
pagal prioritetines kryptis bei sudaryta vartotojų asociacijų 
pateiktų paraiškų vertinimo komisija. 
Vartotojų teisių apsaugos priemonių programoms pagal 
nustatytas temas įgyvendinti gauta 13 paraiškų, kurias 
pateikė 9 vartotojų asociacijos, finansinė parama suteikta 
šioms 5 vartotojų asociacijoms:  
1. Asociacijai Vartotojų teisių gynimo centras pagal 1 temą 
„Priemonių, užtikrinančių vartotojų teisių apsaugą (įskaitant 
vartotojų ir ūkio subjektų švietimą)“ – 12 000 Lt 
2. Nacionalinei finansinių paslaugų vartotojų asociacijai 
pagal 2 temą „Priemonių, užtikrinančių vartotojų teisių 
apsaugą (įskaitant vartotojų ir finansinių paslaugų tiekėjų 
bei draudikų švietimą) finansinių paslaugų bei draudimo 

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

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

vertinimo kriterijai ir jų 
reikšmės 

Vertinimo 
kriterijų 

vykdymas per 
2011 m. 

srityse, įgyvendinimas“ – 12 000 Lt; 
3. Asociacijai Vartotojų teisių gynimo centras pagal 3 temą 
„Priemonių, užtikrinančių vartotojų teisių apsaugą (įskaitant 
vartotojų ir ūkio subjektų švietimą) turizmo ir keleivių 
vežimo oro, vandens, geležinkelių, kelių transporto srityse, 
įgyvendinimas“ – 12 000 Lt; 
4. Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų 
asociacijai pagal 4 temą „Priemonių, užtikrinančių vartotojų 
teisių apsaugą (įskaitant vartotojų švietimą) energijos 
tiekimo ir vartojimo srityje, įgyvendinimas“ – 12 000 Lt; 
5. Vakarų Lietuvos vartotojų federacijai pagal 5 temą 
„Vartotojų, patiriančių socialinę atskirtį (neįgaliųjų, 
ilgalaikių bedarbių, vaikų, pensininkų, asmenų, gyvenančių 
kaime, ir kt.), švietimas vartotojų teisių apsaugos 
klausimais“ – 12 000 Lt. 
2011 metų sausio – vasario mėnesiais buvo vertintos 2010 
metų vartotojų asociacijų pateiktos ataskaitos apie 
finansinės paramos panaudojimą bei patvirtintos Tarnybos 
direktoriaus įsakymais. 
 

 
 
 
 

Direktorius                  Feliksas Petrauskas 
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3 Priedas 
 

DAŽNIAUSIAI PAŽEIDŽIAMOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS 
 

Eil. 
Nr. 

 

Pažeista teisės akto nuostata 
(teisės aktas, nuostata) 

Pažeidimo priežastis Pažeidimo mastas 

Taikytos priemonės 

Prevencinės 
 

Poveikio 
 

1. Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalis 

Bendrovės, teikiamoje reklamoje 
ar kitoje reklaminėje 
informacijoje nurodžiusios 
nepilną ar netikslią informaciją, 
dažniausiai teigia, jog 
informacija yra aiški ir teisinga, 
o vartotojas pats kaltas, kad jos 
nesuprato, o situacijos dėl 
neteisingos kainos nurodymo – 
techninė klaida. 

56 kartus 54 kartus siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai 

2 kartus 
priimtas 
nutarimas dėl 
neteisminio 
ginčo 
nagrinėjimo 

2. Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 
punktas. 
 
 

Dažnai vartotojai skundžiasi dėl 
to, kad jiems buvo suteiktos 
nekokybiškos paslaugos, ir prašo 
grąžinti visus arba dalį pinigų, 
sumokėtų sudarant sutartį. 
 
 
 
Prekės gaminimo procese 
pasitaikantys kokybės trukumai, 
prekės instrukcijoje pateikiama 
neišsami, klaidinanti informacija 

Apie 70 proc. visų 
vartotojų prašymų maisto 
produktų ir rekreacinių 
paslaugų srityje 
Apie 57 proc. visų 
vartotojų prašymų turizmo 
ir atlygintinų medicininių 
paslaugų srityje 
Apie 70 proc. visų 
vartotojų prašymų 
vartojimo (ne maisto) 
prekių ir paslaugų srityje 

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

Masinių 
vartotojų teisių 
pažeidimų 
atveju, 
nevykdant 
Tarnybos 
nutarimų, 
Tarnyba 
Vartotojų teisių 
apsaugos 
įstatymo 30 
straipsnio 
pagrindu 
kreipiasi į 
teismą dėl 
vartotojų 
viešojo intereso 
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gynimo. 
 

3. Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 
punktas; 
 
 
 
 
 
 
Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalis 
 

Dažnai vartotojai skundžiasi dėl 
to, kad prieš sudarant sutartį 
jiems nebuvo suteikta visa 
reikiama informacija apie 
parduodamas prekes ar teikiamas 
paslaugas 
 
 
 
 
Netinkami prekių instrukcijų 
vertimai į lietuvių kalbą, 
neišsami informacija būtina 
priimti tinkamą sprendimą dėl 
prekės įsigijimo ir naudojimo 
pagal paskirtį, Maža pardavimų 
apimtis, santykinai didelė prekės 
naudojimo instrukcijos apimtis 
lyginant su prekės kaina 

Apie 20 proc. visų 
vartotojų prašymų maisto 
produktų ir rekreacinių 
paslaugų srityje 
Apie 43 proc. visų 
vartotojų prašymų turizmo 
ir atlygintinų medicininių 
paslaugų srityje 
 
Apie 15 proc. visų 
vartotojų prašymų 
vartojimo (ne maisto) 
prekių ir paslaugų srityje 

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

 

4. Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 4 straipsnio 1 dalis 

Sutartinių įsipareigojimų 
nevykdymas  

13 kartų 5 kartus siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai 

8 kartus 
priimti 
nutarimai dėl 
neteisminio 
ginčo 
nagrinėjimo 

5. Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 14 straipsnis 

Dėl statybos darbų, vartojimo 
rangos (langų, durų, kitų statinio 
elementų montavimas) darbų, 
taip pat pačių langų, durų ir kitų 
statinio elementų kokybės 
kokybės 

76 kartus 51 kartą siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai 

25 kartus 
priimti 
nutarimai dėl 
neteisminio 
ginčo 
nagrinėjimo 
 

6. Vartotojų teisių apsaugos Pardavėjai, paslaugų teikėjai Apie 10 proc. visų Informacija  
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įstatymo 16 straipsnis nežino arba klaidingai aiškina 
teisės aktų nuostatas 

vartotojų prašymų 
vartojimo (ne maisto) 
prekių ir paslaugų srityje 

Tarnybos 
interneto 
tinklapyje, 
teikiama 
informacija 
konkretiems 
pardavėjams 
raštu 

7. Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 20 straipsnio 2 dalis 
 
 

Vartotojai skundžiasi, kad  
pardavėjai (paslaugų teikėjai) 
vėluoja pateikti atsakymą į jų 
raštišką kreipimąsi arba 
atsakymo nepateikia 

Apie 10 proc. visų 
vartotojų prašymų maisto 
ir rekreacinių paslaugų 
srityje 
Apie 20 proc. visų 
vartotojų prašymų 
vartojimo (ne maisto) 
prekių ir paslaugų srityje 

Vartotojams 
nesulaukus 
atsakymo iš 
bendrovės ilgiau 
nei 10 d. (arba 
nesulaukus 
atsakymo per 
konkrečią sritį 
reguliuojančiame 
teisės akte 
nurodytą kitą 
atsakymo 
pateikimo 
terminą) 
vartotojui 
pasiūloma dar 
kartą telefonu 
susisiekti su 
bendrove, taip 
pat kreiptis su 
prašymu į ginčus 
nagrinėjančią 
instituciją.  

 

8. Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 24 straipsnio 1 dalis 
 
 

Pardavėjai, paslaugų teikėjai 
neteisingai viešai skelbia savo 
buveinės adresus, nelinkę 
bendradarbiauti su institucija, 

Apie15 proc. visų 
vartotojų prašymų 
vartojimo (ne maisto) 
prekių ir paslaugų srityje 

Informacija 
Tarnybos 
interneto 
tinklapyje, 
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žino, jog negresia atsakomybė už 
informacijos neteikimą 

teikiama 
informacija 
konkretiems 
pardavėjams 
raštu 

9. Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu Nr. 
211/98/EB patvirtintų Europos 
legioneliozės, susijusios su 
kelionėmis, profilaktikos ir 
kontrolės rekomendacijų 3 
dalies 32 punktas, kuriame 
nurodoma: „būtina pasirūpinti, 
kad vanduo būtų žemesnės nei 
+20 ºC temperatūros“. Minėtų 
rekomendacijų 1 priedo B 
dalies 1B2 punkto, kuriame 
nurodoma, kad vandens 
apdorojimas 
(nukenksminimas) naudojant 
terminį šoką, kai trumpą laiko 
tarpą yra palaikoma +70 – 80 
ºC temperatūra, yra 
naudojamas tiek avarinės 
dezinfekcijos atveju, tiek ir 
periodiškai dezinfekuojant 
sistemas. 

UAB „Vandens parkas“ tiekė 
šaltą vandenį, kurio temperatūra 
buvo +24,8ºC, kai turi būti 
žemesnės nei +20ºC 
temperatūros“. UAB „Vandens 
parkas“ neturėjo techninės 
galimybės atlikti vandens 
nukenksminimo terminio „šoko“ 
pagalba“, vandenyje rastos 
legionelės. 

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.  

 

Skirta bauda 

10. Produktų saugos įstatymo 8 
straipsnio 1 punktas 

Gamintojas nesusipažinęs su 
teisės aktų ir standartų 
reikalavimais, nepaiso 
reikalavimų  

7 kartus Informacija 
Tarnybos 
interneto 
puslapyje, 
spaudoje 

Skirtos baudos 

11. Produktų saugos įstatymo 8 
straipsnio 1 ir 7 punktai 

Gamintojas nesusipažinęs su 
teisės aktų ir standartų 
reikalavimais, nepaiso 

1 kartą Informacija 
Tarnybos 
interneto 

Skirtos baudos 
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reikalavimų ir kontrolės 
institucijų nurodymų 
 

puslapyje, 
spaudoje 

12. Produktų saugos įstatymo 9 
straipsnio 1 dalis 

Platintojas nesusipažinęs su 
teisės aktų ir standartų 
reikalavimais, nepaiso 
reikalavimų, gamintojas pateikia 
klaidingą informaciją 

11 kartų Informacija 
Tarnybos 
interneto 
puslapyje, 
spaudoje 

Skirtos baudos 

13. 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 
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“.  

Pateiktas nesaugus fasuotas 
geriamas vanduo į rinką -pažeidė 
Lietuvos higienos normos HN 
24:2003 „Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai“, 
patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. liepos 23 d. 
įsakymu Nr. V-455 18.2 punkto 
(2 lentelės trečioje eilutėje 
nurodytus) reikalavimus: 
„Fasuojamojo geriamojo vandens 
ribinis mikroorganizmų skaičius 
- žaliamėlės pseudomonos – 0 
ksv/ 250 ml“. 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

Skirta bauda 

14. 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 

Pateikė į rinką pavojingus 
produktus – šaldytą glazūruotą 
Argentininę jūrų lydeką. 
Pažeista 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 853/2004, 
nustatančio konkrečius 
gyvūninės kilmės maisto 
produktų higienos reikalavimus 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta. 
Rinkoje išplatinta apie 9,4 
tonos nesaugių produktų. 

 

Skirta bauda 
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tokios sudėties ir 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“. 

III priedo VIII skirsnio V 
skyriaus D punkto nuostata, kad 
maisto tvarkymo subjektai turi 
užtikrinti, kad žuvininkystės 
produktai prieš pateikiant į rinką 
būtų patikrinami apžiūrint ir kad 
būtų nustatyta, ar ant jų nėra 
matomų parazitų. Maisto 
tvarkymo subjektai neturi 
pateikti į rinką žuvininkystės 
produktų maistui, kurie 
akivaizdžiai yra užkrėsti 
parazitais. 

15. 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 
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“. 

UAB „Reba“ Pateikė į rinką 
pavojingus produktus – karšto 
rūkymo jūros ešerį, užkrėstą 
anisakis spp.lervomis. 
Pažeista 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 853/2004, 
nustatančio konkrečius 
gyvūninės kilmės maisto 
produktų higienos reikalavimus 
III priedo VIII skirsnio V 
skyriaus D punkto nuostata, kad 
maisto tvarkymo subjektai turi 
užtikrinti, kad žuvininkystės 
produktai prieš pateikiant į rinką 
būtų patikrinami apžiūrint ir kad 
būtų nustatyta, ar ant jų nėra 
matomų parazitų. Maisto 
tvarkymo subjektai neturi 
pateikti į rinką žuvininkystės 
produktų maistui, kurie 
akivaizdžiai yra užkrėsti 
parazitais.  

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

Skirta bauda 
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16. 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 
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“. 

UAB „Gersana“ pateikė į rinką 
liekninamąsias kapsules, kurių 
pateikimas į rinką buvo 
uždraustas Klaipėdos miesto 
VMVT 2010-10-13 Nr.4 "Dėl 
negyvūninio maisto 
netinkamumo žmonių maistui". 
Hoodia kaktusas nėra įteisintas 
pagal 1997 m. sausio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl 
naujų maisto produktų ir naujų 
maisto komponentų. 
 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

Skirta bauda 

17. 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 
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“. 

Dėl UAB “Rivona” makaronų 
„Da vinci“ pateikimo į rinką. 
Makaronai užkrėsti kenkėjais, 
matomais plika akimi.  
Tai neatitiko Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
852/2004 dėl maisto produktų 
higienos II priedo IX skyriaus 1 
punkto reikalavimų, kad maisto 
tvarkymo subjektas negali priimti 
jokių žaliavų ar ingredientų, 
tiktai gyvus gyvulius, taip pat 
negali priimti kitų produktų 
perdirbimui naudojamų 
medžiagų, jeigu žinoma, kad tos 
medžiagos yra ar pagrįstai 
tikėtina, jog gali būti užkrėstos 
parazitais, patogeniniais 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

Skirta bauda 
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mikroorganizmais ar toksinėmis, 
pūvančiomis ar kitos kilmės 
medžiagomis tokiu mastu, kad 
netgi maisto tvarkymo subjektui 
atlikus higieniško rūšiavimo ir 
(ar) paruošimo ar perdirbimo 
procedūras, galutinis produktams 
netiks vartoti žmonėms. 

18. 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 
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“. 

Dėl UAB „Kazameta“ ir VšĮ 
„Menava“ pavojingų produktų – 
žuvies konservų – pateikimo į 
rinką, kurių pasibaigęs 
tinkamumo vartoti terminas. 
Neatitiko 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 dalyje įtvirtinta, 
kad nesaugus maistas į rinką 
nepateikiamas, minėto teisės akto 
14 straipsnio 2 dalies b punkte 
nustatyta, kad maistas laikomas 
nesaugiu, jei manoma, kad jis 
netinka žmonėms vartoti.  

 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

2 kartus skirtos 
baudos 

19. Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 
dalis: „Į rinką turi būti 
teikiamas šiame įstatyme bei 
kituose teisės aktuose 
nustatytus saugos, kokybės ir 

UAB „Vičiūnai ir partneriai“ ir 
UAB „Plungės šaltis“ pateikė į 
rinką pavojingus maisto 
produktus – sušaldytas 
glazūruotas argentinines jūrines 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

4 kartus skirtos 
baudos 
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tvarkymo reikalavimus 
atitinkantis maistas“. 
ir Maisto įstatymo 4 straipsnio 
2 dalies 1 punktas: „Maistas 
turi būti tokios sudėties ir 
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“. 

lydekas - užkrėstas anisakis 
spp.lervomis. 
Pažeista 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 853/2004, 
nustatančio konkrečius 
gyvūninės kilmės maisto 
produktų higienos reikalavimus 
III priedo VIII skirsnio V 
skyriaus D punkto nuostata, kad 
maisto tvarkymo subjektai turi 
užtikrinti, kad žuvininkystės 
produktai prieš pateikiant į rinką 
būtų patikrinami apžiūrint ir kad 
būtų nustatyta, ar ant jų nėra 
matomų parazitų. Maisto 
tvarkymo subjektai neturi 
pateikti į rinką žuvininkystės 
produktų maistui, kurie 
akivaizdžiai yra užkrėsti 
parazitais. 

20. 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 
kokybės, kad būtų tinkamas 
žmonėms vartoti, neužterštas 
cheminiais, fiziniais, 
mikrobiniais ir kitokiais 
teršalais daugiau, negu leidžia 

Pateiktas nesaugus fasuotas 
geriamas vanduo į rinką -pažeidė 
Lietuvos higienos normos  HN 
24:2003 „Geriamojo vandens 
saugos ir kokybės reikalavimai“, 
patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2003 m. liepos 23 d. 
įsakymu Nr. V-455 3 ir 4 lentelių 
reikalavimus (ribinė fluorido 
vertė turi būti ne didesnė kaip 1,5 
mg/l, specifikuota amonio vertė – 
iki 0,50 mg/l). 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

Skirta bauda 



 159

teisės aktai, turi atitikti 
privalomuosius saugos ir 
kokybės reikalavimus“. 

21. 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 
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“. 

Kėdainių mokykla – darželis 
„Puriena“ pateikė į rinką 
salmonelėmis užterštus maisto 
produktus ir tuo pažeidė 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 (OL 2004 
m. specialusis leidimas, 15 
skyrius, 6 tomas, p. 463) 14 
straipsnio 1 dalį, kuri numato, 
kad nesaugus maistas į rinką 
netiekiamas, 2004 m. balandžio 
29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 
852/2004 dėl maisto produktų 
higienos (OL 2004 m. specialusis 
leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 
319) II priedo I sk. 2 dalies a, b, 
c punktus, 10 dalį II sk. 1 dalies 
a, b punktus, V sk. 1 dalies a, b 
punktus; Higienos Normos 
15:2005 „Maisto produktų 
higiena“ (Žin., 2005, Nr. 110 – 
4023) 17 punkto reikalavimus. 
 

Nukentėjo 15 asmenų, 12 
auklėtinių ir 2 
darbuotojos. 

 

Skirta bauda 

22. Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 R. Drazdovo IĮ pateikė į rinką Nukentėjo 18 žmonių.  Skirta bauda 
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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 
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“. 

pavojingus maisto produktus, 
kurie neatitiko produktų saugą 
reglamentuojančių teisės aktų 
nustatytų produktų saugos 
reikalavimų: 2002 m. sausio 28 
d. Europos Parlamento ir 
Tarybos Reglamentu Nr. 
178/2002/EB nustatančio maistui 
skirtų teisės aktų bendruosius 
principus ir reikalavimus, 
įsteigiančio Europos maisto 
saugos tarnybą, ir nustatančio su 
maisto saugos klausimais 
susijusias procedūras (OL 2004 
m. specialusis leidimas, 15 
skyrius, 6 tomas, punktas 463), 
14 straipsnio 1 dalies, kuri 
numato, kad nesaugus maistas į 
rinką netiekiamas, ir 2 dalies a ir 
b punktų, kuriuose nurodoma, 
kad maistas yra nesaugus, jeigu 
laikoma, kad jis kenkia sveikatai 
bei netinka žmonėms vartoti; 
Lietuvos Respublikos produktų 
saugos įstatymo (Žin., 1999, 
Nr. 52-1673) 8 straipsnio 1 
punkto reikalavimų. 

23. 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 

UAB „Augma“ pateikė į rinką 
nesaugius granatus, kuriuose 
nustatytas viršytas pesticido 
fenpropatrino kiekis: 0,053 ± 
0,027 mg/kg (didžiausia leistina 
koncentracija – 0,01 mg/kg) 
Minėti maisto produktai neatitiko 
2005 m. vasario 21 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

Skirta bauda 
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turi būti tokios sudėties ir 
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“. 

reglamento (EB) Nr. 396/2005 
dėl didžiausių pesticidų likučių 
kiekių augalinės ir gyvūninės 
kilmės maiste ir pašaruose ar ant 
jų ir iš dalies keičiančio Tarybos 
direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 
L 70, p. 1), su pakeitimais, 
padarytais 2008 m. liepos 31 d. 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
839/2008 (OL L 234, 2008 8 30 
p. 1-216, III a priede nurodyto 
didžiausio leistino pesticido 
kiekio granatuose – 0,01 mg/kg, 
2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančio maistui skirtų teisės 
aktų bendruosius pricipus ir 
reikalavimus, įsteigiančio 
Europos maisto saugos tarnybą ir 
nustatančio su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras 
(OL 2002 L 31, p. 1) su 
pakeitimais, padarytais 2009 m. 
birželio 18 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 596/2009 
(OL 2009 L 188, p. 14), 14 
straipsnio 1 dalies, kurioje 
nurodoma, kad nesaugus maistas 
į rinką neteikiamas, reikalavimų. 
 

24. Maisto įstatymo 4 straipsnio 2 
dalies 1 punktas: „Maistas turi 
būti tokios sudėties ir kokybės, 
kad būtų tinkamas žmonėms 

UAB „Meiliulienė ir Ko“ pateikė 
į rinką pavojingus maisto 
produktus teikiant viešojo 
maitinimo paslaugą, kurie 

Nukentėjo 2 krikštynų 
dalyviai, 13 gedulingų 
pietų dalyvių ir 1 
darbuotoja. 

 

Skirta bauda 
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vartoti, neužterštas cheminiais, 
fiziniais, mikrobiniais ir 
kitokiais teršalais daugiau, 
negu leidžia teisės aktai, turi 
atitikti privalomuosius saugos 
ir kokybės reikalavimus“. 

neatitiko produktų saugą 
reglamentuojančių teisės aktų 
nustatytų produktų saugos 
reikalavimų, t.y. neatitiko 
Lietuvos Respublikos produktų 
saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 
52-1673) 10 straipsnio 1 punkto, 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 852/2004 
dėl maisto produktų higienos 
(OL 2004 specialusis leidimas, 
13 skyrius, 34 tomas, p. 319) II 
priedo II skyriaus 1 dalies d ir f 
punktų ir VI skyriaus 2 punktas, 
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 
(OL 2004 m. specialusis 
leidimas, 15 skyrius, 6 tomas, p. 
463) 14 straipsnio 1 dalies, kuri 
numato, kad nesaugus maistas į 
rinką neteikiamas, ir 2 dalies a 
punkto, kuris numato, kad 
maistas laikomas nesaugiu, jeigu 
manoma, kad jis kenkia 
sveikatai, reikalavimų. 

25. Maisto įstatymo 4 straipsnio 1 
dalis: „Į rinką turi būti 
teikiamas šiame įstatyme bei 

2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 853/2004, 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 

 
3 kartus skirtos 

baudos 
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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 
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“. 

nustatančio konkrečius 
gyvūninės kilmės maisto 
produktų higienos reikalavimus 
III priedo, VIII skirsnio, V 
skyriaus D punkto; 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, 2 dalies b 
punkto, 5 dalies 

negauta 

26. 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“. 
 

1995 m. vasario 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
95/2/EB dėl maisto priedų, 
išskyrus dažiklius ir saldiklius, 
III priedo A dalies ir Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. vasario 10 d. 
įsakymo Nr. V-108 dėl Lietuvos 
higienos normos HN 53:2010 
„Leidžiami naudoti maisto 
priedai“ 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

Skirta bauda 

27. 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 

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 396/2005 
„Dėl didžiausių pesticidų likučių 
kiekių augalinės ir gyvūninės 
kilmės maiste ir pašaruose ar ant 
jų“  II priede nurodytų didžiausių 
leistinų pesticidų likučių kiekių 
(didžiausias leistinas 

Duomenų apie 
nukentėjusius asmenis iš 
atsakingų institucijų 
negauta 

 

Skirta bauda 
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2 dalies 1 punktas: „Maistas 
turi būti tokios sudėties ir 
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“. 

karbendazimo ir benomilo 
(benomilo ir karbendazimo suma, 
išreikšta kaip karbendazimas) 
kiekis razinose 1,2 mg/kg). 

28. Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalis 

Teikiama klaidinga informacija; 
pardavėjai (paslaugų teikėjai) 
teigia, jog informacija teisinga 
arba teisinasi technine klaida 

34 kartus 
 

31 kartą siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai arba 
pakoreguoti 
skleidžiamą 
informaciją 

3 kartus priimti 
nutarimai 
byloje, skirta 
bauda 
 

29. Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 6 straipsnio 1 dalis  

nepilnai atskleidžiama 
informacija ar informacija 
pateikiama neaiškiai; pardavėjai 
(paslaugų teikėjai) teigia, jog 
informacija teisinga arba teisinasi 
technine klaida 

27 kartus 
 

19 kartų siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai arba 
pakoreguoti 
skleidžiamą 
informaciją 

8 kartus -
priimtas 1 
nutarimas dėl 
neteisminio 
ginčo 
nagrinėjimo, 
priimti 7 
nutarimai 
bylose, skirtos 
baudos/ 
įspėjimai 

30. 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) 

12 kartų 
 

10 kartų 
siūlyta spręsti 
ginčus taikiai 
arba pakoreguoti 
skleidžiamą 
informaciją 
 

2 kartus priimti 
nutarimai 
byloje, skirta 
bauda 
 
 

31. Nesąžiningos komercinės Galimi klaidinančios komercinės 11 kartų 5 kartus siūlyta 6 kartus priimti 
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veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 7 str.  

veiklos juodojo sąrašo 
pažeidimai – veikla, kurios 
nereikia įrodinėti 

 spręsti ginčus 
taikiai arba 
pakoreguoti 
skleidžiamą 
informaciją 

nutarimai 
bylose, skirti 
įspėjimai/ 
baudos 
 

32. Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 8 str. 1 d. 

Agresyvi komercinė veikla; 
priežastis nežinoma 

6 kartus 
 

2 kartus siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai 

4 kartus priimti 
nutarimai 
bylose, skirtas 
įspėjimas bei 3 
baudos 
 

33. Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo 8 straipsnio 3 dalis 

Agresyvi komercinė veikla; 
priežastis nežinoma 

6 kartus 
 

6 kartus siūlyta 
spręsti ginčus 
taikiai 

 

34. Vartojimo kredito įstatymo 21 
straipsnio 1 dalis 

Bendros kredito kainos metinės 
normos neatitikimas protingumo, 
pagrįstumo, atitikimo sąžiningo 
verslo praktikos reikalavimams 

Vartojimo kreditų sutarčių 
nuo 2011-04-01 iki 2011-
09-01 dėl 100 Lt 
vartojimo kredito 30 dienų 
terminui sudaryta 669, o 
dėl 200 Lt vartojimo 
kredito 15 dienų terminui 
– 471. Bendrovė 
papildomai informavo, 
kad per 5 mėnesių 
laikotarpį, minėtų 
vartojimo kreditų išduota 
už 161100 Lt. 
 

 Įspėjimas bei 
įpareigojimas 
nutraukti 
neteisėtus 
veikmus. 

35. 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 

28 kartus 1 kartą siūlyta 
pakeisti 
skleidžiamą 
informaciją 

27 kartus skirta 
įspėjimas/ bauda 

36. Reklamos įstatymo 14 Maisto reklamoje naudojami 9 kartus  9 kartus skirta 
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straipsnio 1 dalies 2 punktas Reklamos įstatymo reikalavimus 
pažeidžiantys teiginiai 

įspėjimas/ bauda 

37. Reklamos įstatymo 14 
straipsnio 2 dalis 

Reklama skleista draudžiamoje 
skleisti informavimo priemonėje 

2 kartus  2 kartus skirti 
įspėjimai   

38. Reklamos įstatymo 3 straipsnis 
 

Reklamoje naudojami 
klaidinanty teiginiai 

1 kartą 1 kartą siūlyta 
pakeisti 
skleidžiamą 
informaciją 

 

39. Reklamos įstatymo 4 
straipsnio 2 dalies 2 punktas 

Skleidžiama reklama, kurioje 
pažeidžiami visuomenės moralės 
principai. 
 

2 kartus  2 kartus skirti 
įspėjimai 
 

40. Reklamos įstatymo 8 straipsnis Skleidžiama paslėpta reklama 3 kartus  3 kartus skirtos 
baudos 

41. Reklamos įstatymo 13 
straipsnio 1 dalis 

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

2 kartus  2 kartus skirti 
įspėjimai 
 

 
 

————————— 
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4 Priedas 
PASIŪLYMAI KEISTI AR PRIIMTI TEISĖS AKTUS 

 

Eil. 
Nr. 

 

Teisinio reglamentavimo 
spragos  

Pasiūlymai 

Rezultatas 
Dėl teisės akto pakeitimo 

Dėl naujo teisės akto 
priėmimo 

 
Kita 

1. Taisytinas 2004 m. 
balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 
853/2004, nustatančio 
konkrečius gyvūninės 
kilmės maisto produktų 
higienos reikalavimus III 
priedo, VIII skirsnio, V 
skyriaus D punkto antras 
sakinys: „Maisto tvarkymo 
subjektai neturi pateikti į 
rinką žuvininkystės produktų 
maistui, dėl kurių nekyla 
jokių abejonių, kad jie yra 
užkrėsti parazitais“. 

Pasiūlymas tikslinti 
Reglamento vertimą buvo 
išsiųstas Valstybinei maisto ir 
veterinarijos tarnybai, kuri 
atsakinga už Reglamento 
įgyvendinimą Lietuvoje.  
 

  Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba 
pasiūlė tikslinti vertimą 
taip: ,,Maisto tvarkymo 
subjektai neturi tiekti į 
rinką maistui 
žuvininkystės produktų, 
akivaizdžiai užkrėstų 
parazitais“. Tačiau 
Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba 
atsisakė inicijuoti 
Reglamento vertimo 
klaidos ištaisymą pagal 
nustatytą procedūrą. 

2.  

Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso 
kodekso (toliau–BPK)(Žin., 
2002, Nr. 37-1341, Nr. 46) 
166 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta, kad ikiteisminis 
tyrimas pradedamas: 1) 
gavus skundą, pareiškimą ar 
pranešimą apie nusikalstamą 
veiką; 2) prokurorui ar 
ikiteisminio tyrimo 
pareigūnui patiems 
nustačius nusikalstamos 

Tarnyba pasiūlė Policijos 
departamentui prie LR vidaus 
reikalų ministerijos inicijuoti 
BPK 167 straipsnio 2 dalies 
pakeitimą, numatant galimybę 
pradėti ikiteisminį tyrimą 
nesant nukentėjusiojo skundo, 
ir išdėstyti ją taip: ,,2. Jeigu šio 
straipsnio 1 dalyje nurodytos 
nusikalstamos veikos turi 
visuomeninę reikšmę ar jomis 
padaryta žala asmeniui, kuris 
dėl svarbių priežasčių negali 

  Policijos departamentas 
atsakė, kad jų nuomone, 
BPK 167 str. pakeitimas 
netikslingas, kadangi iš 
esmės nekeičia 
galiojančio BPK 167 
straipsnio nuostatų. 
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veikos požymius. Pagal 
minėto straipsnio 2 dalį, 
BPK nustatytais atvejais 
ikiteisminis tyrimas 
pradedamas tik tuo atveju, 
kai yra nukentėjusiojo 
skundas. 

ginti teisėtų savo interesų, ir 
nėra nukentėjusiojo skundo ar 
jo teisėto atstovo pareiškimo, 
ikiteisminis tyrimas dėl šių 
veikų privalo būti pradėtas 
prokuroro reikalavimu ar 
valstybės ir savivaldybių 
institucijų bei kitų asmenų, 
įstatymų numatytais atvejais 
ginančių viešąjį interesą, 
prašymu“. 

3. 

Galiojantys teisės aktai 
nepakankamai 
reglamentuoja vandens 
čiuožimo kalnelių, kitų 
vandens pramogų įtaisų 
saugos klausimus. 

 Tarnyba pakartotinai 
kreipėsi į Sveikatos 
apsaugos ministeriją ir 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministeriją, 
siūlydama teisės 
aktuose nustatyti 
konkrečius 
reikalavimus vandens 
čiuožimo kalnelių, kitų 
vandens pramogų įtaisų 
priežiūrai ir saugai. 

 Sveikatos apsaugos 
ministerijos nuomone, 
vandens čiuožimo 
kalneliai ir kiti vandens 
pramogų įtaisai 
priskirtini potencialiai 
pavojingiems 
įrenginiams, už kurių 
priežiūrą atsakinga 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija. 
Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija savo 
atsakyme nurodė, kad 
vandens pramogų 
įrenginių saugos ir 
priežiūros reikalavimai 
turėtų būti reglamentuoti 
atskiru teisės aktu, 
kuriame būtų nustatyti 
privalomieji techniniai 
vandens atrakcionų 
įrangos parametrai, 
rodantys, kad įranga 
atitinka saugos 
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reikalavimus, 
naudojamos įrangos 
privalomosios techninės 
priežiūros, apžiūros, 
bandymų ir kitų įrangos 
saugos atitikties 
įvertinimo aspektais.  

4. 

2011 m. spalio 13 d. 
įsigaliojo Reklamos 
įstatymo 14 straipsnio 
pakeitimo ir papildymo 
įstatymas (Žin., 2011, Nr. 
123-5814). Priėmus šį 
įstatymą Maisto įstatymo ir 
Reklamos įstatymų 
nuostatos, 
reglamentuojančios maisto 
reklamą, yra nevienodos.   

Tarnyba kreipėsi į Sveikatos 
apsaugos ministeriją ir 
Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministeriją dėl 
Maisto įstatymo pakeitimo, 
suderinant šio įstatymo 
nuostatas su šiuo metu 
galiojančiu maisto produktų 
reklamos reglamentavimu, 
nustatytu Reklamos įstatymo 
14 straipsnio 1 dalies 1 punkte. 

  Atsakymas negautas 

5. 

Šilumos tiekimo ir vartojimo 
taisyklėse, patvirtintose 
Energetikos ministro 2010 
m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 
1-297 (Žin., 2010, Nr. 127-
6488) nėra nustatyta, kad 
gyventojų atstovas gali 
dalyvauti nurašant namo 
įvadinio šilumos apskaitos 
prietaiso rodmenis. 

Tarnyba pateikė pasiūlymą 
Energetikos ministerijai, 
rengiant Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklių pakeitimą, 
jas papildyti, įrašant nuostatą, 
kad šilumos tiekėjui, nurašant 
įvadinio šilumos apskaitos 
prietaiso rodmenis, dalyvauja 
namo patalpų savininkų 
įgaliotasis atstovas.  
 

  Atsižvelgta, Energetikos 
ministro 2011 m. liepos 
20 d. įsakymu Nr. 1-191 
(Žin., 2011, Nr. 97-
4575)  patvirtų Šilumos 
tiekimo ir vartojimo 
taisyklių pakeitimų 48.2-
48.4 punktuose 
nustatyta, kad “šilumos 
tiekėjas, fiksuodamas 
šilumos skaitiklio 
rodmenis, turi sudaryti 
galimybę šį procesą 
stebėti teisėtam buitinių 
šilumos vartotojų 
atstovui”. 

6. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai ir   Vyriausybės 2011-10-12 
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Vyriausybės 2001 m. 
gegužės 23 d. nutarimu Nr. 
603 patvirtintų Butų ir kitų 
patalpų savininkų 
bendrosios nuosavybės 
administravimo pavyzdinių 
nuostatų (Žin., 2001, Nr. 45-
1584; 2002, Nr. 54-2123; 
2004, Nr. 5-94) 5.1 punktas 
ir Daugiabučių namų 
savininkų bendrijų įstatymo 
(Žin., 1995, Nr. 20-449) 23 
str. 2 dalies 2 punktas 
įgalioja bendrijos valdybą 
(pirmininką) tvarkyti ir 
saugoti namo techninę 
dokumentaciją, tačiau nėra 
nustatyta terminas, per kurį 
namo valdytojas turėtų 
sutvarkyti namo techninę 
dokumentaciją. 

Energetikos ministerijai, 
Teisingumo ministerijai ir 
Aplinkos ministerijai pateikti 
pasiūlymai  Butų ir kitų patalpų 
savininkų bendrosios 
nuosavybės administravimo 
pavyzdininiuose nuostatuose ir 
Daugiabučių namų savininkų 
bendrijų įstatyme numatyti 
įpareigojimą namo valdytojui 
per nustatyta laikotarpį (pvz. 
metus) sutvarkyti namo 
techninę dokumentaciją o 
nevykdant įpareigojimo, 
numatyti atsakomybę. Taip pat 
numatyti namo valdytojų 
atsakomybę, kai jie nesiima 
teisės aktuose numatytų 
veiksmų prieš savavališkus 
namo sistemų keitimus ir 
pertvarkymus, nepaisant namo 
techninės dokumentacijos. 

priimtame nutarimo Nr. 
603 pakeitime įrašytas 3 
mėnesių terminas nuo 
perdavimo ir priėmimo 
akto pasirašymo dienos, 
per kurį paskirtas 
administratorius turi 
sudaryti namo bendrojo 
naudojimo objektų 
aprašą, taip pat įrašyta 
administratoriaus 
funkcija užtikrinti teisės 
aktuose nustatytų namo, 
jo bendrojo naudojimo 
objektų techninės 
priežiūros dokumentų ir 
kitos dokumentacijos 
rengimą, pildymą, 
tvarkymą ir saugojimą. 
Dėl pasiūlymo griežtinti 
administratorių ir 
bendrijų atsakomybę už 
namo valdymo funkcijų 
nevykdymą, Aplinkos 
ministerija informavo, 
kad Aplinkos ministerija, 
siekdama užtikrinti 
daugiabučių namų 
bendrojo naudojimo 
objektų valdytojų 
atsakomybės 
reglamentavimą, rengia 
konkrečius pasiūlymus 
Teisingumo ministerijos 
parengtam 
Administracinių 
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nusižengimų kodekso 
projektui, siūloma įrašyti 
straipsnį „Daugiabučių 
gyvenamųjų namų 
bendrojo naudojimo 
objektų administravimo 
pareigų nevykdymas“, 
kuris būtų taikomas tiek 
bendrijoms tiek 
administratoriams ir 
kuriuo vadovaujantis 
namo valdytojams už 
pareigų nevykdymą būtų 
skiriama bauda. Minėtas 
siūlymas įrašytas 
Vyriausybės pateiktame 
Seimui Administracinių 
nusižengimų kodekso 
projekte Nr. XIP-3600, 
347 straipsnis.  

7. 

Geriamojo vandens tiekėjai, 
tikrindami geriamojo 
vandens apskaitos prietaisų 
rodmenis,  nustato apskaitos 
prietaisų plombų trūkumus 
ar prietaisų saugaus 
naudojimo pažeidimus, dėl 
kurių kaltina vartotojus, 
tačiau nėra reglamentuota, 
kaip vandens tiekėjai turi 
vartotojus informuoti apie 
apskaitos prietaisų plombas 
ir saugaus naudojimo 
reikalavimais.   
 

Aplinkos ministerijai pasiūlyta 
papildyti Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros priežiūros 
taisyklių, patvirtintų aplinkos 
ministro 2006 m. gruodžio 29 
d. įsakymu Nr. D1-629, 17 
punktą, kad vandens tiekėjas, 
įrengęs ar pakeitęs geriamojo 
vandens apskaitos prietaisą, 
informuoja vartotoją apie 
apskaitos prietaiso įrengimo 
reikalavimus ir saugų 
naudojimą, apskaitos prietaiso 
plombas, lipdukus ar kitas 
vandens tiekėjo taikomas 

  Aplinkos ministerijos 
parengtame Geriamojo 
vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo 
infrastruktūros priežiūros 
taisyklių pakeitimo 
projekte į pasiūlymą 
atsižvelgta. 



 172

apskaitos prietaiso apsaugos 
priemones ir apie tai, kad 
vartotojas buvo informuotas, 
pažymi akte, kurį pasirašo 
tiekėjo atstovas ir vartotojas. 

8. 

Nesąžiningos komercinės 
veiklos vartotojams 
draudimo įstatymo 
pažeidimų nagrinėjimo 
taisyklių, patvirtintų 
Teisingumo ministro 2008-
02-05 įsakymu Nr. 1R-68 
(Žin., 2008, 17-589) V 
skyriuje „Komisijos 
nutarimų skelbimas“ 61 
punkte nustatyta, kad 
„Tarnybos komisijos priimtų 
nutarimų dėl Įstatymo 
pažeidimų rezoliucinės 
dalys Valstybinės vartotojų 
teisių apsaugos tarnybos 
darbo reglamento nustatyta 
tvarka skelbiamos 
„Valstybės žinių“ priede 
„Informaciniai pranešimai“ 
ir Tarnybos interneto 
tinklalapyje www.vvtat.lt.“.  
 

Siūlymas pakeisti taisyklių 61 
punkto formuluotę pateiktas 
Teisingumo ministerijai.  
 

   

9. 

Įgyvendinant LR 
Vyriausybės 2011-07-07 
nutarimu Nr.848 
patvirtintoje Valstybinę 
vartotojų teisių apsaugos 
2011-2014 strategijoje 
numatytą priemonę, kuria 

Pateiktos pastabos Teisingumo 
ministerijos parengtam LR 
Vyriausybės 2008-02-13 
nutarimo Nr.127 „Dėl 
finansinės paramos vartotojų 
asociacijoms teikimo“ projekto 
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iki 2011 m. IV ketvirčio 
pabaigos  nustatyti 
tinkamesnę finansinės 
paramos vartotojų 
asociacijoms teikimo tvarką 

10. 

Trūksta grupės ieškinio 
reglamentavimo, kuris 
padėtų išspręsti problemą, 
kai neįvykus koncertui dėl 
negrąžinamų pinigų į 
Tarnybą kreipiasi labai daug 
vartotojų. Kadangi įmonės į 
Tarnybos siūlymus grąžinti 
pinigus paprastai neatsako, 
nutarimų nevykdo, o 
nutarimų priėmimas ir 
tarpinių raštų siuntimas 
apsukina darbą, kainuoja 
dideles laiko ir žmogiškųjų 
išteklių sąnaudas, priėmus 
Civilinio proceso kodekos 
pakeitimus, t.y. įtvirtinus 
grupės ieškinio pateikimo 
procedūrą, palengvėtų 
vartotojų ginimo procedūra 
neįvykus renginiams ar 
nesuteikus kitų paslaugų, 
kurios vienu metu teikiamos 
dideliam skaičiui vartotojų. 
Pakeitus Civilinio proceso 
kodeksą, reiktų keisti 
Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymą ir Tarnybos darbo 
reglamentą. 
 

Svarstoma galimybė teikti 
pasiūlymą papildyti Civilinio 
proceso kodekso 49 straipsnį, 
įtvirtinant grupės ieškinio 
pateikimo procedūrą: nustatant 
subjektus, kurie galėtų kreiptis 
į teismą su grupės ieškiniu ir 
t.t. 
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11. 

Daiktų grąžinimo ir keitimo 
taisyklių II d. nenurodyta 
vartotojo teisė įsigijus 
netinkamos kokybės prekę 
reikalauti nuostolių 
atlyginimo 

Svarstoma galimybė teikti 
pasiūlymą papildyti Daiktų 
grąžinimo ir keitimo taisykles, 
numatant jų papildymą dėl 
nuostolių atlyginimo 

   

12. 

Daiktų pardavimo ne 
prekybai skirtose patalpose 
taisyklių 6.5 p. patikslinti 
dėl galimybės atsisakyti be 
apribojimų, numatytų 
Daiktų grąžinimo ir keitimo 
taisyklių 18 p.  

Svarstoma galimybė teikti 
pasiūlymą pakeisti Daiktų 
pardavimo ne prekybai skirtose 
patalpose taisyklių 6.5 p., 
numatant galimybes grąžinti 
prekes, įsigytas ne prekybai 
skirtose patalpose, be 
apribojimų 

   

13. 

Nereglamentuojama 
korekcinių akinių užsakymo 
forma 

  Kreiptasi į 
Valstybinę 
akreditavimo 
sveikatos 
priežūros 
veiklai tarnybą 
prie Sveikatos 
apsaugos 
ministerijos 
(toliau-
VASPVT), kad 
ji pateiktų savo 
muomonę, 
kaip galima 
būtų išspręsti 
šią problemą 

VASPVT informavo, 
kad siekdama, kad 
rinkai būtų teikiami tik 
saugūs medicinos 
prietaisai, planuoja į 
ateinančių metų veiklos 
planus įtraukti norminio 
dokumento (jame turėtų 
būti nustatyti atitinkami 
reikalavimai korekcinių 
akinių užsakymui, 
gaminimui, informacijos 
pateikimui vartotojams 
ir kt.) projekto 
parengimą. 

14. 

Kelionės organizatoriaus 
prievolių įvykdymo 
užtikrinimo draudimo 
taisyklės neužtikrina 
tinkamo laidavimo 

  Pateikta 
Tarnybos 
nuomonė dėl 
Kelionės 
organizatoriaus 

Ūkio ministerija parengė 
Kelionės organizatoriaus 
prievolių įvykdymo 
užtikrinimo draudimo 
taisyklių projektą. 



 175

draudimo funkcionavimo ir 
praktinio pritaikymo 

prievolių 
įvykdymo 
užtikrinimo 
draudimo 
taisyklių 
Valstybiniam 
turizmo 
departamentui 
ir Ūkio 
ministerijai 

15. 

Vartotojų teisių apsaugos 
įstatymo 32 straipsnio 2 ir 3 
dalyse įtvirtintas 
reglamentavimas neužtikrina 
efektyvaus vartotojų teisių 
apsaugos ir administracinės 
naštos verslui mažinimo 
balanso. 

Svarstoma galimybė teikti 
pasiūlymą pakeisti 32 
straipsnio 2 ir 3 dalis ir 
nustatyti 30 dienų terminą 
pardavėjui ar paslaugų teikėjui 
dėl Valstybinės vartotojų teisių 
apsaugos tarnybos nutarimo 
vykdymo, ieškinio padavimą 
teismui sieti su viešojo intereso 
gynimu. 

  Tarnyba parengė 
Vartotojų teisių 
apsaugos įstatymo 32 
straipsnio 2 ir 3 dalių 
pakeitimo projektą. 

16. 

Daiktų grąžinimo ir keitimo 
taisyklių 4 punkte 
nenurodytos vartotojų teisės 
nustatytos Civilinio kodekso 
6.363 str. 4, 5, 6 ir 7 dalyse. 

Svarstoma galimybė teiki 
pasiūlymą pakeisti Daiktų 
grąžinimo ir keitimo taisyklių 4 
punktą. 

   

17. 

Daiktų grąžinimo ir keitimo 
taisyklėse nenurodyta, kad 
jos netaikomos dėvėtiems ir 
naudotiems daiktams. 

Svarstoma galimybė teikti 
pasiūlymą pakeisti Daiktų 
grąžinimo ir keitimo taisyklių 1 
punktą. 

   

18. 

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

Svarstoma galimybė teikti 
pasiūlymą papildyti LR 
Administracinių teisės 
pažeidimų kodeksą. 

   

Iš viso: 14 2 4 10 

_______________ 


