
 
 
 
 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 

ĮSAKYMAS 

  

DĖL VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS ATLIEKAMŲ 

PATIKRINIMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠO IR 2016-2018 M. NE MAISTO PRODUKTŲ RINKOS 

PRIEŽIŪROS PRIORITETINIŲ SRIČIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO  
  

2016 m. sausio 18 d. Nr. 1-18 

Vilnius 

  

Vadovaudamasis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų, patvirtintų  

2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1333 „Dėl Valstybinės 

vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 9.2 punktu: 

1. T v i r t i n u: 

1.1. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliekamų patikrinimų rūšių sąrašą 

(pridedama). 

1.2. 2016-2018 m. Ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašą 

(pridedama). 

2. Į s a k a u Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis bei atliekantiems verslo subjektų patikrinimus bei 

sudarant patikrinimo planus, naudotis šiuo įsakymu patvirtintais sąrašais. 

3. P a v e d u: 

3.1. Ūkio subjektų rizikos vertinimo ir informacinių technologijų skyriui patalpinti šiuo 

įsakymu patvirtintus sąrašus į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainę. 

3.2. Direktoriaus pavaduotojui Taurintui Rudžiui šio įsakymo vykdymo kontrolę.  

 

 

 

 

Direktorius                                  Feliksas Petrauskas 
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VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS ATLIEKAMŲ 

PATIKRINIMŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS 

 

 

1. Patikrinimai atliekami pagal vartotojų skundus. Šių patikrinimų metu nustačius pažeidimą 

taikomos ekonominės, administracinės ir rinkos ribojimo sankcijos. 

2. Patikrinimai atliekami pagal verslo atstovų pranešimus dėl įmonių veiklos. Šių patikrinimų 

metu nustačius pažeidimą taikomos administracinės, rinkos ribojimo ir ekonominės sankcijos. 

3. Ūkio subjektų rizikos vertinimo patikrinimai – planiniai patikrinimai atliekami prekybos ir 

paslaugų teikimo įmonėse bei kitą veiklą vykdančiose įmonėse (tikrinamas ženklinimas bei 

privalomieji saugą ir atitiktį patvirtinantys dokumentai). Šių patikrinimų tikslas – informacijos apie 

ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Atliekant tokius patikrinimus, 

siunčiamas pranešimas oficialiuoju ūkio subjekto elektroninio pašto adresu apie būsimą patikrinimą 

šio ūkio subjekto vadovui; patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami Valstybinės 

vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje. Šių patikrinimų metu nustačius pažeidimą 

taikomos administracinės, rinkos ribojimo ir ekonominės sankcijos. 

4. Pakartotiniai patikrinimai – patikrinimai įmonėse, kuriose ankstesnio patikrinimo metu buvo 

nustatyti pažeidimai. Pranešimai apie tokių patikrinimų atlikimą nesiunčiami; patikrinimų planai 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje netalpinami. Šių patikrinimų metu 

nustačius pažeidimą taikomos administracinės, rinkos ribojimo ir ekonominės sankcijos. 

5. Patikrinimai pagal prioritetines sritis. Patikrinimai atliekami pagal prekių (objektų) grupes, 

kurios nurodytos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtintame 

Prioritetinių ne maisto produktų rinkos priežiūros sričių sąraše. Pranešimai apie tokių patikrinimų 

atlikimą nesiunčiami; tokių patikrinimų planai sudaromi, tačiau Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos interneto svetainėje netalpinami. Šių patikrinimų metu nustačius pažeidimą taikomos 

administracinės, rinkos ribojimo ir ekonominės sankcijos. 

6. Bendrieji patikrinimai – patikrinimai, kai mažmeninės prekybos ar paslaugų teikimo vietoje 

tikrinama tik ta informacija bei dokumentai, kurią vartotojui privaloma pateikti prekės ar paslaugos 

įsigijimo metu. Tikrinamas kainų nurodymas, ženklinimas; naudojimo instrukcijos; visų prekių grupių 

saugą patvirtinantys ženklai, kuriuos privaloma nurodyti ant prekės ar pakuotės (CE; įspėjamieji 

ženklai) bei bendroji informacija kurią pirkėjas ar paslaugos teikėjas privalo gauti pardavimo ar 

paslaugos priėmimo vietoje. Atliekant bendruosius patikrinimus, tikrinamos visos (kiek įmanoma) 

prekių grupės ar teikiamų paslaugų rūšys. Pranešimai apie tokių patikrinimų atlikimą nesiunčiami; 

tokių patikrinimų planai sudaromi, tačiau Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto 

svetainėje netalpinami. Šių patikrinimų metu nustačius pažeidimą taikomos administracinės, rinkos 

ribojimo ir ekonominės sankcijos. 

7. Patikrinimai pagal muitinės pranešimus (muitinėje sukurtus rizikos profilius); tokių 

patikrinimų planai nesudaromi; patikrinimai atliekami gavus pranešimą apie sulaikytas ne maisto 

prekes. Šių patikrinimų metu nustačius pažeidimą taikomos rinkos ribojimo sankcijos. 

8. Vertinamieji vizitai – tai Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojų 

ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atliekamų ūkio subjektų veiklos stebėsena, apimanti ūkio 

subjektų pateiktos informacijos analizę ir vertinimą, ūkio subjekto konsultavimą ir metodinės pagalbos 

teikimą, ūkio subjektų vizitavimą siekiant nustatyti ir pašalinti trūkumus ne maisto produktų saugos 

bei ženklinimo srityse, suteikti atitinkamą konsultaciją. Pranešimai apie tokių patikrinimų atlikimą 



nesiunčiami; planai talpinami Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje. Šių 

patikrinimų metu nustačius pažeidimą sankcijos netaikomos. 

9. Dalyvavimo tabako gaminių naikinimo procedūrose aktai. Tokių patikrinimų planai 

nesudaromi; patikrinimai atliekami gavus pranešimą apie tabako gaminių naikinimo procedūrą.  

 

________________________ 
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2016-2018 M. NE MAISTO PRODUKTŲ RINKOS PRIEŽIŪROS PRIORITETINIŲ SRIČIŲ 

SĄRAŠAS 

 

I. Prekės 

 

 

1. Statybose (renovacijoje) naudojamos izoliacinės medžiagos (putplastis); 

2. Transporto priemonių padangos; 

3. Naftos produktai; 

4. Tabako gaminiai bei „elektroninės” cigaretės ir “elektroninių”cigarečių priedai; 

5.  Žaislai; 

6. Trąšos; 

7. Plovikliai; 

8. Elektros ilgikliai ir elektros apšvietimo lemputės; 

9. Pakuotės (atitiktis Direktyvos 94/62/EB reikalavimams); 

10. Transporto priemonių pakartotinės apdailos produktai (lakūs organiniai junginiai  (LOJ) kiekis) 

ir statybose naudojami dažai ir lakai (turintys sudėtyje LOJ); 

11.  Automobilių langų plovimo ir aušinimo skysčiai; 

12. Kosmetikos prekės; 

13. Mediena; medienos produktai (atitiktis Reglamento 995/2010 reikalavimams). 

 

 

II. Paslaugos  

 

1. Cheminio valymo ir skalbimo paslaugos;  

2. Internetinė prekybos paslaugos (informacijos teikimas vartotojams (naudojimo instrukcijos) 

valstybine kalba). 

 

_____________________ 


