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I. ĮŽANGA 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), įgyvendindama Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2017-2019 – ųjų metų Strateginiame veiklos plane 

numatytą programą „Paslaugos gyventojams ir verslui“, kurios tikslas užtikrinti efektyvią vartotojų 

teisių apsaugą, tiek informuojant ir konsultuojant vartotojus ir verslininkus vartotojų teisių apsaugos 

ir rinkos priežiūros klausimais, tiek sprendžiant tarp vartotojų ir verslininkų kilusius ginčus, kaip ir 

ankstesniais metais, daugiausiai dėmesio skyrė aktualiausių vartojimo sričių stebėsenai, rinkos 

priežiūrai, vartotojų prašymų nagrinėjimui, viešojo intereso gynimui, dalyvavimui tarptautiniuose 

bei Europos Sąjungos (toliau – ES) organizuojamuose projektuose bei susitikimuose. 

Įgyvendindama aukščiau minėtą programą 2017 m. Tarnyba vykdė Valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijoje numatytas priemones, rengė teisės aktų projektus ir 

teikė pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų teisės aktų projektų, vykdė vartotojų ir 

pardavėjų (paslaugų teikėjų) ginčų ne teisme tvarka nagrinėjimą, nagrinėjo vartotojų ir kitų asmenų 

prašymus/skundus, atsakė į asmenų kreipimusis, įstatymų nustatytais atvejais taikė sankcijas 

komercinės veiklos subjektams, vykdė vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo kontrolę, 

dalyvavo Europos Tarybos ir Europos Komisijos komitetų ir darbo grupių posėdžiuose, ES ir 

tarptautinių vartotojų teisių apsaugos organizacijų susitikimuose ir bendroje veikloje, keitėsi 

informacija su Europos Komisija apie pavojingus gaminius.  

2017 m. VšĮ „Europos vartotojų centras“ (toliau – EVC) teikė vartotojams konsultacijas ir 

tarpininkavo sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju (paslaugų teikėju) dėl netinkamos kokybės 

prekių (paslaugų), įsigytų kitose ES valstybėse.  

Vykdydama rinkos priežiūrą, Tarnyba vykdė nacionalinę sektorinę rinkos priežiūros 

programą, atliko patikrinimus prekybos ir paslaugų įmonėse, tikrino iš trečiųjų šalių įvežamus 

produktus muitinės postuose, parengė kontrolinius klausimynus, atrinko ne maisto produktų 

bandinius ir atliko saugos atitikties tyrimus, atliko naftos produktų kontrolę bei laivuose naudojamo 

kuro atitiktį. Taip pat Tarnyba įgyvendino Narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos 

tarpinstituciniame veiklos plane numatytą vertinimo kriterijų ir atliko Lietuvos rinkoje realizuojamų 

tabako gaminių sudėties ir ženklinimo atitikties teisės aktų reikalavimams tyrimus. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 127 

,,Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ patvirtintomis Finansinės paramos 

vartotojų asociacijoms teikimo taisyklėmis, 2017 m. finansinė parama skirta Vartotojų teisių 

instituto priemonių programai ,,Vartotojų teisių apsauga (įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų 

švietimą) alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų sprendimo 

srityse“, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso priemonių programai ,,Fotovoltinių jėgainių 

įrengimo ir energijos vartotojų tapimo gaminančiais vartotojais perspektyvos daugiabučių namų 

sektoriuje“, Lietuvos vartotojų instituto priemonių programai ,,Elektroninė prekyba: vartotojų teisių 

apsauga įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą“ ir Draudėjų asociacijos priemonių 

programai ,,Vartotojų teisių apsauga alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir elektroninio 

vartotojų ginčų sprendimo srityse“. 2017 m. gruodžio 15 d. paskelbtas kvietimas vartotojų 

asociacijoms teikti paraiškas finansinei paramai 2018 m. gauti.  
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II. VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS VYKDYTOS 

PROGRAMOS PRIEMONĖS IR KITA VEIKLA 

1. Vartotojų viešojo intereso apsauga ir gynimas 

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. 

Tarnyba vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę vykdo fizinių ir juridinių asmenų prašymu 

bei savo iniciatyva, vadovaudamasi Civilinio kodekso 6.2284 straipsniu.  

2017 m. Tarnyba priėmė 140 nutarimų, taip įvykdydama numatytą vertinimo kriterijų 2017 

m. Tarnybos veiklos plane. 

 

 
 

1 pav. Tarnybos komisijos vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu priimtų 

nutarimų skaičius (2015-2017 m.) 

 

Daugiausia priimta Tarnybos komisijos nutarimų dėl standartinių vartojimo paslaugų 

teikimo, standartinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Tarnybos komisijos dažniausiai buvo 

pripažintos nesąžiningomis tos sąlygos, kurios atitiko Civilinio kodekso 6.2284 straipsnio 2 dalies 

bendrąjį vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo kriterijų, t. y. iš esmės pažeidė sutarties 

šalių teisių ir pareigų pusiausvyrą bei vartotojo teises ir interesus, taip pat vartojimo sutarčių 

sąlygos, kurios nustatė neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties 

neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą bei įpareigojančios vartotoją vykdyti sutarties sąlygas, su 

kuriomis jis neturėjo realios galimybės susipažinti iki sutarties sudarymo, be teisės jų atsisakyti. 

 

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 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.  

2017 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 2 dalimi, 

atsižvelgdama į tai, kad tam tikrų įmonių vartojimo sutarčių sąlygos buvo pripažintos 

nesąžiningomis, taip pat siekdama nutraukti verslininko veiksmus, kurie pažeidžia vartotojų teisėtus 

bendruosius interesus ir yra nesąžiningi vartotojų požiūriu, pateikė 3 ieškinius vartotojų viešajam 

interesui ginti: dėl UAB „Visi butai“ paslaugų teikimo sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis 

ir negaliojančiomis bei dėl Arūno Lysenkos paslaugų sutarties sąlygų pripažinimo nesąžiningomis 
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ir negaliojančiomis, taip pat dėl UAB „Vikvaldos prekyba“ veiksmų pripažinimo pažeidžiančių 

viešąjį interesą, t.y. siekiant uždrausti bendrovei sudaryti su vartotojais sutartis, žinant, kad 

bendrovė pagal šias sutartis finansiškai nėra pajėgi įvykdyti savo įsipareigojimų. 

Tarnyba, gindama vartotojų teises, teismo procese gali dalyvauti kaip institucija, teikianti 

išvadą byloje, jeigu tai yra susiję su viešojo intereso gynimu. 

2017 m. Tarnyba, vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 49 straipsnio 3 dalimi, 

teismams pateikė 79 išvadas civilinėse bylose.  

  

1.3. Pastabų ir pasiūlymų teisės aktų projektams teikimas 

 

2017 m. Tarnyba teikė pastabas ir pasiūlymus 160 valstybės institucijų rengiamiems teisės 

aktų projektams. Daugiausiai teisės aktų projektų Tarnybai derinti pateikė Valstybinė kainų ir 

energetikos kontrolės komisija bei Energetikos ministerija. 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. 

 

1.4. Dažniausiai pažeidžiamos teisės aktų nuostatos 

 

Atsižvelgiant į vartotojų teisių apsaugos teisinį reglamentavimą ir Tarnybai priskirtą 

kompetenciją, Tarnybos veikloje pastebima, kad ūkio subjektai dažniausiai pažeidžia Civilinio 

kodekso, Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo, Reklamos įstatymo, 

Produktų saugos įstatymo nuostatas.  

Nagrinėjant vartojimo ginčus pastebėta, kad dažniausiai vartotojai skųsdavosi, jog ūkio 

subjektai pažeidžia Civilinio kodekso nuostatas, reglamentuojančias prekių ir paslaugų kokybę, 

išsamios ir aiškios informacijos prieš sudarant sutartį dėl prekių ar paslaugų įsigijimo teikimą, taip 

pat tuo, jog ūkio subjektai neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų, t. y. nepristato užsakytų prekių, 

neteikia užsakytų paslaugų ar neatlieka sutartyse numatytų darbų. Taip pat pastebėta, kad neretai 

vartotojai skųsdavosi tuo, kad ūkio subjektai atsisako atlyginti vartotojų patirtą žalą (nuostolius), 

atsiradusią, pavyzdžiui, ūkio subjektams paslaugų teikimo metu sugadinus vartotojų nuosavybę ir 

pan. Taip pat neretais atvejais ūkio subjektai kvestionuodavo vartotojų teisę vienašališkai nutraukti 

prekių ar paslaugų teikimo sutartis. 

Įgyvendinant Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo reikalavimų 

priežiūrą, nustatyta, kad dažniausiai pažeidžiamos nuostatos, susijusios su bendruoju nesąžiningos 

komercinės veiklos draudimu bei ūkio subjektų klaidinančiais veiksmais. 

Pagal kompetenciją vykdant Reklamos įstatymo priežiūrą, pastebėta, kad dažniausiai 

pažeidžiamos Reklamos įstatymo nuostatos, reglamentuojančios maisto reklamos draudimą, t.y. kai 

reklamoje užsimenama apie tas maisto savybes, kurių jis neturi, taip pat apie žmogaus ligų gydymo 

ar profilaktines savybes arba kai maisto reklamoje nurodoma, kad koks nors maistas turi ypatingų 

savybių, nors tokios savybės būdingos visiems panašiems gaminiams, taip pat 

reikalavimai reklamai, skleidžiamai kitomis reklamos perteikimo priemonėmis. Tuo tarpu Produktų 

saugos įstatymo dažniausiai pažeidžiamos nuostatos yra susijusios su ūkio subjektų pareiga 

užtikrinti teikiamų į rinką gaminių saugą. 

Pastebėtina, jog už pažeidimus skiriamos tiek prevencinės, tiek poveikio priemonės: ūkio 

subjektai informuojami apie jų vykdomus pažeidimus, rengiami susitikimai ir konsultacijos, 

priimami Tarnybos nutarimai, Tarnybos tinklalapyje pateikiama aktuali informacija ir informacija 

apie Tarnybos sprendimus, kreipiamasi į teismą. 

 

1.5. Pasiūlymai keisti ar priimti naujus teisės aktus  

 

2017 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. Vienas 
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svarbesnių Tarnybos teiktų pasiūlymų 2017 m. buvo renginių organizavimo srityje – sporto, 

kultūros ir pramogų paslaugų teikimo, bendruosius vartotojo informavimo ir bilietuose teikiamos 

informacijos reikalavimus reglamentuoja bei renginių organizatorių pareigas įtvirtina Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 623 patvirtintos „Sporto, kultūros ir 

pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklės“. Tarnybos 

nuomone šis reglamentavimas nėra pakankamas, nes atšaukus renginį, pinigų grąžinimas 

vartotojams dažnai būna problematiškas. Bilietų platintojai teigia, kad jie nėra įgalioti grąžinti 

vartotojams pinigus, o renginių organizatorių neįmanoma rasti. Tarnyba kreipėsi į Teisingumo 

ministeriją ir Ūkio ministeriją informuodama apie padažnėjusią praktiką atšaukti renginius ir didelį 

nukentėjusių vartotojų skaičių ir būtinybę griežtinti teisės aktų reikalavimus renginių organizavimo 

srityje.  

Taip pat 2017 m. Tarnyba aktyviai dalyvavo Ūkio ministerijos sudarytos darbo grupės, 

skirtos peržiūrėti Produktų saugos įstatymą, veikloje, teikė pasiūlymus, susijusius su Produktų 

saugos įstatymo taikymo sritimi, nustatytomis ekonominėmis sankcijomis bei jų taikymo tvarka. 

2018 m. minėta darbo grupė tęs savo veiklą rengdama Produktų saugos įstatymo pakeitimo 

įstatymo projektą. Be to, atsižvelgdama į Civiliniame kodekse įtvirtintą energijos vartotojų teisę, 

mokėti už faktiškai suvartotą energijos kiekį, Tarnyba teikė pasiūlymus dėl Geriamojo vandens 

tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatų, jog daugiabučių namų vartotojai turi teisę 

atsiskaityti pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis su geriamojo vandens tiekėju, už 

faktiškai sunaudotą geriamojo vandens kiekį, o jeigu geriamojo vandens nuostoliai daugiabučiuose 

namuose susidaro perkant geriamąjį vandenį butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise 

priklausančiuose tinkluose vartotojams gali tekti apmokėti ne tik už savo bute sunaudotą geriamojo 

vandens kiekį, bet ir kitų namo vartotojų butuose tinkamai nedeklaruotą arba nedeklaruotą 

geriamojo vandens kiekį. Tarnyba 2017 m. teikė pasiūlymus dėl daugiabučio namo vartotojų 

atsiskaitymo už geriamąjį vandenį, sunaudotą karštam vandeniui ruošti, reglamentavimo tobulinimo 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl A. A. Miškinio peticijoje išdėstytų reikalavimų ir 

siūlymų tenkinimo“ projektui Nr. 16-11424. 

 

2. Įstatymų nustatytais atvejais taikytos sankcijas komercinės veiklos subjektams. 

2.1. Bylos dėl Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymų pažeidimų 

 

2017 m. Tarnyba, vykdydama Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo nuostatų bei Reklamos įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą, išnagrinėjo ir priėmė 

sprendimus 52 bylose. Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

pažeidimo priimta 30 nutarimų, dėl Reklamos įstatymo pažeidimo priimti 22 nutarimai.  
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2 pav. Bendras Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų ir 

Reklamos įstatymo pažeidimų bylų skaičius 2012-2017 m., vnt. 

 

Tarnyba 2017 m. pradėjo 29 tyrimus dėl galimai vykdomos nesąžiningos komercinės 

veiklos. Iš jų 7 tyrimai nutraukti, nesant pažeidimų, 11 atvejų skirtos sankcijos, 11 tyrimų bus 

tęsiama 2018 m.  

Sankcijos skirtos, išnagrinėjus skirtingas komercines veiklas (dėl klaidinančių bendrovių 

veiksmų, nurodant akcijas bei nuolaidas, klaidinančių veiksmų, skleidžiant informaciją apie 

parduodamus naujos statybos butus, verslo subjekto apgaulingo prisistatymo vartotoju, dėl esminės 

informacijos vartotojams nesuteikimo, dėl komercinio pasiūlymo pateikimo, nepateikiant užsakytų 

prekių, dėl agresyvios veiklos, kai komercinėje veikloje naudojamas vaikams skirtas tiesioginis 

raginimas pirkti jiems reklamuojamus produktus, dėl klaidinančios informacijos pateikimo apie 

parduodamų prekių kainos pranašumą, dėl pateikiamos klaidinančios informacijos apie paskolos 

grąžinimo sumas bei palūkanas ir kt.). 

Nagrinėjant dažniausiai pažeidžiamas Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams 

draudimo įstatymo nuostatas, pažymėtina, kad dėl bendrovės veiksmų vienu nutarimu paprastai 

nustatomi kelių įstatymo straipsnių nuostatų pažeidimai. 2017 m. konstatuota klaidinanti komercinė 

veikla (14 atvejų), klaidinantis informacijos neatskleidimas (8 atvejai), 3 agresyvios komercinės 

veiklos atvejai, taip pat preziumuojamos nesąžiningos komercinės veiklos atvejai (t. y. „juodojo 

sąrašo“ pažeidimai) (4 atvejai), konstatuoti ir bendrųjų įstatymo draudimų pažeidimų atvejai (30 

atvejų) bei 1 atvejis dėl informacijos Tarnybai neteikimo. 
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3 pav. Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

 įstatymo pažeidimai, proc. 

 

Nagrinėjant dažniausiai pažeidžiamas Reklamos įstatymo nuostatas pažymėtina, kad 

Tarnybos nutarimais 2017 m. konstatuota 14 maisto ir maisto papildų reklamos pažeidimo atvejų, 7 

nepageidaujamos reklamos pažeidimo atvejai, 2 atvejai dėl kosmetikos gaminių reklamos. Taip pat 

nustatytas pažeidimas dėl bendrųjų reklamai keliamų reikalavimų (dėl pažeistų visuomenės moralės 

principų) bei dėl informacijos Tarnybai neteikimo. Lyginant su 2016 m. padaugėjo bylų dėl 

nepageidaujamos reklamos.  

 

 
 

4 pav. Dažniausiai pažeidžiamos Reklamos įstatymo nuostatos 
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2.2. Bylos dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimų 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Produktų saugos įstatymo 27 straipsnio nuostatomis, 2017 m. 

išnagrinėjo 45 bylas dėl Produktų saugos įstatymo pažeidimo. Pagal tematiką 2017 m. išnagrinėtos 

bylos pasiskirstė taip: 22 bylos dėl pavojingų žaislų pateikimo į rinką, 5 bylos dėl pavojingų 

čiulptukų laikiklių, 3 bylos dėl pavojingų kosmetikos gaminių (veido kremo, apsauginio losjono, 

blakstienų serumo), 8 bylos dėl elektrotechnikos gaminių (ilgiklio,  LED šviestuvų, 3 įkroviklių, 1 

girliandos, 1 šviestuvo vabzdžiams atbaidyti, 1 kištuko), 4 bylos dėl pavojingų kėdžių, 3 bylos dėl 

pavojingų dviračių transporto priemonių (dviračio, triratuko, paspirtuko) pateikimo į rinką.  

 

 
 

5 pav. 2014–2017 m. išnagrinėtų Produktų saugos įstatymo 

 pažeidimo bylų skaičius, vnt. 

 

2.3. Bylos dėl Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio pažeidimų 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsniu, už Civilinio 

kodekso 6.2285 straipsnio 5 dalyje, 6.2286 straipsnio 1 dalyje, 6.2287 straipsnio 1 dalyje, 6.2288 

straipsnio 2–6 dalyse, 6.2289 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 6.22810 straipsnio 1, 9 ir 10 dalyse, 6.22811 

straipsnio 2, 6–12 dalyse, 6.22812 straipsnio 3, 4 ir 7 dalyse, 6.22816 straipsnio 1 dalyje, 6.359, 

6.3591 straipsniuose, 6.369 straipsnio 3, 7–13 dalyse, 6.370 straipsnio 4–9 dalyse ir šio įstatymo 

36 straipsnio 5–17 dalyse, 37 straipsnio 1–4, 8–12 dalyse, 38 straipsnio 1 dalyje, 39 straipsnyje 

nurodytų reikalavimų (draudimų) nesilaikymą pardavėjui, paslaugų teikėjui gali skirti nuo 144 iki 

1448 Eur baudą. Tarnyba už 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo, kuriuo iš dalies keičiami 

Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva 2009/22/EB, 14 straipsnyje, Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo 5 straipsnio 3–5 dalyse, 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytų reikalavimų 

nesilaikymą pardavėjui, paslaugų teikėjui gali skirti nuo 72 iki 724 Eur baudą.  

Tarnyba, vykdydama Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsnio kontrolę, per 2017 m. 

patikrino 124 interneto tinklalapius, kuriuose siūlomos vartojimo prekės ir paslaugos (25 

internetinės svetainės siūlančios įsigyti vartojimo paslaugas, 41 interneto svetainė siūlanti įsigyti 

vartojimo prekes, 53 interneto svetainės, siūlančios įsigyti įvairias turizmo ir rekreacines paslaugas, 

5 geriamojo vandens tiekimo ir šilumos tiekėjų interneto svetainės). Dauguma verslininkų su 

Tarnyba bendradarbiavo, siekdami kuo greičiau elektroninėse parduotuvėse ištaisyti trūkumus ir 

nurodyti teisės aktuose nustatytą privalomą pateikti vartotojams informaciją.  

Tarnyba, vadovaudamasi Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 straipsniu, 2017 m. 

išnagrinėjo 16 bylų ir už minėtame straipsnyje nurodytus pažeidimus verslininkams skyrė 

ekonomines sankcijas. 
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3. Vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų ne teisme tvarka nagrinėjimas 

 

2017 m. Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 4395 ginčai 

(2016 m. – 3076 ginčai). 479 kartus ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių apsaugos 

įstatyme numatytais pagrindais, iš kurių dažniausias – Vartotojų teisių apsaugos įstatyme numatytas 

objektyvių aplinkybių, dėl kurių neįmanoma išnagrinėti ginčo ir priimti sprendimo, pagrindas (26 

straipsnio 1 dalies 6 punktas), pavyzdžiui, ginčo šalių pateiktų paaiškinimų tarpusavio 

prieštaravimas ir objektyvių įrodymų nebuvimas ar nepakankamumas, juridinio asmens 

nebeegzistavimas (bankrutavus) ir kt. Taip pat ginčai tam tikrais atvejais buvo nutraukti nagrinėti 

paaiškėjus, kad ginčai vis dėlto nėra vartojimo ginčai (26 straipsnio 1 dalies 4 punktas) ar vartotojui 

neteikus ginčui nagrinėti reikalingų paaiškinimų (26 straipsnio 1 dalies 2 punktas).  

Ginčo šalys susitaikė 1835 kartus, tai sudaro 47 proc. nuo bendro vartotojų ir pardavėjų, 

paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėtų ginčų skaičiaus (2016 m. – 51 proc.). 

Daugiausiai vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčų išnagrinėta vartojimo prekių srityje – 

76,1 proc., laisvalaikio paslaugų srityje – 8,8 proc., elektros, vandens bei statybos ir būsto 

priežiūros paslaugų srityje – 3,5 proc. Detalesni Tarnyboje ginčų sprendimo ne teisme tvarka 

išnagrinėtų vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčų pagal sritis duomenys pateikti žemiau 

esančioje diagramoje. 

 

 

 
 

6 pav. Vartotojų ir pardavėjų (paslaugų teikėjų) ginčų procentinis pasiskirtymas pagal sritis 

 

Tarnyboje 2017 m. iš viso priimti 1657 nutarimai dėl vartojimo ginčų sprendimo ne teisme 

tvarka. Iš jų – 923 nutarimai, kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti arba patenkinti iš dalies, iš 

kurių įvykdyti 733 nutarimai, t. y. 79 proc. nuo Tarnybos komisijos priimtų nutarimų patenkinti 

arba iš dalies patenkinti vartotojų reikalavimus (2016 m. 72 proc.) ir 734 nutarimai atmesti vartotojo 

prašyme nurodytą reikalavimą. 

Pažymėtina, kad palyginus su 2016 m., Tarnybos komisijos nutarimų vykdomumo skaičiaus 

didėjimui įtakos galėjo turėti Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimai (įstatymo redakcija 

galiojanti nuo 2016 m. sausio 1 d.), numatę privalomą Tarnybos komisijos sprendimo galią, taip pat 

pakeitimai, suteikę Tarnybai teisę taikyti sankcijas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 40 

straipsnį už vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus. 
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2017 m. vartotojai daugiausia teikė prašymus dėl įsigytos netinkamos kokybės 

elektrotechnikos (mobilieji telefonai, televizoriai, kompiuteriai, šaldytuvai, planšetės, dulkių 

siurbliai), avalynės, baldų, drabužių, rankinių, asmens higienos bei kosmetikos gaminių, transporto 

priemonių ir jų sudėtinių dalių, laikrodžių, taip pat transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto paslaugų, neįvykusių ar atšauktų renginių, turizmo paslaugų bei būsto priežiūros ir 

renovavimo paslaugų kokybės. 

Sudarydami nuotolines sutartis vartotojai 2017 m. dažniausiai skundėsi dėl sutartu laiku 

nepristatomų užsakytų ir apmokėtų prekių bei negrąžinamų pinigų, asortimento neatitinkančių 

prekių pristatymo, vėluojamų pristatyti prekių, nesutikimo nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį 

pagal Civilinio kodekso 6.22810 straipsnį (vartotojui atsisakant per 14 darbo dienų nuo prekių 

pristatymo dienos) ar gautų nekokybiškų prekių. 

4. Vartotojų ir kitų asmenų pasiteiravimų ir prašymų (skundų) pagal Viešojo administravimo 

įstatymą nagrinėjimas 

 

2017 m. buvo atsakyta į 18743 vartotojų ir kitų asmenų pasiteiravimus, pateiktus žodžiu, 

telefonu ir elektroniniu paštu. Tarnyba suteikė 1856 konsultacijas žodžiu, 12046 konsultacijas 

telefonu bei 4841 konsultaciją elektroniniu paštu. 

Ataskaitiniu laikotarpiu į vartotojų ir kitų asmenų pasiteiravimus, pateiktus žodžiu, telefonu 

ir elektroniniu paštu daugiausiai atsakyta vartojimo prekių srityje – 77 proc., energijos ir vandens 

sektoriaus paslaugų srityje – 7 proc., laisvalaikio paslaugų srityje – 5 proc., bendrųjų vartotojams 

skirtų paslaugų srityje 3 proc., o kitose prekių ir paslaugų srityse, nepriskirtose konkrečiai prekių ar 

paslaugų kategorijai – 19 proc. Detalesnė informacija apie vartotojų ir kitų asmenų kreipimusis, 

pateikta žemiau esančioje diagramoje. 

 

 
 

7 pav. Vartotojų ir kitų asmenų kreipimųsi pagal sritis procentinis pasiskirstymas 

 

2017 m. Tarnyboje buvo išnagrinėti ir atsakyti 1628 raštiški asmenų prašymai (skundai).  

Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyboje daugiausiai išnagrinėta ir atsakyta į raštiškus asmenų 

prašymus vartojimo prekių srityje – 37 proc., energetikos, vandens sektoriaus bei statybos ir būsto 

priežiūros paslaugų srityje – 15 proc., pašto paslaugų ir elektroninių ryšių teikimo srityje 7 proc. 

Detalesnė informacija apie Tarnyboje išnagrinėtus ir atsakytus raštiškus asmenų prašymus 

(skundus), pateikiami žemiau esančioje diagramoje.  
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8 pav. Asmenų prašymų pagal sritis procentinis pasiskirstymas 

5. Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimas 

5.1. Rinkos priežiūra  

 

Vykdydama rinkos priežiūrą Tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1333 patvirtintais 

Tarnybos nuostatais bei 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 

765/2008 nustatančiu su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus 

(toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008). Reglamentas (EB) Nr. 765/2008 įpareigoja rinkos 

priežiūros institucijas tikrinti gaminių savybes, atliekant jų fizinę apžiūrą, dokumentų ir laboratorinį 

mėginių tikrinimą, taikyti rinkos ribojimo priemones (uždrausti arba apriboti, pašalinti iš rinkos, 

arba susigrąžinti) gaminiams, kurie kelia rimtą riziką, informuoti Europos Komisiją ir kitas ES 

valstybes nares apie pavojų keliančius gaminius (RAPEX), atsižvelgti į nustatytus rizikos vertinimo 

principus, skundus, bendradarbiauti su ekonominės veiklos vykdytojais.  

2017 m. Tarnyba atliko 7366 įvairių gaminių grupių patikrinimus ir 1697 patikrinimų metu 

(23 proc.) buvo nustatyti pažeidimai (2016 m. atlikti 5516 patikrinimų, su pažeidimais – 25,6 

proc.). Iš 7366 atliktų patikrinimų, 4488 patikrinimai atlikti nagrinėjant vartotojų skundus ir tai 

sudarė 61 proc. nuo visų atliktų patikrinimų (2016 m. išnagrinėti 3199 skundai, tai sudarė 58,0 

proc. nuo visų atliktų patikrinimų). 
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9 pav. 2017 m. atlikti patikrinimai 

 

Tikrinant mažmeninės prekybos įmones buvo atlikta 4700 patikrinimų ir 1126 patikrinimų 

metu buvo nustatyti neatitikimai teisės aktų reikalavimams (24,0 proc., 2016 m. tikrinta 3531 

įmonė, su pažeidimais – 28,1 proc.). Tikrinant didmeninę prekyba atlikti 882 patikrinimai ir 226 

patikrinimų metu nustatyti pažeidimai (25,6 proc., 2016 m. atlikti 755 patikrinimai, 26,1 proc. 

patikrinimų su pažeidimais). Elektroninė prekyba internetu buvo tikrinta 1043 kartus (tame 

skaičiuje pagal vartotojų skundus), pažeidimai nustatyti 231 patikrinimo metu (22,1 proc., 2016 m. 

atlikti 557 patikrinimai, 21,2 proc. patikrinimų su pažeidimais). Tikrinant paslaugų teikimą buvo 

atlikti 493 patikrinimai ir neatitikimai teisės aktų reikalavimams buvo nustatyti 69 (13,1 proc., 

2016 m. atlikti 374 patikrinimai, pažeidimai sudarė 14,4 proc.) patikrinimų metu. Turgavietėse 

2017 m. atliktas 51 patikrinimas, iš jų su pažeidimais – 27 (52,9 proc., 2016 m. atlikti 26 

patikrinimai, pažeidimai sudarė 42,3 proc.).  

 

 
 

10 pav. 2017 m. atliktų patikrinimų struktūros pasiskirstymas 

 

2017 m. Tarnyba atliko 6735 gaminių patikrinimus, tai sudarė 91,4 proc. visų atliktų 

patikrinimų (2016 m. 5142 gaminių patikrinimus, 93,2 proc. visų atliktų patikrinimų) ir 631 
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patikrinimą paslaugų sektoriuje – 8,6 proc. (2016 m. patikrintos 374 paslaugas teikiančios įmonės, 

6,8 proc. visų atliktų patikrinimų). Gaminių patikrinimų metu nustatyti 1634 pažeidimai (24,3 

proc.), paslaugų sektoriuje – 63 (10,0 proc.) pažeidimų. 

Vykdant rinkos priežiūrą 2017 m. atlikti 2729 patikrinimai, 754 patikrinimų metu (27,6 

proc.) nustatyti teisės aktų reikalavimų neatitikimai (2016 m. atlikti 2252 patikrinimai, iš jų 26,3 

proc. su pažeidimais). Rinkos priežiūros patikrinimai sudarė 37,0 proc. (2016 m.– 40,8 proc.) visų 

Tarnybos atliktų patikrinimų. Atliekant patikrinimus, surašyti 124 Administracinių nusižengimų 

kodekso pažeidimų protokolai. 

Mediena ir medienos gaminių grupė buvo tikrinama įgyvendinant 2010 m. spalio 20 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 995/2010, kuriuo nustatomos veiklos 

vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos produktus, pareigos (toliau – ES medienos 

reglamentas) punktų nuostatas. Tarnyba, vykdydama įsipareigojimus pagal ES medienos 

reglamentą, atliko 78 patikrinimus, kurių metu buvo tikrinamos bendrovės, teikiančios į rinką 

medieną ar medienos gaminius. Sankcijų už ES medienos reglamento pažeidimus skirta nebuvo. 

2017 m. muitinėje atlikti 295 patikrinimai (2016 m. – 391), 54 patikrinimų metu nustatyti 

pažeidimai (18,3 proc., 2016 m.– 21,5 proc.). Daugiausiai buvo tikrinami elektrotechnikos gaminiai 

– 162 patikrinimai, 11 (6,8 proc.) su pažeidimais, cheminės medžiagos ir preparatai – 50, su 

pažeidimais 30 (60,0 proc.), mediena ir medienos gaminiai – 31, su pažeidimais vienas (3,2 proc.) ir 

t.t.  

 

 
 

11 pav. 2017 m. atlikti patikrinimai muitinėje 

 

2017 m. Tarnybos specialistai nustatė ir paskelbė 50 nesaugių produktų (2016 m. – 35). 

Nustatytas 21 nesaugus žaislas, 10 nesaugių elektrotechnikos prekių, 5 nesaugūs baldai, 8 nesaugūs 

kosmetikos gaminiai, 5 nesaugios vaikų priežiūros prekės ir vienas nesaugus dviratis. 
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12 pav. 2017 m. nustatyti pavojingi gaminiai 

 

Vykdant sektorinę nacionalinę rinkos priežiūros 2017 m. programą, Tarnyba atrinko ir 

išbandė 844 bandinius. Lietuvos laboratorijose išbandyti 734 gaminiai, Europos laboratorijose 

išbandyta (PROSAFE projektai) 110 gaminių. 

Tarnyba, vykdydama PROSAFE (Europos produktų saugos forumas) organizuojamą veiklą 

Joint Follow – up Market surveillance Action on GPSD Products (Tolesni bendri rinkos priežiūros 

veiksmai dėl produktų BPSD) JA 2015 dalyvavo projekte „CCA5 Soothers & Soother Holders“ 

(čiulptukai ir čiulptukų laikikliai) (toliau – Projektas). Projekto metu, buvo atrinkti čiulptukų ir 

čiulptukų laikiklių bandiniai iš ekonominės veiklos vykdytojų, prekiaujančių vaikų priežiūros 

gaminiais. Tarnybos specialistai atrinko iš viso 6 modelių čiulptukų ir 9 modelių čiulptukų laikiklių 

bandinius (viso 74 vnt.), kurie buvo nusiųsti bandymams. Bandymai atlikti ES akredituotoje 

laboratorijoje IISG srl. (INSTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI SRL.) 

Italijoje, kur buvo vertinama produktų atititktis standartų LST EN 1400:2013+A1 „Vaiko 

naudojami ir jo priežiūros gaminiai. Kūdikių ir mažų vaikų čiulptukai. Saugos reikalavimai ir 

bandymo metodai“,  LST EN 12586:2007+A1:2011 „Vaiko naudojami ir jo priežiūros gaminiai. 

Čiulptuko laikiklis. Saugos reikalavimai ir bandymų metodai“ ir LST EN 71-1:2014 „Žaislų sauga. 

1 dalis. Mechaninės ir fizikinės savybės” reikalavimams.  

Visi čiulptukų bandiniai (6 vnt.) atitiko standarto LST EN 1400:2013+A1 „Vaiko naudojami 

ir jo priežiūros gaminiai. Kūdikių ir mažų vaikų čiulptukai. Saugos reikalavimai ir bandymo 

metodai“ reikalavimus, vienu atveju pastebėti neesminiai produkto pakuotės ženklinimo 

neatitikimai, apie tai informuotas platintojas. 

Iš 9 čiulptukų laikiklių bandinių 6 čiulptukų laikiklių bandiniai neatitiko – fizinių – 

mechaninių savybių, vienas čiulptuko laikiklio bandinys – ženklinimo reikalavimų, 2 čiulptukų 

laikiklių bandiniai fizinių – mechaninių savybių ir ženklinimo reikalavimų. Dėl 5 čiulptukų laikiklių 

priimti Produktų saugos įstatymo pažeidimo nutarimai, ekonominės veiklos vykdytojams skirtos 

sankcijos, uždrausta teikti juos į rinką, skirti įpareigojimai pašalinti juos iš rinkos, o informacija 

apie nustatytus nesaugius čiulptukų laikiklius paskelbta RAPEX sistemoje. 

Dalyvauta PROSAFE projekte „Padangų atitikties ekologinio projektavimo ir energetinio 

ženklinimo reikalavimams“. Tuo tikslu Tarnyboje buvo patvirtinta tikslinė Padangų atitikties 

ekologinio projektavimo ir energetinio ženklinimo reikalavimams tikrinimo programa. Šios 

programos tikslas – įvertinti Lietuvos rinkoje platinamų lengvųjų automobilių padangų ženklinimą, 

atsižvelgiant į kuro naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus (padangų riedėjimo klasė, 

sukibimo su šlapia danga klasė, riedėjimo metu skleidžiamo triukšmo lygis) atitikties rodiklius, 

lyginant su norminių teisės aktų reikalavimais. Projekto tikslai bus pasiekti derinant 15 ES rinkos 

priežiūros institucijų (MSAS) veiklą visoje ES bendrijos rinkoje ir Turkijoje, užtikrinant stebėsenos, 

patikrinimų vykdymą. 2017 m. Tarnyba atliko Lietuvos rinkoje platinamų 250 skirtingų modelių 

padangų ženklinimo patikrinimus, 20 dokumentinių patikrinimų, atrinko 10 modelių (80 vnt.) 
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padangas bandymams. Prancūzijos akredituotoje laboratorijoje UTAC CERAM buvo išbandytos 

visų 10 modelių padangos. Neatitikimų norminių teisės aktų reikalavimams nenustatyta. Projekto 

metu buvo sukurta mokomoji video medžiaga apie taikomus reikalavimus padangų ženklinimui, 

kuri buvo naudojama seminarų metu. 

Dalyvaujama tęstiniame Skandinavijos ir Pabaltijo šalių projekte (angl. Nordic-Baltic 

cooperation) „Dėl prekiautojų ir veiklos vykdytojų, pateikiančių rinkai medieną ir medienos 

produktus, veiklos“, skirtame minėtų šalių ES medienos reglamentą įgyvendinančių institucijų 

bendradarbiavimui. Pradžia 2017 m. birželio mėn. 

2017 m. buvo atliktos „Dūmtraukių (metalinių ir keramikinių) saugos tikrinimo“, „Išorės 

beslėgių vamzdynų struktūrinių plastikinių vamzdžių tikrinimo“, „Cemento saugos tikrinimo“, 

„Techninių skysčių, skirtų naudoti automobiliuose šaltuoju metų laiku, tikrinimo“, „Nešiojamų ir 

kilnojamų ugnies gesintuvų atitikties taikomiems teisės aktų ir standartų reikalavimams tikrinimo“, 

„Elektroninėms cigaretėms skirtų skysčių, turinčių nikotino ir prieššventiniu laikotarpiu 

parduodamų kosmetikos gaminių (rinkinių) atitikties saugos reikalavimams tikrinimo“ programos. 

 

Tarnyba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo 

Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ nuostatas, ir siekdama 

palengvinti ūkio subjektams bei institucijoms naštą, tenkančią atliekant priežiūros funkcijas, bei 

užtikrinti, kad priežiūros reikalavimai būtų suprantami, lengvai ir patogiai prieinami prižiūrimiems 

ūkio subjektams (vieninga patikrinimų praktika ir suvienodintos patikrinimų procedūros), o 

priežiūros veiklą ir turimus ribotus išteklius skirti didžiausiems rizikos atvejams šalinti, ėmėsi 

atitinkamų veiksmų šioms nuostatoms įgyvendinti. 

2017 m. patikrinimų metu buvo naudojama 20 kontrolinių klausimynų. „Dviejų datų 

taisyklės“ nuostatos taikomos kontrolinių klausimynų peržiūros atveju (ši nuostata įteisinta 

Tarnybos direktoriaus įsakymu). Po kontrolinių klausimynų (toliau – KK) peržiūros, 1 KK buvo 

panaikintas, 3 patikslinti ir atnaujinti, 1 naujai patvirtintas. KK viešai paskelbti Tarnybos interneto 

svetainėje ir VšĮ „Versli Lietuva“ paslaugų ir gaminių kontaktinio centro skiltyje. Apie kontrolinius 

klausimynus informuojama planinių mokymų – seminarų ūkio subjektams metu bei susitikimuose 

su verslininkais rinkos priežiūros klausimais, taip pat televizijos ir radijo laidose. Vykdomos ūkio 

subjektų apklausos apie patikrinimo metu naudojamus kontrolinius klausimynus.  

Konsultacijos teikiamos telefonu, el. paštu, darbo vietoje. Visos konsultacijos 

registruojamos dokumentų valdymo sistemoje DocLogix, konsultacijos bendrojo pobūdžio 

klausimais skelbiamos interneto svetainėje, skiltyje D.U.K ir Facebook paskyroje. Specialiais 

klausimais ūkio subjektus konsultuoja už atskiras sritis atsakingi kompetentingi specialistai. Yra 

parengtas „Ne maisto produktų ir vartotojų teisių apsaugos srityse teisės aktais nustatytų 

reikalavimų teminis sąvadas“, kuris patalpintas Tarnybos internetinėje svetainėje, – priežiūros 

reikalavimai verslui tampa labiau suprantami, lengviau ir patogiau prieinami. 

Tarnyba kasmet planuoja vertinamuosius vizitus, t. y. Tarnybos valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai atlieka ūkio subjektų veiklos stebėseną,  kuri apima 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. Vertinamieji vizitai atliekami vadovaujantis Tarnybos direktoriaus 2016-02-03 

įsakymu Nr.139 patvirtintu Tarnybos vertinamųjų vizitų tvarkos aprašu. Vertinamųjų vizitų metu 

tikrinami ir pirmus metus veiklą vykdantys ūkio subjektai. 

Tarnyba kasmet tvirtina mokymų-seminarų verslininkams planą, kuriuo vadovaudamasi 

organizuoja įvairių sričių mokymus ūkio subjektams. Mokymai organizuojami nemokamai. 

Tęsiant verslo priežiūros institucijų pertvarką, kurios pagrindinis tikslas – tapti verslo 

konsultantėmis, o ne baudėjomis, Ūkio ir Teisingumo ministerijų inicijuotą Memorandumą dėl 

mažareikšmių ženklinimo neatitikimų (toliau – Memorandumas) 2012-07-11 pasirašė trys 

priežiūros institucijos: Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos (toliau – 

Inspekcija), Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ir Valstybinė augalininkystės tarnyba prie 

Žemės ūkio ministerijos. Nuo 2016-01-01 Inspekcijos funkcijas perėmė Tarnyba. Šiuo 

Memorandumu įstaigos įsipareigojo ženklinimo reikalavimų nesilaikymo atvejus, kai dėl to nekyla 
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reikšmingas pavojus ar žala vartotojų sveikatai, o jų klaidinimas yra nežymus, laikyti 

mažareikšmiais. Atliekant patikrinimus vadovaujamasi Tarnybos direktoriaus 2016-02-03 įsakymu 

Nr. 1R-42 patvirtintomis Tarnybos ženklinimo mažareikšmiškumo taikymo, vykdant ūkio subjektų 

veiklos priežiūrą, rekomendacijomis, kurios yra paskelbtos viešai Tarnybos svetainėje, t. y. vienodai 

vertinami mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimai, ir Tarnybos direktoriaus 2016-12-23 

įsakymu Nr. 1R-263 „Dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis administracinis nusižengimas laikytinas 

mažai pavojingu, patvirtinimo“. 

Tarnyba, atsižvelgdama į tai, kad yra prisijungusi prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų, 

vykdydama ūkio subjektų veiklos priežiūrą laikėsi minėtoje deklaracijoje įtvirtintų principų. Pirmus 

metus veikiantys ūkio subjektai tikrinami ir konsultuojami vertinamųjų vizitų metu. Vertinamojo 

vizito metu pateikiama informacija, kur ūkio subjektas turėtų kreiptis, iškilus klausimams, 

susijusiems su institucijos prižiūrima sritimi; radus pažeidimus, juos fiksuoti, tačiau netaikyti 

poveikio priemonių, jei tam nėra rimto pagrindo – nenustatyta reikšminga žala visuomenei, kitų 

asmenų interesams ar pavojus aplinkai; konsultuoti ūkio subjektą visais jo prašomais klausimais. 

Nuoroda į Deklaraciją patalpinta Tarnybos interneto svetainėje. 2017 m. patikrinus pirmus metus 

veikiančius ūkio subjektus, tik vienas ūkio subjektas, nustačius neatitikimus, nebuvo baustas, o tik 

įpareigotas pašalinti neatitikimus per nustatytą terminą. Ūkio subjektas laiku pašalino nustatytus 

neatitikimus. 

 

5.2. Patikrinimai pagal pasirinktas aktualias sritis 

 

Nesąžiningų sutarčių sąlygų sritis 

 

Tarnyba, siekdama efektyviau ginti vartotojų viešąjį interesą, savo iniciatyva kartą per 

metus atlieka aktualios vartojimo srities vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą) ir tos vartojimo 

srities pasirinktų įmonių sutartis vertina vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu.  

Tarnybos direktoriaus 2017 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl vartojimo sutarčių 

nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) srities 2017 m. patvirtinimo“ 

pasirinkta drabužių ir avalynės elektroninės prekybos sritis, kurioje 2017 m. buvo atlikta vartojimo 

sutarčių stebėsena (monitoringas). Minėtos stebėsenos metu, Tarnyba įvertino 29 bendrovių 30 su 

vartotojais sudaromų sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu. Iš esmės visos bendrovės 

atsižvelgė į Tarnybos pateiktus pasiūlymus pakeisti, panaikinti ar netaikyti nesąžiningų sąlygų 

sutartyse su vartotojais.  

 

Reklamos sritis 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2017-01-25 įsakymu Nr. 1-20 „Dėl 

reklamos stebėsenos (monitoringo) srities 2017 m. patvirtinimo“, 2017 m. atliko ekologiškų 

kosmetikos gaminių reklamos stebėseną (monitoringas), kuria, tikrinant reklamos skleidėjų 

interneto tinklalapius ir juose pateikiamą informaciją, buvo siekiama išsiaiškinti, ar reklamos 

skleidėjai kosmetikos gaminių reklamose naudoja teiginius, kurie yra leidžiami pagal 2009-11-30  

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių. 

Atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius išteklius, taip pat į ūkio subjektų veiklos mastą, Tarnyba 

patikrino internetu prieinamų pardavėjų skleidžiamą informaciją apie kosmetikos gaminius šių 

komercinės veiklos subjektų interneto tinklalapiuose: UAB 100 Pure Natūrali kosmetika 

(www.100pure.lt), UAB „BIOK laboratorija“ (www.biok.lt), UAB „Ekonatura“ (www.bioeco.lt), 

UAB „Elfų namai“ (www.elfunamai.lt), MB „Filmai ir kvapai“ (www.samoningosmamos.lt), 

Giedrės Mačėnienės IĮ (www.eko-jums.lt), Gyva Kosmetika, UAB (www.ambrozija.lt), Ilonos 

Rajeckaitės firma „Lemurija“ (www.lemurija.lt), Lauryno Eitavičiaus IĮ (www.argan.lt), UAB 

„Lumina vera“ (www.gyvinamai.lt), Marinos Sargsian IĮ (www.beautyfly.lt), VšĮ „Biokosmetikos 

akademija“ (www.biocos.lt), UAB „Ekokomfortas“ (www.ekokomfortas.lt), UAB „Uoga Uoga“ 

(www.uogauoga.lt). 

Stebėsenos metu iš aukščiau nurodytų interneto tinklalapių Tarnyba atsitiktine tvarka atrinko 

įvairius kosmetikos gaminius ir raštu kreipėsi į komercinės veiklos subjektus su rekomendacija 

http://www.100pure.lt/
http://www.biok.lt/
http://www.bioeco.lt/
http://www.elfunamai.lt/
http://www.samoningosmamos.lt/
http://www.eko-jums.lt/
http://www.ambrozija.lt/
http://www.lemurija.lt/
http://www.argan.lt/
http://www.gyvinamai.lt/
http://www.beautyfly.lt/
http://www.biocos.lt/
http://www.ekokomfortas.lt/
http://www.uogauoga.lt/
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pakeisti kosmetikos gaminių reklamas, galimai pažeidžiančias Reklamos įstatymo 17 straipsnio 

nuostatą.  

Atsižvelgiant į Tarnybos pateiktas rekomendacijas, reklaminės veiklos subjektai pakoregavo 

skleidžiamą reklamą. Taigi Tarnyba pasiekė ekologiškų kosmetikos gaminių produktų reklamos 

stebėsenos (monitoringo) tikslą. 

 

Nesąžiningos komercinės veiklos sritis 

 

Tarnyba, vadovaudamasi Tarnybos direktoriaus 2017-01-25 įsakymu Nr. 1-18 „Dėl 

nesąžiningos komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) srities 2017 m. patvirtinimo“, 2017 m. 

atliko nesąžiningos komercinės veiklos srities stebėseną. Kitose Valstybėse įregistruoti komercinės 

veiklos subjektai, naudodamiesi „Google AdWords“ reklama, populiariuosiuose lietuviškuose 

informaciniuose portaluose skleidžia įvairių, ypatingų savybių turinčių produktų (kremas per kelias 

dienas išlygina veido odą, maisto papildai mažiau nei per savaitę padeda numesti neįtikėtiną skaičių 

kilogramų, prietaisai be chirurginių intervencijų atstato pėdos kaulus ir pan.) reklamą. Vartotojai į 

tikruosius prekių pardavimo interneto tinklalapius patenka paspausdami reklaminius skydelius 

lietuviškuose portaluose. Minėti interneto tinklalapiai dažniausiai registruoti JAV, įvairiose JAV 

priklausančiose salose bei Azijos šalyse, todėl Tarnyba vykdydama stebėseną siekė išsiaiškinti 

lietuvškuose interneto tinklalapiuose talpintų reklaminių skydelių užsakovus ir platintojus, kadangi 

pagal pateiktą informaciją neįmanoma identifikuoti tiek produktų gamintojų, tiek ir reklamos 

užsakovų. 

Tarnyba atsižvelgdama į turimus žmogiškuosius išteklius, taip pat į ūkio subjektų veiklos 

mastą, patikrino interneto tinklalapių www.delfi.lt, www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.alfa.lt, 

www.tv3.lt, www.respublika.lt, www.lzinios.lt, www.kaunodiena.lt, www.aidas.lt, www.kurier.lt, 

www.valstietis.lt, www.ve.lt, www.vz.lt, www.laisvaslaikrastis.lt reklaminiuose skydeliuose 

skleidžiamą informaciją. 

Tarnyba išanalizavus komercinės veiklos subjektų pateiktus paaiškinimus bei juos 

pagrindžiančius įrodymus, siekdama ateityje išvengti galimai pažeistų vartotojų interesų, pateikė 

rekomendacijas dėl Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų. 

Atsižvelgiant į Tarnybos pateiktas rekomendacijas, komercinės veiklos subjektai užtikrino, 

kad jų interneto tinklalapiuose bus atidžiai tikrinama ir atrenkama reklaminiuose skydeliuose esanti 

reklama.  

 

5.3. Ūkio subjektų konsultavimo veikla 

 

Tarnyba, vykdydama ūkio subjektų veiklos priežiūrą, didelį dėmesį skyrė ūkio subjektų 

konsultavimui. 

2017 m. ūkio subjektams buvo suteiktos 1873 konsultacijos, iš jų raštu – 231, telefonu – 

1117, el. paštu – 309, žodžiu – 216. Pastebėtina, kad ataskaitiniu laikotarpiu ūkio subjektai 

dažniausiai kreipėsi konsultacijų dėl vartojimo prekių (drabužių ir avalynės, kosmetikos ir asmens 

priežiūros reikmenų, elektroninių prekių, interjero reikmenų), būsto priežiūros ir renovavimo 

paslaugų, nesąžiningos komercinės veiklos bei reklamos klausimais.  

Tarnyba taip pat ūkio subjektams organizavo teminius seminarus ir mokymus apie pakuočių 

atitikties teisinį reglamentavimą, kosmetikos gaminių ženklinimą ir saugą, žaislų saugos ir 

ženklinimo reikalavimus, elektrotechnikos ir instaliacinių gaminių saugos ir ženklinimo 

reikalavimus, elektroninės komercijos teisinį reguliavimą bei vartotojų teises, įsigijus prekes 

nuotoliniu būdu, ir kitais aktualiais klausimais. 

Be to, ūkio subjektams aktuali informacija skelbiama Tarnybos interneto tinklalapyje 

www.vvtat.lt, socialinio tinklo Facebook paskyroje bei įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis.  

 

 

http://www.vvtat.lt/
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6. Regioninės veiklos koordinavimo skyrius 

 

2017 m. Tarnybos skyriai didžiosiose Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio bei 

mažosiose Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių ir Utenos apskrityse užtikrino operatyvią 

vartotojų teisių bei teisėtų interesų apsaugą bei rinkos priežiūrą ne maisto produktų srityje. Taip pat 

nemenka apskričių skyriaus tenkanti krūvio dalis – vartotojų ir verslininkų bei kitų suinteresuotų 

asmenų švietimas, organizuojami susitikimai su vietos valdžios, kitų rinkos priežiūros institucijų 

atstovais, švietimo ir mokymo įstaigomis, verslo ir vartotojų asociacijomis. Susitikimų metu 

aptariami regionui aktualūs vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse 

kylantys klausimai, vystomas bendradarbiavimas, keitimasis informacija. 

Per 2017 m. Tarnybos apskričių skyriuose buvo surengta 50 verslo subjektams skirtų 

seminarų (iš jų net 43 buvo susiję su rizikos vertinimo klausimais), kurių metu klausytojai buvo 

supažindinti su pagrindinėmis vartotojo teisėmis, teikti praktiniai patarimai vartotojų teisių 

apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, informacija apie tai, kokia teisinė apsauga galioja 

keliaujant oro, vandens, geležinkelių transportu, perkant prekes nuotoliniu būdu ar ne prekybai 

skirtose patalpose, taip pat pateikta informacija apie pakuočių atitikties teisinį reglamentavimą, 

kosmetikos gaminių ženklinimą ir saugą, žaislų saugos ir ženklinimo reikalavimus, elektrotechnikos 

ir instaliacinių gaminių saugos ir ženklinimo reikalavimus, akcentuota, jog skatinamas taikus ginčų 

sprendimas bei primintos Tarnybos funkcijos, susijusios su alternatyviu vartotojų ginčų sprendimu. 

Per tuos pačius ataskaitinius metus buvo surengti ir 32 informaciniai renginiai vartotojams. Minėti 

švietimo renginiai buvo organizuojami, pasitelkiant įvairius partnerius savivaldybėse, seniūnijose, 

vietos bendruomenėse, viešosiose bibliotekose, švietimo bei mokymo įstaigose, bendradarbiaujant 

su EVC verslo ir vartotojų asociacijomis ir kt. Pagrindinėmis temomis, kurios yra aktualios 

vartotojams, išlieka ne maisto produktų kokybė, ginčų, kilusių tarp jų ir pardavėjų, sprendimo 

procedūros, nuotolinei prekybai taikomi reikalavimai. Visose apskrityse taip pat buvo 

organizuojami teminiai renginiai, skirti ir jau tradicija tapusiai Europos vartotojų dienai paminėti. 

Pažymėtina ir tai, kad 2017 m. Regioninės veiklos koordinavimo skyriaus vedėja Nacionalinės 

teismų administracijos kvietimu skaitė pranešimų ciklą teisėjams, nagrinėjantiems civilines bylas 

apygardų ir apylinkių teismuose, ir pristatė Tarnybos veiklą, aktualiausius klausimus bei kylančias 

problemas vartotojų teisių bei ne maisto produktų rinkos priežiūros srityse, atsakė į teisėjams 

kylančius praktinius klausimus, pateikė gerosios praktikos pavyzdžių. Per ataskaitinius metus ir 

toliau buvo skiriamas itin didelis dėmesys alternatyvių vartotojų ginčų sprendimo būdų viešinimui. 

Tarnyba skatino tiek vartotojus, tiek ir verslo subjektų atstovus kilusius nesutarimus spręsti 

Tarnybos apskričių skyrių Vartojimo ginčų komisijose, veikiančiose visuose Tarnybos apskričių 

skyriuose. Per 2017 m. Vilniaus ir Marijampolės apskričių vartojimo ginčų komisijose žodinio 

proceso tvarka buvo išnagrinėta po du vartojimo ginčus ir priimti atitinkami sprendimai. Taip pat 

svarbu pažymėti, kad sudėtinga užtikrinti verslininkų ir vartotojų asociacijų atstovų dalyvavimą 

vartojimo ginčų komisijų veikloje. 

Regioninės veiklos koordinavimo skyrius, kartu su kitais Tarnybos departamentais ir 

skyriais, nuolat rengė gaires ir patarimus, palengvinančius specialistų apskrityse veiklą. Vienas iš 

pavyzdžių – parengta ir apskričių specialistams pateikta apibendrinta informacija po mokomojo 

vizito, organizuoto pagal Europos Komisijos finansuojamą pareigūnų mainų programą, apie 

Ispanijos vartotojų reikalų, maisto saugos ir mitybos agentūros taikomus įrodymų dėl elektroninėje 

erdvėje vykdomų vartotojų teisių pažeidimų rinkimo ir teisės taikymo metodus, naudojamas 

kompiuterines programas ir kt. Ši tema bei patarimai yra itin aktualūs sparčiai vystantis bei 

populiarėjant internetinei prekybai, didėjant vartojimo sandoriams socialiniuose tinkluose ir augant 

nukentėjusių vartotojų skaičiui. 

7. Visuomenės informavimas vartotojų teisių apsaugos klausimais 

 

Vykdant visuomenės informavimą 2017 m. buvo vadovaujamasi Tarnybos Viešųjų ryšių 

2015-2018 m. strategija, patvirtinta Tarnybos direktoriaus 2015 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. 1-45. 

Teikiant ir platinant žiniasklaidos priemonėse informaciją apie vartotojų teises, ne maisto produktų 
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rinkos priežiūrą, Tarnybos priimtus sprendimus, buvo siekiama įgyvendinti svarbiausius Tarnybos 

Viešųjų ryšių strategijos tikslus, t. y. pristatyti visuomenei Tarnybos veiklą, išsamiai supažindinti 

vartotojus, verslininkus, valstybės ir savivaldybių institucijas su Tarnybos pozicija svarbiausiais 

vartotojų teisių apsaugos klausimais, teikti ir platinti žiniasklaidos priemonėse teisingą ir etišką 

informaciją bei formuoti teigiamą Tarnybos įvaizdį. 

Visuomenės nuomonės apklausų duomenys rodo, kad pagrindiniai informacijos šaltiniai 

apie vartotojų teises yra internetas (68 proc.), televizija (53 proc.), respublikinė spauda (21 proc.) ir 

radijas (20 proc.). Atsižvelgiant į tai, siekdama informuoti visuomenę aktualiais vartotojų teisių 

apsaugos ir rinkos priežiūros klausimais, Tarnyba glaudžiai bendradarbiavo su šalies ir regionų 

žiniasklaida. Per 2017 m. Tarnybos darbuotojai dalyvavo 27 radijo laidose ir 48 televizijos laidose 

vartotojams ir verslininkams aktualiais klausimais. Pagal Tarnybos pateiktą medžiagą šalies ir 

regionų spaudoje išspausdinta 70 straipsnių, 244 straipsniai ir informaciniai pranešimai paskelbti 

šalies interneto naujienų portaluose. Pažymėtina, kad iš 244 interneto naujienų portaluose paskelbtų 

pranešimų, 131 pranešimas apie vartotojų teises, ne maisto produktų rinkos priežiūrą, Tarnybos 

veiklą, svarbiausius priimtus nutarimus, tarptautinę veiklą, organizuotus renginius, priimtus ES ir 

Lietuvos teisės aktus, buvo parengtas ir paskelbtas Tarnybos interneto tinklalapyje. Įvykdytų 

visuomenės informavimo vartotojų teisių apsaugos klausimais priemonių skaičius žiniasklaidoje 

(radijas, televizija, spauda, internetas) – 389. 

Siekiant informuoti vartotojus apie pagrindines jų teises ir pareigas, bei ugdyti atsakingą ir 

gebantį kritiškai mąstyti vartotoją, aktyviai rengti pranešimai spaudai, informaciniai pranešimai ir 

vizualizacijos, dalintasi aktualia informacija Tarnybos socialinio tinko Facebook paskyroje. 

Siekiant didinti Tarnybos veiklos skaidrumą ir vartotojų pasitikėjimą, rengti pranešimai spaudai 

apie priimtus Tarnybos komisijos sprendimus vartotojų teisių apsaugos, produktų saugos, reklamos 

ir nesąžiningos komercinės veiklos srityse. Reaguojant į konkrečiu metu vartotojams bei 

verslininkams aktualią informaciją, rengti pranešimai švenčių laikotarpiu aktualiais klausimais 

(dovanų grąžinimo sąlygos, informacija apie dovanų kuponus ir pan.), konkrečiu metų laiku 

aktualiais klausimais (patarimai keliaujantiems, oro keleivių teisės, mokyklinių prekių grąžinimas, 

patarimai perkantiems žvakes ir pan.), pranešimai nukentėjusiems dėl neįvykusių renginių bei 

skrydžių. Siekiant pristatyti Tarnybos veiklos rezultatus, rengti pranešimai spaudai rinkos priežiūros 

rezultatams pateikti bei vartotojų prašymų dinamikai apžvelgti. 

Didelis dėmesys skirtas dvigubos produktų kokybės problemai. Reaguodama į visuomenėje 

vis dažniau keliamą klausimą dėl dvejopos maisto produktų kokybės skirtingose ES šalyse, Tarnyba 

teikė informaciją žiniasklaidai apie savo poziciją, Tarnybos dalyvavimą sprendžiant dvejopos 

produktų kokybės klausimą nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, atliktus bei numatomus atlikti 

tyrimus. Atsižvelgiant į problemos aktualumą, Tarnybos interneto svetainėje sukurta atskira 

dvigubos produktų kokybės skiltis, kurioje pateikiama aktuali informacija ir tyrimai dvigubos 

produktų kokybės klausimais bei kviečiama dalintis informacija apie pastebėtus skirtingos kokybės 

produktus. 

Svarbu paminėti, kad 2017 m. kovo 15 d. Tarnyba kartu su EVC ir Mykolo Romerio 

universiteto Tarptautinės ir ES teisės institutu surengė kasmetinę konferenciją „Vartotojų teisių 

apsaugos aktualijos“, kurios metu vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos, nevyriausybinės 

organizacijos bei aukštojo mokslo atstovai aptarė esminius vartojimo ginčų nagrinėjimo ypatumus, 

svarbiausius pokyčius ir iššūkius vartotojų teisių apsaugos, rinkos priežiūros bei vartotojų švietimo 

srityse bei aktyviai diskutavo vartotojų teisių apsaugos tobulinimo klausimais. 2017 m. spalio 4 d. 

Tarnyba kartu su EVC surengė konferenciją „Vartotojų teisių apsaugos aktualijos – 2017“, kurioje 

savo patirtimi bei įžvalgomis kvietė pasidalinti vartojimo ginčus nagrinėjančias institucijas, 

advokatus, verslo atstovus bei kitas vartotojų teisių apsaugos srityje veikiančias institucijas 
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8. Tarptautinė veikla 

 

8.1. Dalyvavimas ES ir tarptautinių organizacijų komitetų ir darbo grupių 

susitikimuose, bendroje veikloje, projektuose 

 

2017 m. Tarnybos atstovai dalyvavo 94-iuose ES ir kitų tarptautinių organizacijų darbo 

grupių, komitetų susitikimuose bei konferencijose. Tarp jų – PROSAFE organizuojami ekspertų 

susitikimai dėl bendrų veiklų įgyvendinimo, Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo narių 

susitikimai, Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo komiteto susitikimai, Vartotojų politikos tinklo 

susitikimai, ES medienos reglamentą Nr. 995/2010 ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2173/2005 ,,Dėl 

FLEGT licencijavimo schemos medienos importui į Europos bendriją sukūrimo“ įgyvendinančių 

institucijų ekspertų susitikimai, administracinio bendradarbiavimo ekspertų grupių susitikimai 

rinkos priežiūros srityje ir kt. 

Įgyvendinant PROSAFE organizuojamas bendras veiklas (MsTyr, JA2015) Tarnyba atrinko 

ir bandymams į laboratorijas išsiuntė padangų, plastikinių žaislų, vaikiškų čiulptukų ir jų laikiklių 

bandinius. Taip pat buvo pradėtos įgyvendinti naujos PROSAFE veiklos EEPLIANT2 ir JA2016.  

2017 m., koordinuojant Teisingumo ministerijai, Tarnyba dalyvavo stojimo į Ekonominio 

bendradarbiavimo ir plėtros organizaciją (toliau EBPO) procese: teikta informacija Lietuvos 

vartotojų politikos peržiūrai; dalyvauta dviejuose EBPO Vartotojų politikos komiteto susitikimuose, 

kuriuose buvo pristatyti Lietuvos vartotojų politikos aspektai, atsakyta į EBPO Vartotojų politikos 

komiteto narių klausimus. 2017 m. lapkričio mėnesį EBPO Vartotojų politikos komitetas patvirtino 

formaliąją nuomonę dėl Lietuvos vartotojų politikos atitikimo EBPO teisės aktams. 

2017 m. birželio mėnesį Tarnyba organizavo Baltijos šalių vartotojų teisių apsaugos 

institucijų (Lietuvos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Latvijos Vartotojų teisių 

gynimo centro, Estijos Vartotojų apsaugos tarybos ir Estijos technikos isnpekcijos) susitikimą 

Klaipėdoje. Pagal darbotvarkę buvo aptarti aktualūs ne maisto produktų rinkos priežiūros ir 

vartotojų teisių apsaugos klausimai bei pasirašytas atnaujintas Susitarimas dėl bendradarbiavimo 

vartotojų teisių apsaugos ir ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje.  

Balandžio – lapkričio mėnesiais Tarnyba pagal pasirašytą jungtinės veiklos sutartį su 

Teisingumo ministerija ir Centrine projektų valdymo agentūra dalyvavo įgyvendinant Dvynių 

projektą Albanijoje Nr. AL 14 IPA HE 01 16 TWL „Vartotojų apsaugos komisijos ir jos techninio 

sekretoriato gebėjimų stiprinimas“. 

2017 m. pabaigoje Tarnyba, kaip jaunesnysis partneris, kartu su Vyresniuoju partneriu 

Jungtinėje Karalystėje – Šiaurės Airijos ekonomikos departamentu, laimėjo Dvynių projektą 

Gruzijoje „Technikos ir statybų priežiūros agentūros (TCSA) gebėjimų stiprinimas, kuriant rinkos 

priežiūros sistemą Gruzijoje GE/14/ENI/EC/02/17(GE/29)“. Projekto trukmė – 24 mėn. Planuojama 

projekto įgyvendinimo pradžia – 2018 m. pirmasis ketvirtis, pabaiga – 2019 m. gruodis. 

 

8.2. ES skubaus keitimosi informacija apie pavojingus vartotojų sveikatai gaminius 

sistema – RAPEX  

 

Nuo Lietuvos įstojimo į ES, Tarnyba yra paskirta atsakinga už ES skubaus keitimosi 

informaciją apie pavojingus vartotojų sveikatai gaminius (toliau – RAPEX) sistemos valdymą 

Lietuvoje. RAPEX sistema valdoma vadovaujantis Produktų saugos įstatymo 7 straipsniu, 

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straispnio 11 punktu, Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2001/95 dėl bendrosios gaminių saugos.  

2017 m. Tarnyba iš Europos Komisijos per GRAS-RAPEX sistemą gavo 2200 skubius 

pranešimus apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius, kurie buvo rasti ES rinkoje.  

2017 m. Tarnyba skubių pranešimų, gautų per RAPEX sistemą, išsiuntė: 

- Lietuvos transporto saugos administracijai – 416 pranešimų; 

- Saugios laivybos administracijai prie Susisiekimo ministerijos – 2 pranešimus; 

- Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos – 18 pranešimų. 
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Daugiausiai pranešimų apie vartotojų sveikatai pavojingus gaminius, pagal prekės grupę, yra 

gauta dėl žaislų – 636 pranešimai, transporto priemonių bei jų dalių – 416 pranešimų, aprangos 

prekių – 257 pranešimai, elektrinių prietaisų – 145 pranešimai, apšvietimo įrangos ir girliandų – 116 

pranešimų, vaikų priežiūros priemonių – 109 pranešimai, kosmetikos ir higienos priemonių – 91 

pranešimas, papuošalų – 76 pranešimai, chemijos produktų – 60 pranešimų, sporto/laisvalaikio 

reikmenų – 46 pranešimai ir kt.  

Pagal prekės keliamą pavojų, daugiausiai pranešimų gauta dėl pavojaus susižeisti – 635, dėl 

cheminių medžiagų ar jų junginių poveikio sveikatai – 535, dėl galimybės užspringti ir uždusti 

mažomis dalimis esančiomis žaisluose ar kituose vaikams skirtuose gaminiuose – 409, dėl elektros 

smūgio pavojaus – 254, dėl nudegimo ir gaisro pavojaus – 134, dėl galimybės užsismaugti – 71 ir 

dėl kitų pavojų.  

Daugumos nesaugių prekių kilmės šalimi nurodoma Kinija – 1157 pranešimai. Dėl ES 

valstybėse pagamintų nesaugių prekių gauti 567 pranešimai. Gaminio kilmės šalis nenurodyta 144 

pranešimuose. 

2017 m. Tarnyba išsiuntė 44 pranešimus apie Lietuvos rinkoje surastus pavojingus 

gaminius: 21 pranešimą dėl žaislų, 5 – dėl elektrotechnikos gaminių, 4 – dėl vaikų priežiūros 

priemonių, 7 – dėl kosmetikos, 5 – dėl baldų, 2 – dėl dviračių.  

Tarnyba dalyvauja Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų generalinio direktorato 

organizuojamuose Vartotojų saugos tinklo (CSN), RAPEX kontaktinių asmenų susitikimuose. 

9. Projektai, tyrimai ir kita veikla 

9.1. Lietuvos gyventojų ir verslininkų apklausa apie vartotojų teises 

 

Tarnybos užsakymu UAB „Rinkos tyrimų centras“ atlikto vartotojų ir ūkio subjektų 

nuomonių apklausas apie vartotojų teises. 

 

2017 m. vartotojų apklausos duomenys 

 

Šiuo metu yra daugiau gyventojų, kurie yra patenkinti savo informuotumu vartotojų teisių 

apsaugos klausimais – 53%, negu tų, kurie tokios informacijos stokoja – 31%. Tai yra geriausias 

rezultatas nuo 2008 m.  

Pagrindinis informacijos šaltinis apie vartotojų teises yra internetas – 68%. Antras pagal 

populiarumą informacijos kanalas yra televizija – 53%. Trečioje vietoje respublikinė spauda – 21%, 

o ketvirtoje – respublikinis radijas – 20%.  

Vartotojų švietimui skirtuose seminaruose dalyvavo 6% gyventojų, tai yra tiek pat, kaip ir 

ankstesniais metais. 

Dėl nusipirktos nekokybiškos prekės ar suteiktos nekokybiškos paslaugos didžioji dauguma 

– 86%, kaip ir ankstesniais metais, pirmiausia kreiptųsi į pardavėją ar paslaugų teikėją, o ne į 

vartotojų teises ginančias organizacijas. Dažniausiai – 77% vartotojų norėtų, kad prekė būtų 

pakeista (arba suteikta nauja paslauga), o taip pat – 57%  norėtų, kad būtų grąžinti pinigai (2016 m. 

– 74%). 

Dauguma gyventojų – 65%, kaip ir ankstesniais metais, žinotų, kur kreiptis, jeigu 

pardavėjas/ teikėjas atsisakytų kompensuoti nuostolius.  

Dažniausiai būtų kreipiamasi į Tarnybą– 79%, o į teismus kreiptųsi tik 3% respondentų.  

2017 m. 20% gyventojų nurodė, kad buvo pažeistos jų, kaip vartotojų, teisės (2016 m. – 

16%). 

37% gyventojų teigia, kad jiems ar jų šeimos nariams per metus yra tekę įsigyti nekokybišką 

prekę. 56% gyventojų ar jų šeimų nariams per metus laiko buvo suteikta nekokybiška paslauga 

(2016 m. – 16%), su nesąžininga komercine veikla teko susidurti 21% apklaustųjų, su klaidinančia 

reklama susidūrė 47% gyventojų.  

Per 12 mėn. dėl vartotojų teisių pažeidimų raštu kreipėsi į pardavėją 14% gyventojų. Nuo 

2008 m. šis skaičius keičiasi mažai.  
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Respondentai, kurių vartotojų teisės buvo pažeistos, tačiau jie nesikreipė į vartotojų teises 

ginančias institucijas, dažniausiai nurodė, kad jie nenorėjo gaišti savo laiko rašydami prašymą - 

53%.  

Apie alternatyvų ginčų sprendimą (AGS) žino 26% respondentų (2016m. – 23%).  

Dauguma gyventojų – 79% - žino ar yra girdėję apie Tarnybą. Nuo 2010 m. rezultatas 

keitėsi mažai. Palankiai vertinančių Tarnybos veiklą dalis yra 28% , nepalankių vertinimų – 9%.  

36% respondentų nuomone, Tarnyba turi pakankamai galių užtikrinti vartotojų apsaugą, 

18% nuomone – neturi. Nuo 2016 m. šis skaičius keičiasi mažai. 

15% respondentų naudojosi Tarnybos paslaugomis. Tai geriausias rezultatas nuo 2010 m.  

Ženkliai daugiau yra tų, kurie vartotojų teisių apsaugą Lietuvoje vertina teigiamai (39%), 

negu neigiamai (15%).  

Kol kas nedidelė gyventojų dalis – 18% – žino apie Vartotojų teisių informacinę sistemą, 

dar 10% norėtų apie ją sužinoti. Tačiau dauguma su šia sistema susidūrusiųjų teigiamai vertina jos 

vizualinį patrauklumą ir patogumą. 

Bendras Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas per 2017 m. siekė +10,1, mažiau negu 

2016 m. Per metus pagerėjo informuotumo apie vartotojų teises indeksas ir vartotojų aktyvumo 

indeksas. 

Regioniniu pjūviu Bendrasis Lietuvos vartotojų teisių apsaugos indeksas Vilniaus regione 

+7,3, Kauno regione +5,4, Klaipėdos regione +21,2, Šiaulių regione +17,9, Panevėžio regione 

+16,8.  

 

2017 m. Ūkio subjektų apklausos duomenys 

 

Teigiamai vertinančių vartotojų teisių gynimą yra 45%, vertinančių neigiamai – 26%. 

Palyginti su 2016 m. šis rodiklis yra truputį sumažėjęs. 

Teisės aktus, reglamentuojančius vartotojų teisinę apsaugą, verslininkai vertino greičiau 

teigiamai nei neigiamai: nurodė, kad teisės aktai efektyviai gina vartotojus – 38% (neigiamų 

vertinimų 16%), 41% įmonių atstovų nurodė, kad teisės aktai yra išsamūs ir suprantami (neigiamų 

vertinimų 17%), 41% nurodė, kad teisės aktai yra pagrįsti (14% - neigiamų vertinimų). Atsargiau 

buvo vertinamas teiginys, kad teisės aktai apsaugo gamintojus/ paslaugų tiekėjus nuo nepagrįstų 

pretenzijų: 36% sutiko ir 21% nesutiko su šiuo teiginiu. 32% apklaustųjų nesutiko, kad teisės aktai 

yra per griežti gamintojo/ paslaugų tiekėjo atžvilgiu (27% sutiko). Nuo 2016 m. vertinimai mažai 

tepasikeitė. 

59% respondentų nurodė, kad vartotojų teisių įgyvendinimas skatina sąžiningą 

konkurenciją. Palyginti su 2016 m. šis rodiklis yra truputį sumažėjęs. 

26% verslininkų mano, kad  bendradarbiavimas tarp verslo subjektų ir valstybės institucijų 

yra pakankamas, tačiau daugiau tokių, kurie nurodė, jog bendradarbiavimas nepakankamas – 44%. 

Lyginant su 2016 m., rezultatai mažesni.  

Absoliuti dauguma įmonių nori, kad jų produktų/ paslaugų vartotojai žinotų savo teises – 

90%. Lyginant su ankstesniais metais, rezultatas nepasikeitė.  

8% verslininkų nurodė, kad vartotojai kreipėsi į juos tiesiogiai dėl netinkamos prekių/ 

paslaugų kokybės, 17% nurodė, kad kreipiasi kartais, 22% nurodė, kad taip būna labai retai, o 57% 

– kad niekada nesikreipia. 

Konflikto su vartotojais atveju dažniausiai įmonės siekia susitarti su vartotoju 

nesikreipdamos į teismą – 49%. 47% įmonių nėra suformavusios politikos šiuo klausimu.  

29% įmonių yra patvirtinusios įmonės vidaus ginčų su vartotojais sprendimo taisykles (2016 

m. buvo 25%). 

Tik nedidelė dalis verslininkų yra pasirašę sąžiningos verslo praktikos kodeksą – 16%. Nuo 

2011 m. rezultatas praktiškai nepakito. 

Dauguma – 63% – respondentų nurodė, kad niekas netrukdo laikytis teisės aktų, 

reglamentuojančių vartotojų teisių apsaugą, reikalavimų. Dažniausiai verslininkai nurodė, kad 

laikytis teisės aktų trukdo nesąžiningas vartotojų elgesys – 15% ir informacijos stoka - 22%. 
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45% verslininkų teigia, kad žino apie AGS, 2016 m. tokių buvo 42%. Dažniausiai 

nurodoma, kad AGS yra svarbus dėl reputacijos išsaugojimo – 31%, dėl greitesnio ginčo sprendimo 

– 33%. 

40% respondentų manymu, Lietuvos verslininkai pakankamai arba greičiau pakankamai yra 

informuoti apie vartotojų apsaugą, prieš metus tokių buvo daugiau – 45%. 32% apklaustųjų nurodė, 

kad verslininkų švietimas vartotojų teisių apsaugos klausimais yra pakankamas, o 47% – kad 

nepakankamas, t.y. švietimo reikėtų daugiau.  

Praktiškai visi verslininkai žino ar bent yra girdėję apie Tarnybą – 98% (toks pats rezultatas 

buvo gautas ir ankstesniais metais). 39% verslininkų naudojosi Tarnybos paslaugomis ar Tarnybos 

teikiama informacija (2016 m. – 40%). Tie, kurie naudojosi Tarnybos paslaugomis ar teikiama 

informacija, palankiai įvertino Tarnybos veiklą: Tarnybos veiklą apskritai – 76%, bendradarbiavimą 

sprendžiant vartotojų ir pardavėjų ginčus – 77%. 

42% verslininkų yra lankęsi Tarnybos internetiniame puslapyje, tai kiek mažiau nei 2016 m. 

(45%). Dauguma – 57% – apsilankiusių Tarnybos interneto puslapyje nurodė, kad Tarnybos 

konsultacijos buvo naudingos ir tik 9% – kad nenaudingos. 

9.2. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegijos veikla 

 

2017 m. Vartotojų teisių apsaugos tarnybos kolegija (toliau – Kolegija), siekdama užtikrinti 

Tarnybos funkcijų vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto produktų srityse 

įgyvendinimą, teikė pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros ne maisto 

produktų srityse reguliuojančių teisės aktų įgyvendinimo bei tobulinimo, nagrinėjo Tarnybos metinį 

veiklos planą, metinę veiklos ataskaitą ir teikė pasiūlymus, taip pat teikė pasiūlymus dėl vartotojų 

švietimo ir kitų prevencijos priemonių. 

2017 m. suorganizuotuose Kolegijos posėdžiuose pristatyti Tarnybos 2016 m. rinkos 

priežiūros rezultatai, 2017 m. numatytos prioritetinės rinkos priežiūros sritys, analizuota ne maisto 

produktų rinkos priežiūrai reikalingų laboratorinių tyrimų pirkimo problematika, Produktų saugos 

įstatymo persvarstymo ir įstatymo pakeitimo projekto parengimo įgyvendinimo eiga, diskutuotos 

vykdant mažųjų nuotekų valymo įrenginių rinkos priežiūrą kylančios problemos. Posėdžių metu 

taip pat nagrinėti tokie probleminiai klausimai kaip „Volkswagen“ grupės veiklos vertinimas 

nesąžiningos komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu, ypač daug dėmesio skirta galimų Tarnybos 

veiksmų, siekiant apsaugoti Lietuvos vartotojus nuo dvejopos maisto produktų kokybės, aptarimui. 

Taip pat svarstyti kiti klausimai. 
 

10. VšĮ „Europos vartotojų centras“ veikla 

 

Europos vartotojų centrų tinklas ECC-Net (toliau – ECC-Net) – Europos Komisijos 

iniciatyva sukurtas tinklas, kurį sudaro Europos vartotojų centrai ES valstybėse narėse, Norvegijoje 

ir Islandijoje. ECC-Net nagrinėja vartotojų prašymus dėl informacijos suteikimo ir skundus dėl 

netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų kitoje nei vartotojo gyvenamosios vietos ES 

valstybėje narėje bei Norvegijoje ir Islandijoje. ECC-Net paslaugos yra nemokamos. EVC 

paslaugas teikia nuo 2005 m.  

EVC per 2017 m. gavo 362 skundus dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytų 

kitoje, nei vartotojo gyvenamojoje šalyje. Taip pat EVC gavo 199 paprastuosius skundus, t. y. kai 

kilusią problemą pavyko išspręsti po teisinės konsultacijos, padėjus parašyti skundą ar jį išvertus. 

Taip pat EVC sulaukė 1064 informacinių paklausimų dėl įsigytų netinkamos kokybės prekių ar 

paslaugų kitoje ES šalyje (taip pat Norvegijoje, Islandijoje).  
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13 pav. EVC gaunamų skundų, paprastųjų skundų ir informacinių paklausimų[1]  

didėjimo tendencija 2008-2017 m. 

 

Vartotojai Lietuvoje, įsigiję netinkamos kokybės prekę ar paslaugą kitoje ES šalyje (taip pat 

ir Norvegijoje bei Islandijoje) dažniausiai skundėsi dėl pažeistų teisių elektroninės prekybos srityje 

(pvz. nepristatytų ar tik iš dalies pristatytų prekių, neatitinkančių užsakymo prekių ir pan.), 

pažeidžiamų keleivių teisių  (daugiausia skundėsi dėl oro keleivių teisių, t. y. dėl atšauktų, atidėtų 

skrydžių, dingusio, vėlavusio ar sugadinto bagažo), bei dėl vietoje įsigytų netinkamos kokybės 

prekių ar paslaugų. 

2017 m. EVC Lietuvoje aktyviai bendradarbiavo su Europos Komisijos atstovybės 

Lietuvoje, Europos verslo ir inovacijų tinklo, Europos informacijos centrų („Europe Direct“), FIN-

NET, SOLVIT, Civilinės aviacijos administracijos, Lietuvos vartotojų instituto, Lietuvos vartotojų 

organizacijų aljanso, Mykolo Romerio universiteto, Kazimiero Simonavičiaus universiteto, 

Tarnybos atstovais ir kitų institucijų atstovais. 

ECC-Net suorganizavo visą Europą apimantį renginį, kurio metu keleiviai didžiuosiuose 

Europos oro uostuose buvo informuojami apie jų teises keliaujant oru. Renginio tematika, EVC 

atstovai Lietuvoje Tarptautiniame Vilniaus bei Palangos oro uostuose dalino vartotojams 

informacinę medžiagą, atsakinėjo į pateiktus klausimus bei teikė teisinę pagalbą. 

Per 2017 m. EVC darbuotojai skaitė 20 pranešimų apie vartotojų teises ES įvairiose 

mokymosi įstaigose, bibliotekose, kurių renginiuose dalyvavo virš 600 klausytojų. Be kita ko, 

pažymėtina, kad EVC atstovai Lietuvoje organizavo ir dalyvavo skirtinguose seminaruose bei 

konferencijose, taip pat dalyvauta 7 renginiuose su informacine palapine ir informaciniu stendu 

įvairiuose Lietuvos miestuose, kuriose vartotojams dalino informacinę medžiagą, suvenyrus su 

ECC-Net logotipu, atsakinėjo į pateiktus klausimus, teikė teisinę pagalbą. 

2017 m. su EVC pagalba vartotojai atgavo 83680 Eur, be to, daugeliui vartotojų buvo 

panaikintos sąskaitos už neužsakytas prekes, įvykdyti pardavėjų (paslaugų teikėjų) prisiimti 

įsipareigojimai.  

 

 

                                                 
[1] EVC nagrinėja vartotojų skundus remdamasis Europos Komisijos patvirtintu skundų nagrinėjimo protokolu, o 

informacija, susijusią su skundų nagrinėjimu, keičiamasi Europos Komisijos sukurtoje internetinėje platformoje „IT-

tool“. 
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11. Finansinė parama vartotojų asociacijoms 

 

2017 m. vasario 15 d. paskelbtas kvietimas vartotojų asociacijoms teikti paraiškas 

finansinei paramai gauti. Tarnybai 2017 m. buvo pateikta 13 paraiškų. 

2017 m. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu 

Nr. 127 ,,Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ pakeitimo” patvirtintomis 

Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisyklėmis ir Teisingumo ministro įsakymais 

finansinė parama skirta Vartotojų teisių instituto priemonių programai ,,Vartotojų teisių apsauga 

(įskaitant vartotojų ir ūkio subjektų švietimą) alternatyvaus vartotojų ginčų sprendimo ir 

elektroninio vartotojų ginčų sprendimo srityse“, Lietuvos vartotojų organizacijų aljanso priemonių 

programai ,,Fotovoltinių jėgainių įrengimo ir energijos vartotojų tapimo gaminančiais vartotojais 

perspektyvos daugiabučių namų sektoriuje“, Lietuvos vartotojų instituto priemonių programai 

,,Elektroninė prekyba: vartotojų teisių apsauga įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą“ ir 

Draudėjų asociacijos priemonių programai ,,Vartotojų teisių apsauga alternatyvaus vartotojų ginčų 

sprendimo ir elektroninio vartotojų ginčų sprendimo srityse“. Vartotojų asociacijos, baigusios 

finansinės paramos teikimo sutartyse nustatytais terminais įgyvendinti priemonių programas, 

pateikia Tarnybai priemonių programų lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaitas.  

Visos priemonių programos turėjo būti įvykdytos iki 2017 m. gruodžio 15 d. Priemonių 

programų lėšų naudojimo ir įgyvendinimo ataskaitas vartotojų asociacijos turėjo pateikti per 14 

kalendorinių dienų nuo programos pabaigos datos. Šiuo metu visos vartotojų asociacijų pateiktos 

ataskaitos  įvertintos, informacija pateikta Teisingumo ministerijai bei patalpinta Tarnybos 

interneto tinklalapyje.  
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12. Programos įgyvendinimo rezultatai (vertinimo kriterijų įvykdymas) 

 

2017 M. VERTINIMO KRITERIJŲ SUVESTINĖ 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo kriterijus 

2017 m. 

planas 

2017 m. 

įvykdymas 

Įvykdymo 

proc. 

1. 
(R-02 001-01-01) Taikiai išspręstų vartojimo ginčų, 

išnagrinėtų ne teismo tvarka, dalis, proc.  
45 proc. 47 proc. 104 proc. 

2. 

(R-02 001-01-02) Gaminių ir paslaugų Lietuvos 

rinkoje, atitinkančių nustatytus saugos ir kokybės 

reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. 

75,1 proc. 77 proc. 102 proc. 

3. 
(R-02 001-01-03) Vartotojų, žinančių, kur kreiptis dėl 

savo teisių gynimo, dalis, proc.  
66 proc. 65 proc. 98 proc. 

4. 

(R-02 001-01-04) Verslininkų, manančių, kad 

vartotojų apsaugos teisės aktai yra išsamūs ir 

suprantami,   proc. 

39 proc. 41 proc. 105 proc. 

5. 
(P-02 001-01-01-01) Išnagrinėtų vartojimo sutarčių dėl 

nesąžiningų sąlygų taikymo skaičius, vnt. 
140 140 100 proc. 

6. 

(P-02 001-01-01-02) Tarnybos nutarimų, priimtų dėl 

nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos, skaičius, 

vnt. 

70 52 74 proc. 

7. 

(P-02 001-01-01-03) Rizikingiausių ūkio subjektų 

(ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų dalis, palyginti su 

visais patikrinimais, proc. 

6,5 proc. 7,6 proc. 117 proc. 

8. 

(P-02 001-01-01-04) Atlikta Lietuvos rinkoje 

realizuojamų tabako gaminių sudėties ir ženklinimo 

atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolinių tyrimų, 

vnt. 

30 30 100 proc. 

Tarnybos 2017m. metiniame veiklos plane numatyti vertinimo kriterijai 

9. 
Patikrintos interneto svetainės, kuriose siūlomos 

vartojimo prekės ir paslaugos, vnt. 
100 124 124 proc. 

10. 
Atlikta aktualių vartojimo sričių stebėsena (priežiūra) 

ir pateiktos išvados, vnt. 
1 1 100 proc. 

11. 

Visuomenės informavimo priemonių (pranešimų 

žiniasklaidoje) vartotojų teisių apsaugos klausimais 

skaičius, vnt.  

350 389 111 proc. 

12. 
Laiku pateiktos teisinės išvados dėl valstybės 

institucijų pateiktų derinti teisės aktų projektų, proc.  
100 proc. 100 proc. 100 proc. 

13. 

Tarnybos teismui pareikštų ieškinių ar pareiškimų 

(skundų) vartotojų viešajam interesui ginti skaičius, 

vnt.  

3 3 100 proc. 

14. 

Suteiktų konsultacijų per teisės aktuose nustatytą 

terminą dalis nuo gautų vartotojų ir ūkio subjektų 

paklausimų, proc.  

100 proc. 100 proc. 100 proc. 

15. 
Išnagrinėtų Produktų saugos įstatymo pažeidimų bylų 

skaičius, vnt. 
40 45 113 proc. 

16. 
Išnagrinėtų bylų dėl teisės aktų, reglamentuojančių 

vartotojų apsaugą, pažeidimų skaičius, vnt.  
10 16 160 proc. 

17. 

Apibendrinta ir Tarnybos interneto svetainėje 

paskelbta valstybės ir savivaldybių institucijų pateikta 

informacija apie vartotojų teisių apsaugą, vnt. 

1 1 100 proc. 

18. 
Tarnybos interneto svetainėje paskelbtų apibendrintų 

informacinių pranešimų apie nesaugius produktus 
4 4 100 proc. 
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skaičius, vnt. 

19. 
Įgyvendintų tarptautinių bendradarbiavimo projektų 

skaičius, vnt.  
3 3 100 proc. 

20. 

ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo 

grupių ir komitetų susitikimų, kuriuose dalyvavo 

Tarnybos atstovai, skaičius, vnt. 

60 94 156 proc. 

21. 
EVC einamaisiais metais laiku išnagrinėtų vartotojų 

skundų skaičius, proc. – 100.  
100 proc. 100 proc. 100 proc. 

22. 
EVC atsakytų informacinių paklausimų dalis nuo 

gautų paklausimų, proc. – 100. 
100 proc. 100 proc. 100 proc. 

24. 

EVC viešinimo ir informavimo priemonių 

(suorganizuotų seminarų, parengtų publikacijų 

internete, spaudoje, reportažų radijuje, televizijoje) 

skaičius, vnt. 

160 175 109 proc. 

25. 

Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) susitikimų, 

kuriuose dalyvavo Europos vartotojų centro atstovai, 

skaičius, vnt.  

3 10 333 proc. 

26. 
Bendrų Europos vartotojų centrų tinklo (ECC-Net) 

projektų, kuriuose dalyvavo EVC, skaičius, vnt.  
1 4 400 proc. 

27. 
Įvertintos programų įgyvendinimo ir projektų lėšų 

panaudojimo ataskaitos, proc. 
100 proc. 100 proc. 100 proc. 

28. 
Patikrinimų prekybos ir paslaugų įmonėse skaičius, 

vnt.  
2500 2729 109 proc. 

29. Parengtų kontrolinių klausimynų skaičius, vnt.  20 20 100 proc. 

30. 
Patikrinimų vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio 

subjektų dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc. 
25 proc. 40,1 proc. 160 proc. 

31. 

Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius 

klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais, 

proc.  

31 proc. 65 proc. 210 proc. 

32. Ištirtų naftos bandinių skaičius, vnt.  310 457 147 proc. 

33. Ištirtų ne maisto produktų bandinių skaičius, vnt. 300 308 103 proc. 

34. Atliktų užsakytų ekspertizių ir tyrimų skaičius, vnt.  220 248 113 proc. 

 

 

Paaiškinimai dėl nepasiektų ar viršytų vertinimo kriterijų reikšmių 

 

1. (R-02 001-01-01) Taikiai išspręstų vartojimo ginčų, išnagrinėtų ne teismo tvarka, dalis, 

proc.  

Tarnyboje per 2017 m. buvo išnagrinėti 4395 vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčai 

vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, iš jų taikiai išspręsti 1835 ginčai. 479 ginčų 

nagrinėjimas buvo nutrauktas kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatymo numatytais pagrindais. 

Taikiai išspręsti ginčai sudarė 47 proc. nuo visų išnagrinėtų vartotojų prašymų.  

 

2. (R-02 001-01-02) Gaminių ir paslaugų Lietuvos rinkoje, atitinkančių nustatytus saugos ir 

kokybės reikalavimus, dalis iš visų patikrintų per metus, proc. 

2017 m. Tarnyba Lietuvos rinkoje atliko 7366 gaminių ir paslaugų patikrinimus, iš kurių 

1697 (23 proc.) neatitiko nustatytų saugos ir kokybės reikalavimų. 

3. (R-02 001-01-03) Vartotojų, žinančių, kur kreiptis dėl savo teisių gynimo, dalis, proc.  

2017 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, vartotojų, žinančių, kur kreiptis 

dėl savo teisių gynimo dalis sudarė 65 proc. 
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4. (R-02 001-01-04) Verslininkų, manančių, kad vartotojų apsaugos teisės aktai yra išsamūs 

ir suprantami, proc. 

2017 m. atliktos reprezentatyvios apklausos duomenimis, 41 proc. verslininkų manė, kad 

vartotojų apsaugos teisės aktai yra išsamūs ir suprantami. 

 

5. (P-02 001-01-01-01) Išnagrinėtų vartojimo sutarčių dėl nesąžiningų sąlygų taikymo 

skaičius, vnt. 

Tarnyba įgyvendindama vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę, per 2017 m. 

priėmė 140 nutarimų dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. 

 

6. (P-02 001-01-01-02) Tarnybos nutarimų, priimtų dėl nesąžiningos komercinės veiklos ir 

reklamos, skaičius, vnt. 

Tarnyba 2017 m. priėmė 52 nutarimus dėl Reklamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos 

įstatymo pažeidimų. Pažymėtina, kad dėl Reklamos įstatymo pažeidimų Tarnyba nutarimus priima 

Vyriausybės įgaliotos institucijos – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos surašytų Reklamos 

įstatymo pažeidimo protokolų pagrindu, Tarnybos iniciatyva bei tyrimai privalo būti pradėti 

vartotojų (ar kitų įstatymuose nurodytų) pareiškėjų skundų (prašymų) pagrindu. 2017 m. Tarnyba 

gavo ženkliai mažiau surašytų Reklamos įstatymo pažeidimų protokolų, todėl tyrimai daugiausiai 

buvo pradėti Tarnybos iniciatyva arba vartotojų ar kitų įstatymuose nurodytų pareiškėjų skundų 

(prašymų) pagrindu. Atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba gavo mažiau surašytų Reklamos įstatymo 

pažeidimo protokolų taip pat, kad 2017 m. gavo daugiau vartotojų skundų bei pranešimų dėl galimo 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo, o tokių bylų 

nagrinėjimas, įrodymų surinkimas bei įvertinimas yra sudėtingesnis, Tarnyba nepasiekė minėto 

rodiklio rezultato.   

 

7. (P-02 001-01-01-03) Rizikingiausių ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų 

dalis, palyginti su visais patikrinimais, proc.  

Tarnybos atlikti patikrinimai rizikingiausiuose ūkio subjektuose sudarė 7,6 proc. nuo visų 

atliktų patikrinimų (įskaitant patikrinimus pagal vartotojų prašymus). Pažymėtina, kad siekiant 

mažinti mažos ir vidutinės rizikos grupių ūkio subjektams tenkančią administracinę naštą buvo 

tikrinta didesnė dalis didžiausios rizikingumo grupės ūkio subjektų. 

 

8. (P-02 001-01-01-04) Atlikta Lietuvos rinkoje realizuojamų tabako gaminių sudėties ir 

ženklinimo atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolinių tyrimų, vnt. 

Tarnyba atliko 30 Lietuvos rinkoje realizuojamų tabako gaminių sudėties ir ženklinimo 

atitikties teisės aktų reikalavimams kontrolinių tyrimų. 

 

9. Patikrintos interneto svetainės, kuriose siūlomos vartojimo prekės ir paslaugos, vnt. 

2017 m. patikrintos 124 interneto svetainės. Vertinimo kriterijus viršytas, atsižvelgiant į 

gautus vartotojų skundus dėl pateiktos neteisingos ar klaidinančios informacijos. 

 

11. Visuomenės informavimo priemonių (pranešimų žiniasklaidoje) vartotojų teisių 

apsaugos klausimais skaičius – 389 vnt. 

Tarnyba 2017 m. vietoje 350 planuotų informavimo priemonių, įgyvendino 389. Rodiklis 

buvo viršytas dėl didelio visuomenės bei žiniasklaidos susidomėjimo dvigubos maisto kokybės 

klausimu. Taip pat kai kurie Tarnybos priimti sprendimai, pavyzdžiui dėl UAB „Kiaulių valdovai” 

skleistos reklamos neatitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, sulaukė ypač didelio 

visuomenės susidomėjimo.  
 

15. Išnagrinėtų Produktų saugos įstatymo pažeidimų bylų skaičius, vnt.  

2017 m. Tarnyba išnagrinėjo 45 Produktų saugos įstatymo pažeidimo bylas ir viršijo 

numatytą kriterijų, nes vykdydant PROSAFE projektą dėl čiulptukų laikiklių atitikties saugos 

reikalavimams priimta 5 Produktų saugos įstatymo pažeidimo nutarimais daugiau, nei buvo 

planuota.  
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16. Išnagrinėtų bylų dėl teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų apsaugą, pažeidimų 

skaičius, vnt. 

Tarnyba 2017 m. išnagrinėjo 16 bylų dėl teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų apsaugą, 

pažeidimų ir viršijo numatytą – 10 bylų kriterijų. Pažymėtina, kad Vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nurodyto vartotojų teisių pažeidimo nagrinėjimo procedūra 

pradedama gavus vartotojo, valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, vartotojų asociacijos 

skundą ar Tarnybos iniciatyva, jei nustatoma pakankamai duomenų apie galimą vartotojų teisių 

pažeidimą. Atsižvelgiant į tai, iš anksto numatyti, kiek tiksliai nutarimų už Vartotojų teisių 

apsaugos įstatymo 40 straipsnyje nurodytus pažeidimus Tarnyba priims, iš anksto nėra įmanoma, 

kadangi tai taip pat priklauso nuo vartotojų skundų skaičiaus bei kitų pareiškėjų aktyvumo. 

 

20. ES institucijų ir kitų tarptautinių organizacijų darbo grupių ir komitetų susitikimų, 

kuriuose dalyvavo Tarnybos atstovai, skaičius – 94 vnt.  

2017 m. buvo pradėti įgyvendinti du nauji PROSAFE projektai JA2016 ir EEPLIANT2. 

Tarnybos darbuotojai dalyvavo įvairiose šių projektų veiklų susitikimuose, kurių skaičių buvo 

sudėtinga numaty0ti iš anksto. Taip pat 2017 m. Tarnybos darbuotojai kreipėsi dėl finansavimo 

mokomiesiems vizitams pagal ES pareigūnų mainų programą. Buvo patvirtintos trys paraiškos 

mokomiesiems vizitams į Ispaniją, Prancūziją ir Švediją. Be to, nenumatytos komandiruotės buvo 

susijusios su Baltijos šalių įgyvendinamu projektu lyninių keltuvų priežiūros srityje.  
 

24. EVC viešinimo ir informavimo priemonių (suorganizuotų seminarų, parengtų publikacijų 

internete, spaudoje, reportažų radijuje, televizijoje) skaičius, vnt. 

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (ES) Nr. 254/2014 dėl daugiametės 

vartotojų 2014–2020 m. programos, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1926/2006/EB bei 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015–2018 metų strategijos kriterijais, vartotojų 

informuotumo didinimas yra viena iš prioritetinių EVC bei viso ECC-net tinklo veiklos krypčių. Šią 

poziciją itin akcentuoja Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinio direktorato 

(kuris koordinuoja ECC-net tinklo veiklą) atstovai. 

2017 m. EVC siekdamas įgyvendinti numatytus veiklos kriterijus bei atsižvelgdamas į 

įvardintus prioritetus, aktyviai vykdo veiklą nukreiptą į vartotojų informuotumo didinimą, todėl 

EVC ir suorganizavo daugiau seminarų, parengė publikacijų nei buvo suplanuota, iš viso 175. 

 

28 . Patikrinimų prekybos ir paslaugų įmonėse skaičius, vnt. 

Patikrinimų prekybos ir paslaugų įmonėse skaičius 2017 m. buvo 2729.  Vertinimo kriterijus 

viršytas, kadangi buvo atlikta daugiau neplaninių patikrinimų pagal gautą informaciją iš kitų 

institucijų dėl galimai nesaugių gaminių, daugiau atlikta tikslinių patikrinimų, pasikeitus teisės aktų 

nuostatoms ir t.t. 

 

30. Patikrinimų vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų dalis, palyginti su visais 

patikrinimais, proc. 

Atsižvelgiant į tai, kad 2017 m. bendras patikrinimų skaičius buvo ženkliai didesnis nei 

ankstesniais metais, vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis taip pat padidėjo 

ir sudarė 40,1 proc.  

 

31. Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais 

patikrinimais, proc. 

Manytina, kad šio rodiklio planinė reikšmė (31 proc.) buvo numatyta per maža, atsižvelgiant 

į netikslius ankstesnių metų duomenis. Tam įtakos galėjo turėti rinkos priežiūros sistemos RIPRIS 

duomenų perkėlimas dėl Ne maisto priduktų inspekcijos prijungimo prie Tarnybos, taip pat ir 

padidėjęs bendras patikrinimų skaičius. 
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32. Ištirtų naftos bandinių skaičius, vnt.  

Tarnyba 2017 m. ištyrė 457 naftos bandinius. Aplinkos apsaugos agentūros pavedimu 

Tarnyba vykdo jūrinio kuro, esančio laivuose bei jūrinio, skirto deginti laivuose, sieros kiekio 

kontrolę, todėl 2017 m. Tarnybos Naftos produktų bandymų laboratorija atliko daugiau nei buvo 

planuota jūrinio kuro tyrimų, kadangi gavo daugiau Aplinkos apsaugos agentūros pranešimų atlikti 

tyrimus. Rodiklis viršytas taip pat ir dėl to, kad buvo gauta daugiau užsakymų atlikti bandymus iš 

kitų ūkio subjektų. 

 

34. Atliktų užsakytų ekspertizių ir tyrimų skaičius, vnt.  

Atliktų užsakytų ekspertizių ir tyrimų skaičius 2017 m. buvo 248. Vertinimo kriterijus 

viršytas, kadangi buvo gauta daugiau užsakymų atlikti ekspertizes iš ūkio subjektų. 
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13. Programos asignavimų panaudojimas 

 

Asignavimai 

Patvirtinti (patikslinti) 

asignavimai, tūkst. 

Eur 

Panaudoti 

asignavimai, 

tūkst. Eur 

Asignavimų 

panaudojimas, 

procentais 

Iš viso asignavimų programai 

02 001 Paslaugos gyventojams 

ir verslui: 

3378,2 3243,7  

Finansavimo šaltinis 1.1.1.1.1 

(valstybės biudžeto lėšos) 
3341,7 3229,2 97 proc. 

Finansavimo šaltinis 1.4.1.1.1 

(pajamų įmokų lėšos) 
36,5 14,5 40 proc. 

 

2017 m. Tarnybos vykdytos Programos „Paslaugos gyventojams ir verslui“ priemonėms 

įgyvendinti buvo skirta – 3378,2 tūkst. Eur, iš kurių panaudota – 3243,7 tūkst. Eur. Per 2017 m. 

Tarnyba neįvykdė pajamų įmokų plano, t.y. neatliko planuotų paslaugų, nesurinko lėšų, todėl 

nesumokėjo į biudžetą. Faktinės įmokos, vietoje planuotų 36,5 tūkst. Eur, sudarė tik 13,3 tūkst. 

Eur., todėl Tarnyba panaudojo tik 40 proc. pajamų įmokų planuotų asignavimų. Tarnyba 26,2 tūkst. 

Eur nepanaudojo darbo užmokesčio fondo lėšų, dėl darbuotojų kaitos, nedarbingumo, mokymosi ar 

motinystės atostogų. Taip pat Tarnyba nepanaudojo 54,0 tūkst. Eur asignavimų, skirtų prekėms ir 

paslaugoms, iš jų 2,1 tūkst. Eur ryšių paslaugoms, 1,2 tūkst. Eur transporto išlaikymui, 0,4 tūkst. 

Eur spaudiniams, 6,7 tūkst. Eur komandiruočių išlaidoms, 0,4 tūkst. Eur. kvalifikacijos kėlimui, 0,8 

tūkst. Eur ekspertų ir konsultantų paslaugoms, 5,9 tūkst. Eur komunalinėms paslaugoms, 36,5 tūkst. 

Eur kitoms paslaugoms. Nepanaudoti liko 11,7 tūkst. Eur asignavimai konsultacijoms ir 

tarpininkavimui sprendžiant vartotojų ginčus su pardavėju dėl netinkamos kokybės paslaugų įsigytų 

kitose ES valstybėse (EVC) susidarė išlaidų ekonomija dėl Europos Komisijos per ataskaitinį 

laikotarpį kompensuotų patirtų komandiruočių išlaidų, nustačius produkto neatitiktį 

privalomiesiems saugos reikalavimams, nesaugius gaminius į rinką pateikę gamintojai ar platintojai 

atlygino Tarnybos patirtas ekspertizės išlaidas. Taip pat susidarė išlaidų ekonomija 13,8 tūkst. Eur 

numatytam ilgalaikio turto įsigijimui dėl pasiūlytos mažos kainos. 

14. Interesantų (klientų) skundai, atsiliepimai dėl Tarnybos veiklos 

 

Kreipimaisi į ginčų komisiją, teismą 

2017 m. dėl Tarnybos nutarimų ar veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo į Vyriausiąją 

administracinių ginčų komisiją buvo kreiptasi 1 kartą, į Vilniaus apygardos administracinį teismą 

kreipėsi 27 pareiškėjai, į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą kreipėsi 14 pareiškėjų, o į 

bendrosios kompetencijos teismą 7 pareiškėjai. Bendrosios kompetencijos teismas trijų pareiškėjų 

skundų netenkino, vieno pareiškėjo skundą tenkino, o kitų 4 pareiškėjų skundų nagrinėjimai yra 

tęsiami. Vyriausioji administracinių ginčų komisija pareiškėjo skundo netenkino. Vilniaus 

apygardos administraciniame teisme 13 pareiškėjų skundai buvo atmesti kaip nepagrįsti, 1 

pareiškėjo skundas buvo tenkintas bei 4 pareiškėjų skundai buvo tenkinti iš dalies, o kitų 9 

pareiškėjų skundų nagrinėjimas tęsiamas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dviejų 

pareiškėjų skundus atmetė, o kitų 12 pareiškėjų skundų nagrinėjimas tęsiamas. 

Anoniminės asmenų apklausos 

Įvertinus 2017 m. atliktos anoniminės apklausos rezultatus, nustatyta, jog didžioji dalis 

atsakymus pateikusių asmenų žino Tarnybos darbo laiką (85,71 proc.) ir didžiajai besikreipiančiųjų 

daliai jis patogus (85,71 proc.), asmenys yra patenkinti aptarnavimo kokybe (85,71 proc.) ir 

atsakymo į jų prašymą (skundą) pateikimo terminais (92,85 proc.), taip pat buvo tinkamai 

informuoti apie klausimo ar prašymo nagrinėjimo eigą (92,85 proc.). Pažymėtina, kad dažniausiai 

nuomonę apie Tarnybos veiklą linkę išreikšti asmenys, kurių prašymai, skundai buvo nagrinėjami 

Tarnyboje: dalis asmenų išreiškė padėkas už suteiktą informaciją ir pagalbą sprendžiant jų ir 
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pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus, dalis asmenų nebuvo patenkinti ginčų nagrinėjimo tvarka, 

terminais, Tarnybai suteiktomis teisinėmis priemonėmis ginant pažeistas vartotojų teises. 

15. Korupcijos prevencija 

 

Tarnybos darbo reglamento 242 punkte nustatyta, kad Tarnybos rengiami teisės aktų 

projektai turi atitikti Teisėkūros pagrindų įstatymo, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, 

patvirtintų 2013 m. gruodžio 23 d. Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-298, Dokumentų rengimo 

taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr.V-117, ir kitų 

teisės aktų reikalavimus. Rengiant teisės aktų projektus, jie yra derinami su visuomene ir 

suinteresuotomis institucijomis juos viešinant Seimo teisės aktų informacinės sistemos (TAIS) 

Projektų registravimo posistemėje. Be to, kiekvienais metais Tarnyboje atliekamas korupcijos 

pasireiškimo tikimybės nustatymas ir rizikos analizė, dalyvaujama seminaruose korupcijos 

prevencijos temomis. 
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III. 2017 METŲ AKTUALIOS PROBLEMOS 

 

Dėl dvigubos kokybės. Klausimas dėl dvigubos kokybės produktų buvo iškeltas ES Žemės 

ūkio ir žuvininkystės ministrų Tarybos posėdyje 2016 m. gegužės 17 d. Tuomet Europos Komisijos 

atstovai pabrėžė, jog nesąžininga praktika klaidinant vartotojus yra draudžiama, tačiau ES teisės 

aktai nenumato prievolės užtikrinti tą pačią produktų sudėtį visoje ES. 2017 m. rugpjūčio mėnesį 

dvejopos maisto produktų kokybės klausimas Lietuvoje buvo aptartas tarpžinybiniame pasitarime, 

kuriame dalyvavo Teisingumo ministerijos, Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos ir Tarnybos atstovai. Pasitarimo metu buvo pristatyta Europos Komisijos 

komisarų informacija, kad visoje ES bus siekiama nustatyti vienodą maisto produktų tyrimo 

metodologiją ir taip spręsti dvejopos maisto produktų kokybės problemas. 

2017 m. rugsėjo 28 d. Vartotojų apsaugos bendradarbiavimo tinklo komiteto posėdyje 

pristatytos bei aptartos Europos Komisijos gairės dėl ES teisės aktų taikymo dvejopos kokybės 

produktų atveju. Iki 2018 m. kovo mėnesio numatyta parengti ir pristatyti bendrą maisto produktų 

kokybės tyrimų metodologiją, kuri turėtų detaliai aprašyti tyrimų procedūrą. 

Bendrojoje ES rinkoje visiems vartotojams turi būti teikiami vienodos kokybės to paties 

prekės ženklo produktai. Vienai valstybei spręsti skirtingos produktų kokybės problemą sudėtinga, 

todėl ES šalių bendradarbiavimas atliekant tyrimus yra ypač svarbus. 

Įstatymai verslininkus įpareigoja vartotojams suteikti išsamią ir neklaidinančią informaciją 

apie parduodamus produktus ir jų sudėtį bei atitinkamai ženklinti prekes. Naudoti analogišką 

pakuotę (tą patį prekinį ženklą bei prekinę išvaizdą) skirtingo skonio ir sudėties produktams yra 

nesąžininga ir tokiu būdu piktnaudžiaujama vartotojų pasitikėjimu prekės ženklu. 

2018 m. Tarnyba numatė atlikti tyrimą bei įvertinti ne maisto produktų kokybę, siekiant 

išsiaiškinti, ar Lietuvos vartotojams tiekiami vienodos kokybės to paties prekinio ženklo ne maisto 

produktai, kaip ir kitose ES valstybėse. Patikrinimų metų planuojama įsigyti prekes, kuriomis 

prekiauja ūkio subjektai, gaunantys prekes tiesiai iš užsienio, bei palyginti šių prekių ženklinimą su 

parduodamomis didžiuosiuose Lietuvos prekybos centruose. Kilus įtarimų dėl analogiškų ne maisto 

produktų skirtumų, taip pat bus atliekami bandymai laboratorijose, kurių metu bus tiriamos 

analogiškų produktų fizikinės savybės. Numatyta atlikti palyginamuosius bandymus šiems 

gaminiams: skalbimo priemonės, valymo priemonės, higienos reikmenys, vaikų priežiūros prekės. 

2017 m. gruodžio mėnesį Tarnyba pateikė paraišką Vartotojų, sveikatos ir žemės ūkio 

vykdančiąjai agentūrai dėl ES finansavimo su dvigubos kokybės klausimais susijusiai veiklai. Pagal 

pateiktą paraišką Tarnyba planuoja atlikti vartotojų elgsenos tyrimus bei organizuoti kitą veiklą. 

Dėl išmetamų teršalų „skandalo“, susijusio su Volkswagen grupe. 2015 m. Volkswagen 

grupė prisipažino 2009-2015 m. padariusi plačiai paplitusį pažeidimą, kai į 11 000 000 visame 

pasaulyje esančių automobilių su dyzeliniais varikliais buvo įdiegta programinė įranga, kuri klastojo 

išmetamųjų dujų emisijų duomenis, ir pažadėjo imtis priemonių, kad pažeidimo padariniai būtų 

pašalinti. Atsižvelgdama į tai, Tarnyba, kaip ir kitos ES šalys, savo iniciatyva pradėjo preliminarų 

tyrimą, susijusį su Volkswagen išmetamųjų teršalų situacija, ne kartą dalyvavo įvairiuose 

susitikimuose su Europos Komisijos bei kitų šalių atsakingų institucijų atstovais. Preliminaraus 

tyrimo metu Tarnyba nustatė, kad Lietuvoje nėra registruoto Volkswagen grupės atstovo. Nustatyta, 

kad veiklą Lietuvoje vykdo Latvijos bendrovė (atstovas Baltijos šalims) „Moller Baltic Import SE“. 

Preliminaraus tyrimo metu nustatyta, kad „Moller Baltic Import  SE“ kreipėsi į visus bendrovei 

žinomus minėtos situacijos paveiktų automobilių savininkus ir pranešė apie susidariusią padėtį bei 

apie remonto darbus, kurie turėtų būti atlikti. „Moller Baltic Import SE“ pateikė informaciją apie 

šiuo metu atliktus remonto darbus. Atsižvelgdama į tai, kad Lietuvoje automobilių savininkai nėra 

teisiškai įpareigoti pristatyti automobilius remontui dėl neteisėtos programinės įrangos pašalinimo 

ir, jei automobilio savininkas nusprendžia automobilio neremontuoti, teisinės pasėkmės jam nekyla, 

Tarnyba 2018 m., bendradarbiaudama su kitomis ES šalimis, toliau sieks, kad Lietuvos vartotojams 

apie susidariusią situaciją būtų suteikta išsami bei aiški informacija, o pažeidimo paveikti 

automobiliai kuo greičiau būtų suremontuoti.  
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Dėl akredituotų laboratorijų, galinčių atlikti valstybinę produktų saugos ekspertizę, 

trūkumo. Produktų saugos įstatymo 18 straipsnyje nurodyta, kad valstybinė produktų saugos 

ekspertizė atliekama valstybės institucijų užsakymu. Vadovaujantis Valstybinės produktų saugos 

ekspertizės atlikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2001 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 1150, 4 punktu, ekspertizę gali atlikti akredituotos bandymų 

laboratorijos pagal akredituotas sritis. Kaip ir ankstesniais metais, 2017 m. Tarnyba, vykdydama 

rinkos priežiūrą, susidūrė su problema, kad ne visos laboratorijos, galinčios atlikti valstybinę 

produktų saugos ekspertizę, yra akredituotos. Taip pat 2017 m. pabaigoje Tarnyba buvo informuota, 

kad Šiaulių universiteto Technologinių bandymų centras nebeatliks dviračių bandymų, todėl 

numatoma ieškoti informacijos, kurioje ES valstybėje narėje galima būtų atlikti minėtus bandymus 

ir vykdyti ekspertizių pirkimus. Turimais duomenimis, atliekant analogiškus dviračių saugos 

bandymus Suomijos akredituotje  laboratorijoje, bandymo kaina – 8000 Eur (Šiaulų universiteto 

laboratorijoje bandymo kaina – 2000 Eur). 

Dėl automobilių remonto paslaugų. Vartojimo paslaugų srityje kaip ir 2016 m. daugiausia 

problemų kilo nagrinėjant vartotojų prašymus dėl galimai nekokybiškų automobilių remonto 

paslaugų. Šioje srityje vartojimo ginčų nagrinėjimas yra pakankamai sudėtingas tiek dėl pačių 

paslaugų specifikos, reikalaujančios specialių žinių turinčių žmogiškųjų išteklių, laiko sąnaudų ir 

kt., tiek dėl šios paslaugų srities teisinio reglamentavimo, nesikeičiančio nuo 2014 m., kuomet 

paslaugų kontrolė buvo priskirta Valstybinei kelių transporto inspekcijai (šiuo metu – Lietuvos 

transporto saugos administracija, toliau – LTSA), kurios nuomone, kontrolė neapima paslaugų 

kokybės vertinimo. Būtent kokybės vertinimas Tarnybai sprendžiant ginčus kelia daugiausia 

problemų, kadangi neretai nepakanka vien formaliai įvertinti paslaugų teikimo dokumentus bei 

vizualiai apžiūrėti remontuotas transporto priemones, o reikalingi išsamesni tyrimai ir rimtesni 

paslaugų kokybės vertinimai, kurių metu, be kita ko, būtų atliekami įvairūs automobilių ir jų dalių 

ardymo darbai, t. y. reikalingos ekspertizės. 

Pažymėtina, kad siekiant išspręsti vartotojų teisių apsaugos problemas, kylančias 

automobilių remonto paslaugų teikimo srityje, 2017 m. vyko įvairūs tarpinstituciniai susitikimai, 

kuriuose dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai, Teisingumo ministerijos atstovai, 

Susisiekimo ministerijos atstovai bei Tarnybos ir LTSA atstovai. Vieno iš susitikimų, kuriame buvo 

svarstyti klausimai dėl automobilių remonto paslaugų teikimo kokybės kontrolės funkcijų 

priskyrimo LTSA arba Tarnybai, metu institucijoms buvo pasiūlyta 2017 m. geranoriškai 

bendradarbiauti ir dalintis ekspertizės dėl automobilių remonto paslaugų teikimo kokybės kontrolės 

išlaidomis. Taip pat institucijos (Tarnyba ir LTSA) atliko išlaidų, kurios galėtų būti patiriamos, 

įgyvendinant automobilių remonto paslaugų kokybės kontrolės funkciją, analizę ir pateikė 

informaciją reikalingas išlaidas jų veiklą kuruojančioms ministerijoms, taip pat pateikė savo 

pozicijas dėl poreikio keisti teisinį reglamentavimą. 

Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyba laikosi pozicijos, kad teisinis automobilių remonto 

paslaugų reglamentavimas iš esmės yra aiškus ir remdamasi juo LTSA turėtų atlikti visapusišką šių 

paslaugų rinkos priežiūrą, kadangi atliekamas vien formalus šių paslaugų vertinimas nėra 

pakankamas vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimo ir apsaugos būdas. Visgi, įvertinusi kitų 

institucijų pateikiamus argumentus, t. y., kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme yra 

įtvirtinta tik kontrolės funkcija, bet nėra reglamentuojama automobilių remonto paslaugų kokybės 

įvertinimo funkcija, siekiant išvengti galimų nesusipratimų ateityje, Tarnyba pritartų teisinio 

reglamentavimo, nustatančio atitinkamų valstybės įgaliotų institucijų funkcijas šioje srityje, 

tikslinimui (pvz., peržiūrint ir keičiant ar pildant teisės aktus, juose konkrečiau apibrėžti LTSA 

įgaliojimus minėtų paslaugų srityje įtvirtinant, kad šios institucijos vykdoma minėtų paslaugų 

kontrolė, be kita ko, apima ir paslaugų kokybės įvertinimą, neapsiribojantį formaliu dokumentų 

patikrinimu). Pastebėtina, jog teisinis reguliavimas, susijęs su minėto paslaugų sektoriaus kontrolės 

įgyvendinimu, iki šiol nėra pasikeitęs dėl galimų pakeitimų nesutariant institucijoms (derinimui 

teiktas Susisiekimo ministerijos teisės akto projektas sulaukė kitų institucijų pastabų). 

Atsižvelgiant į minėtos srities problematiką ir siekiant užtikrinti kuo tinkamesnę vartotojų 

teisių apsaugą šiame sektoriuje, 2017 m. rugpjūčio 7 d. Tarnyba ir LTSA po ilgai trukusių derybų 

pasirašė bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią institucijos įsipareigojo bendradarbiauti atliekant 

transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros (aptarnavimo) paslaugų kokybės ekspertizes ir 
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dalintis šių ekspertizių išlaidomis. 2017 m. Tarnybos iniciatyva atlikta (įsigyta) viena ekspertizė, 

kurios išlaidas minėtos institucijos pasidalijo per pusę. Pažymėtina, kad minėta institucijų 

bendradarbiavimo sutartis galiojo tik iki 2017 m. pabaigos, todėl atsižvelgiant į tai bei įvertinus, kad 

teisinis automobilių remonto paslaugų teikimo srityje nėra pasikeitęs, siekdama užtikrinti kuo 

tinkamesnį vartotojų teisių bei teisėtų interesų apsaugos įgyvendinimą šioje srityje, Tarnyba pateikė 

pasiūlymą LTSA pratęsti institucijų bendradarbiavimą. 

Dėl geriamojo vandens. Atsižvelgiant į Tarnyboje gaunamus vartotojų ir vartotojus 

vienijančių organizacijų prašymus, matyti, kad yra ypatingas poreikis tobulinti teisinį 

reglamentavimą, susijusį su vartotojų daugiabučiuose namuose atsiskaitymu už geriamąjį vandenį, 

kai vartotojai apsirūpina karštu vandeniu šilumą karštam vandeniui ruošti pirkdami iš šilumos 

tiekėjo, o geriamąjį vandenį - iš geriamojo vandens tiekėjo. Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose 

nėra nuostatų, detalizuojančių kaip šiuo atveju vartotojai atsiskaito už geriamąjį vandenį karštam 

vandeniui ruošti, kas turi pateikti sąskaitas vartotojams ir kaip paskirstomas karštam vandeniui 

paruošti sunaudotas geriamojo vandens kiekis. Siekiant spręsti šias problemas, Tarnyba parengė ir 

pateikė Aplinkos ministerijai pasiūlymus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

įstatymui, siūlydama įstatyme nustatyti, kad tokiu atveju vartotojai už geriamąjį vandenį, sunaudotą 

karštam vandeniui paruošti, atsiskaitytų pagal tiesiogines su geriamojo vandens tiekėjais sudarytas 

sutartis. Kol kas įstatymo pakeitimai dar nėra priimti. Taip pat buvo pateiktas pasiūlymas 

Energetikos ministerijai Elektros energetikos įstatyme įtvirtinti nuostatą, jog mokėjimo pranešimai 

buitiniams vartotojams siunčiami be papildomo mokesčio, į kurį yra atsižvelgta. 

Dėl atsakingo subjekto. Tarnyba, 2017 m. nagrinėdama skundus, susijusius su galimai 

vykdoma nesąžininga komercine veikla, susidūrė su problema, jog tam tikrais atvejais, vartotojai 

sudaro nuotolines sutartis su komercinės veiklos subjektais, kurie yra registruoti ne Lietuvos 

Respublikos teritorijoje bei ne ES. Komercinės veiklos subjektai, naudodamiesi „Google AdWords“ 

reklama, populiariuosiuose lietuviškuose informaciniuose portaluose skleidžia įvairių, ypatingų 

savybių turinčių produktų (per kelias dienas kremas išlygina veido odą, maisto papildai mažiau nei 

per savaitę padeda numesti neįtikėtiną skaičių kilogramų, prietaisai be chirurginių intervencijų 

atstato pėdos kaulus ir pan.) reklamą. Vartotojai į tikruosius prekių pardavimo interneto tinklalapius 

patenka paspausdami reklaminius skydelius portaluose. Prekių pardavimo interneto tinklalapiuose, 

kurie išversti (dažniausiai automatinio vertėjo pagalba) į lietuvių kalbą, skleidžiama informacija 

neatitinka Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams įstatymo nuostatų – iškreipiamas vartotojų 

ekonominis elgesys: bendrovės reklaminiuose pasiūlymuose nurodo, kad gaminį galima įsigyti daug 

mažesne kaina tik šiandien, nors tokia informacija yra skleidžiama kasdien, pristatomi įvairių 

neegzistuojančių profesorių tyrimai ir sukurtos formulės, pateikiama informacija apie Nobelio 

premijos laimėjimus, nors Nobelio laureatų sąrašuose tokių asmenų nėra, pateikiami įvairūs 

produktų saugos ir kokybės sertifikatai. Bendrovės reklaminiuose pasiūlymuose nurodo, kad 

garantuoja grąžinti pinigus, jei tik vartotojai bus nepatenkinti prekėmis, tačiau iš tiesų tokios 

galimybės nėra, kadangi vartotojai, norėdami grąžinti prekes, negali susisiekti su pardavėjais, nėra 

nurodyta jokių kontaktų, kuriais vartotojas galėtų kreiptis – prekės užsakymas vykdomas, pagal 

interneto tinklalapyje pateiktą elektroninę formą, prekes pristato kurjeriai, nesusiję su bendrovėmis, 

vartotojai kurjeriams sumoka grynaisiais pinigais, dažnai nepaliekant jokių sumokėjimą įrodančių 

dokumentų; sąskaitų-faktūrų, užsakymus patvirtinančių dokumentų vartotojams nepateikiama. Be 

to, minėtuose tinklalapiuose yra pateikiami vartotojų atsiliepimai apie prekes, kurie, tikėtina, yra 

pateikti ne vartotojų, galimai tokių asmenų išviso nėra.  

Spręsdama šią problemą, Tarnyba 2017 m. vykdė stebėseną visuomenės informavimo 

priemonėse bei, pastebėjusi „Google AdWords“ reklaminius skydelius, kreipėsi į subjektus, kurių 

interneto tinklalapiuose buvo skleidžiama minėta reklama. Pažymėtina, kad komercinės veiklos 

subjektų duomenimis, reklama yra transliuojama per trečiųjų šalių skriptus ir reklaminiai skydeliai 

automatiškai transliuojami tiesiogiai iš užsakavo sistemų. Tarnyba rekomendavo bendrovėms, kad 

būtų užtikrinta, kad interneto tinklalapiuose  būtų atidžiai atrenkama ir skelbiama reklama. 

Atsižvelgiant, kad ši problema vis dar pastebima bei į tai, kad bendrovės nurodė, kad nėra taip 

paprasta sureguliuoti „Google AdWords“ reklamos patekimą į lietuviškus interneto tinklalalpius, 

todėl Tarnyba 2018 m. planuoja organizuoti susitikimą su pagrindiniais interneto tinklalapių 
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atstovais, kurio metu bus aptariamos galimybės, kuriomis bendrovės turėtų užtikrinti, kad tokio 

pobūdžio reklama nepasiektų vartotojų. 

Dėl vaikams skirtos reklamos. Reklamos įstatymas saugo itin jautrios vartotojų grupės – 

vaikų interesus. Dėl tokių savybių kaip amžius, patiklumas, į vaikus nukreipta reklama daro itin 

didelį poveikį jiems, o reklamos davėjai gali piktnaudžiauti vaikams skirta reklama. Pažymėtina, 

kad reklamoje draudžiama daryti žalingą moralinį ir fizinį poveikį vaikams, piktnaudžiauti vaikų 

pasitikėjimu tėvais, globėjais (rūpintojais), mokytojais ar kitais suaugusiais asmenimis, formuoti 

vaikų nuomonę, kad tam tikrų prekių ar paslaugų naudojimas suteiks jiems fizinį, psichologinį ar 

socialinį pranašumą prieš bendraamžius, nepagrįstai rodyti vaikus, patekusius į situacijas, kurios 

kelia grėsmę jų sveikatai ir gyvybei. Tarnyba pažymi, kad vaikams skirta reklama sudaro didelę 

visos skleidžiamos reklamos dalį, kadangi yra leidžiama daug vaikams skirtų periodinių leidinių, 

taip pat vaikams skirta reklama transliuojama per visas lietuviškas televizijas, radijas specialiai 

vaikams skirto televizijos ar radijo eterio metu. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vaikams skirtai reklamai nustatytų reikalavimų nesilaikymas pagal 

Reklamos įstatymo nuostatas daro itin didelę žalą vienai pažeidžiamiausių vartotojų grupių. 

Atsižvelgdama į tai, Tarnyba 2018 m. šioje srityje vykdys skleidžiamos reklamos stebėseną.  

Dėl nepageidaujamos, bet nedraudžiamos reklamos. 2017 m. išliko aktuali problema, dėl 

nepageidaujamos reklamos. Ypatingai problemos kyla dėl įrodymų surinkimo, kai reklamos gavėjas 

praneša apie reklamą pašto dėžutėje, kuri tinkamai pažymėta dėl atsisakymo gauti reklamą. 

Nustatyti atsakingo asmens, įmetusio skrajutę, neturint pakankamai įrodymų, nėra įmanoma, 

dažniausiai pateikiamas neigiamas atsakymas, jog bendrovė šią reklamą teikė, reiškiamos abejonės, 

kad lankstinukus pareiškėjams galimai įmetė kaimynai ir pan., todėl tokiais atvejais Tarnyba gali tik 

įspėti skrajutėje nurodytą komercinės veiklos subjektą apie įstatymo reikalavimus, tačiau pritaikyti 

sankcijai įrodymų neužtenka.  

Dėl atšauktų renginių. Per 2017 m. kaip ir 2016 m., daugiausia vartotojų prašymų buvo 

gauta dėl 2016 m. neįvykusių koncertų (Karklės festivalio, Jose Carrero, Philippe Jaroussky, „The 

Gipsy kings“, „Mora Godoygrnad tango show“) ir dėl 2017 m. atšauktų koncertų (Džordanos 

Butkutės, „NEDA (NE) EILINĖ DIENA ROJUJE“, „UGNIES PALIESTI“ Česlovas Gabalis ir 

Grupė „Pelenai“). Dėl kultūros ir pramogų paslaugų iš viso buvo išnagrinėta virš 200 vartotojų 

prašymų ir 88 proc. atveju buvo priimti nutarimai. Iš jų net 69 proc. atveju vartotojų reikalavimai 

buvo tenkinti arba tenkinti iš dalies, ir tik 4 proc. atveju vartotojų reikalavimai buvo pripažinti kaip 

nepagrįsti ir priimti sprendimai atmesti vartotojų prašymus. 6 proc. ginčų išsisprendė taikiu būdu 

bei 6 proc. atvejais ginčų nagrinėjimai nutraukti kitais Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 

nustatytais pagrindais. Didžiausia problema, kad kaip ir 2016 m., paslaugų teikėjai nevykdė 

didžiosios dalies priimtų Tarnybos nutarimų. Viena iš priežasčių, kad VšĮ „Sostinės renginiai“ 

lapkričio mėn. bankrutavo. Pažymėtina, kad Tarnyba 2017-06-30 kreipėsi į Policijos departamentą 

prie Vidaus reikalų ministerijos prašydama įvertinti VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdomos veiklos 

galimą atitikimą Baudžiamojo kodekso įtvirtintų nusikalstamų veikų (turtinėms teisėms ir 

turtiniams interesams) požymiams bei prašė esant įstatymų numatytiems pagrindams inicijuoti 

ikiteisminį tyrimą dėl šios įstaigos galimai neteisėtų veiksmų vartotojų atžvilgiu ir buvo informuota 

apie pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl VšĮ „Sostinės renginiai“ vykdytos veiklos. 

Vartotojų prašymai. 2017 m. vartotojai daugiausia teikė prašymus dėl įsigytos netinkamos 

kokybės elektrotechnikos (mobilieji telefonai, televizoriai, kompiuteriai, šaldytuvai, planšetės, 

dulkių siurbliai), avalynės, baldų, drabužių, rankinių, asmens higienos bei kosmetikos gaminių, 

transporto priemonių ir jų sudėtinių dalių, laikrodžių.  

2017 m. Tarnyba susidūrė su problema, kuomet vartotojas kreipėsi dėl sumontuotų mažųjų 

nuotekų valymo įrenginių kokybės. Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006-09-11 įsakymu Nr. D1-412 patvirtinto nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento 

(toliau – Reglamentas) 2 punktu, kuriame nurodyta, kad kaip laikomasi Reglamento nuostatų 

planuojant, projektuojant, statant ir naudojant nuotekų valymo įrenginius, kontroliuoja Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentai, kreipėsi į Kauno 

regiono aplinkos apsaugos departamentą (toliau – Departamentas), prašydama pateikti išvadą dėl 

vartotojui priklausančio įrenginio atitikties Reglamento reikalavimams, t. y. ar planuojant, 
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projektuojant, statant ir naudojant įrenginį nebuvo pažeisto Reglamento nuostatos. Departamentas 

du kartus atsiuntė atsakymą, kad tai yra ne Departamento kompetencijos klausimas. Tarnyba, 

atsižvelgdama į gautus atsakymus, planuoja kreiptis į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją, 

kad pateiktų išaiškinimą, kas yra kompetentingas vykdyti Reglamento priežiūros kontrolę. 

Toliau išlieka problematiškas vartotojų gynimas dėl prekių, besiliečiančių su maistu, 

kadangi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atsisako pateikti išvadas, reikalingas Tarnybai 

išnagrinėti vartojimo ginčus ginčų sprendimo ne teismo tvarka, argumetuodami tuo, jog tai 

besiliečiančių su maistu prekių kokybės (jeigu tai nėra susiję su į maistą migruojančiomis 

cheminėmis medžiagomis) klausimas nepatenka į jų kompetencijos sritį. 

2017 m. Tarnyba gavo daug vartotojų prašymų ir dėl baldų kokybės. Dažniausiai 

susiduriama su problema, kuomet vartotojai nepasinaudoja CK 6.328 straipsnyje įtvirtinta daiktų 

patikrinimo teise prieš juos perimdami iš pardavėjo (arba kurjerio, jeigu daiktų pristatymui 

pardavėjas pasitelkia kurjerio paslaugas), o praėjus kuriam laikui nuo daikto įsigijimo (perdavimo) 

momento pastebėjus defektus vartotojams kyla sunkumų norint įrodyti, kad pardavėjas pardavė 

prekę su defektais, t. y. daiktas turėjo tam tikrus trūkumus daikto pirkimo–pardavimo metu.  

Atkreiptinas dėmesys, kad didėja vartotojų prašymų skaičius dėl įsigyto/pastatyto 

nekilnojamojo turto kokybės. Pažymėtina, kad tokiu atveju apsunkėja vartotojų teisių gynimas, nes 

nėra institucijos, kuri galėtų pateikti išvadą dėl nekilnojamojo turto kokybės. Tarnyba yra gavusi 

Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus atsakymą, kad tokiu atveju 

vartotojai turėtų kreiptis į atestuotus statybos ekspertus 

Nuotolinėje prekyboje pastebėtas naujas prekybos modelis, kuomet dažniausiai senyvo 

amžiaus žmonės pagal reklamas laikraštyje (kuriose nurodyta, jog daiktą galima užsisakyti telefonu) 

paskambinę telefonu užsisako tokius daiktus kaip nugaros įtvarus, kojos pirštuko koreguoklius. 

Daiktai pristatomi kurjerių, tačiau dažniausiai nepatenkina vartotojų lūkesčių, nes neatlieka tų 

savybių, kurios buvo nurodytos reklamoje, ir vartotojai nori jas grąžinti. Susiduriama su problema, 

jog grąžinti nėra kam – niekur nėra nurodomas pardavėjas ir jo kontaktai, el. parduotuvės domenas 

būna registruotas, pavyzdžiui, JAV. Tarnybai tokiais atvejais sunku apginti vartotojų teises, nes 

nėra galimybių surasti tokius daiktus pardavusius asmenis, kuriems būtų galima pritaikyti 

atsakomybė. 

Kaip ir 2016 m. aktuali problema išlieka naudotų automobilių įsigijimas, kuomet po 

automobilių perdavimo išaiškėja defektai, dažnai reikalaujantys didelių remonto kaštų. Atkreiptinas 

dėmesys, kad Tarnyba nagrinėja tokio pobūdžio skundus tik pasiremdama šalių pateiktais 

įrodymais, kadangi kreipiantis išvados į Kelių transporto inspekciją dėl minėtos inspekcijos 

viršininko 2015 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. 2B-231 „Dėl motorinės transporto priemonės pirkimo–

pardavimo sutartyje privalomų nurodyti duomenų apie motorinę transporto priemonę ir jos 

trūkumus sąrašo patvirtinimo“ vykdymo, gaunamas formalus atsakymas, kuris vartotojo prašymo 

nagrinėjimui didelės reikšmės neturi. 
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IV. PLANUOJAMO LAIKOTARPIO VEIKLOS PRIORITETAI 

 

1. 2018 m. Europos Komisijai paskelbus harmonizuotą metodologiją dėl įrodymų 

surinkimo, vertinimo dvigubos maisto produktų kokybės atveju ir atlikus tyrimus pagal šią 

metodologiją, Tarnyba vertins galimybę pradėti prcedūrą dėl galimo Nesąžiningos komercinės 

veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidmo. 

2. 2018 m. Tarnyba, siekdama išssiaiškinti, ar Lietuvos vartotojams tiekiami vienodos 

kokybės to paties prekės ženklo ne maisto produktai, kaip ir kitose ES valstybėse, atliks tyrimą ne 

maisto produktų srityje.  

3. Kaip ir 2017 m., svarbiu Tarnybos prioritetu išliks verslo subjektų, kurie parduoda prekes 

ir teikia paslaugas nuotoliniu būdu, priežiūra (numatomas monitoringas) ir švietimas, susiję su 

teisės aktuose (Civiliniame kodekse bei Vartotojų teisių apsaugos įstatyme) įtvirtintų reikalavimų 

dėl informacijos teikimo vartotojams laikymusi, bei, esant būtinybei, atsakomybės už nustatytus 

pažeidimus taikymas pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą. Be kita ko, Tarnyba sieks užtikrinti 

ir kitų prevencinio pobūdžio priemonių, padedančių ūkio subjektams laikytis teisės aktų 

reikalavimų, įgyvendinimą. 

4. Tarnyba ir toliau vadovausis 2016 m. sausio 18 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-

18 patvirtinu „2016-2018 m. Ne maisto produktų rinkos priežiūros prioritetinių sričių sąrašu“, kuris 

buvo sudarytas atlikus analizę ir įvertinus padėtį rinkoje. Į minėtą sąrašą yra įtrauktos izoliacinės 

medžiagos (putplastis), elektros instaliacinės medžiagos, statybose naudojami dažai ir lakai (turintys 

sudėtyje lakiųjų organinių junginių),  mediena ir medienos produktai, cheminio valymo ir skalbimo 

paslaugos, internetinės prekybos paslaugos ir kiti produktai. 

5. Įvertinus problemas, kylančias atskiruose paslaugų sektoriuose, kuriuose tam tikrą verslo 

subjektų priežiūrą vykdo bei vartotojų prašymus nagrinėja ir kitos valstybės institucijos, vienu iš 

svarbių tikslų bus bendradarbiavimo su kitomis valstybės institucijomis vystymas. 

6. Tarnyba 2018 m. vykdys informacijos apie neįprastą poveikį turinčių prekių 

informaciniuose portaluose, kuriuose skleidžiama „Google AdWords“ reklama, komercinės veiklos 

stebėseną (monitoringą).  

7. Tarnyba 2018 m. vykdys vaikų reklamos srities stebėseną (monitoringą), kurios metu bus 

tikrinama, ar visuomenės informavimo priemonėse bei vaikams skirtuose leidiniuose bendrovės 

nepažeidžia Reklamos įstatyme įtvirtintų nuostatų.  

8. Šiuo metu vis dažniau vartotojų informaciją pasiekia išmaniųjų telefonų ir planšetinių 

kompiuterių pagalba naudodamiesi mobiliosiomis programėlėmis. Atsižvelgiant į tai, kad išmaniųjų 

įrenginių naudotojų kiekis itin sparčiai didėja, o mobiliųjų programėlių  parsiuntimas taip pat 

kasmet auga, be to, šis klausimas vartotojų teisių apsaugos kontekste vis plačiau yra analizuojamas 

ES ir tarptautiniu lygmeniu, todėl 2018 m. Tarnyba nusprendė atlikti mobiliųjų programėlių 

vartojimo sutarčių stebėseną (monitoringą), siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų apsaugoti nuo 

vartotojo ir verslininko teisių ir pareigų pusiausvyrą iš esmės iškreipiančių sutarčių sąlygų. 

9. Tarnyba ir toliau orientuosis į vartotojų ir ūkio subjektų švietimą ir konsultavimą 

vartotojų teisių apsaugos ir rinkos priežiūros srityje. 

10. Įsigaliojus Reglamentų, kuriais nustatomos gaminiams taikomų ES derinamųjų teisės 

aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros (Rinkos priežiūros reglamentas) ir 

Reglamento dėl abipusio prekių, kuriomis teisėtai prekiaujama kitoje valstybėje narėje, pripažinimo 

(Abipusio pripažinimo principo reglamentas), įgyvendins jų nuostatas. 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,  

atliekantis direktoriaus funkcijas                             Taurintas Rudys 

 

 


