
 
 

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA 

   

2015 METŲ ASMENŲ PRAŠYMŲ IR PASITEIRAVIMŲ 

ANALIZĖS ATASKAITA  
 

                                                           2016 m. sausio 28  d.  Nr. 3-257 

Vilnius 

 

1. Bendrosios nuostatos 
 

 Į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (toliau – Tarnyba) per 2015 metus dėl galimų 

vartotojų teisių pažeidimų kreiptasi 16603 kartus. Kreipiantis į Tarnybą buvo prašoma spręsti 

įvairaus pobūdžio problemas, klausimus ar ginčus, kilusius tarp asmenų ir pardavėjų ar paslaugų 

teikėjų, taip pat suteikti informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais. 

Asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė taip (1 diagrama): 

                          - raštu buvo kreiptasi 4032 kartus; 

                          - žodžiu (atvykus į Tarnybą) buvo kreiptasi 900 kartų; 

                          - telefonu buvo kreiptasi 8080 kartų; 

                          - elektroniniu paštu pateiktas 3591 pasiteiravimas. 

    

1 diagrama. Asmenų kreipimųsi į Tarnybą per 2013-2015 metus pagal būdą dinamika 

 

 
 

 

Iš 1 diagramos matyti, kad per 2015 metus, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, daugiausia 

asmenų kreipėsi telefonu, didelė kreipimųsi dalis pateikta elektroniniu paštu bei raštu, o mažiausiai 

asmenų kreipėsi žodžiu (atvykus į Tarnybą). Pastebėtina, kad visais laikotarpiais asmenys buvo 

labiau linkę rinktis sau patogesnį ir prieinamesnį būdą kreiptis į Tarnybą, t. y. ryšio priemones. Nors 
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bendras kreipimųsi skaičius lyginant su ankstesniais metais išaugo, pažymėtina, kad sumažėjo 

asmenų kreipimųsi elektroniniu paštu dalis.  

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo išnagrinėta ir atsakyta į 16848 asmenų kreipimusis, jų 

pasiskirstymas pagal klausimų (nusiskundimų) pobūdį nurodytas 1 lentelėje. Pastebėtina, kad į 

Tarnybą 59 kartus kreipėsi asmenys dėl informacijos gavimo įvairiais su Tarnybos veikla susijusiais 

klausimais. 

 

1 lentelė. 2015 metais išnagrinėti asmenų kreipimaisi pagal klausimų (nusiskundimų) pobūdį 

 

Eil. Nr. Skundų, pasiteiravimų pobūdis Kiekis Proc. 

1. Dėl vartojimo prekių 7163 42,5 proc. 

2. Dėl bendrųjų vartotojams skirtų paslaugų 462 3 proc. 

3. Dėl finansinių paslaugų 674 4 proc. 

4. Dėl pašto paslaugų ir elektroninių ryšių 544 3,2 proc. 

5. Dėl transporto paslaugų 250 1,5 proc. 

6. Dėl laisvalaikio paslaugų 826 4,9 proc. 

7. Dėl energijos, vandens sektoriaus bei statybos 

ir būsto priežiūros paslaugų 2109 12,5 proc. 

8. Dėl sveikatos apsaugos sektoriaus prekių ir 

paslaugų 255 1,5 proc. 

9. Dėl švietimo sektoriaus paslaugų 56 0,3 proc. 

10. Dėl kitų prekių ir paslaugų 4509 26,8 proc. 

 Iš viso: 16848 100 proc. 

 

2 diagrama. Asmenų kreipimųsi į Tarnybą 2015 metais pagal klausimų (nusiskundimų) 

pobūdį dinamika 

 
 

Iš diagramoje pateiktų duomenų matyti, kad dauguma asmenų į Tarnybą kreipėsi vartojimo 

prekių klausimais (net 42,5 proc.). Pažymėtina, kad nemaža asmenų dalis kreipėsi dėl kitų prekių ir 

paslaugų. Paaiškiname, kad šiai sričiai priskiriami asmenų kreipimaisi dėl individualaus pobūdžio 

klausimų, kurie negali būti priskiriami jokiai kitai sričiai. Nagrinėjamu laikotarpiu tokie kreipimaisi 
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sudarė 26,8 proc. Kita asmenims aktuali sritis – energijos, vandens sektoriaus bei statybos ir būsto 

priežiūros paslaugos (12,5 proc.). Mažiausiai kreipimųsi gauta dėl švietimo sektoriaus teikiamų 

paslaugų.  

Toliau ataskaitoje plačiau nagrinėjami asmenų kreipimaisi raštu ir pateikiama bendra 

informacija apie 2015 metais gautus, taip pat išnagrinėtus vartotojų rašytinius skundus (toliau – 

vartotojo skundas). Analizuojamu laikotarpiu Tarnybai buvo pateikti 4116 vartotojų skundai, 

išnagrinėta ir atsakyta į 3688 vartotojų skundus. Išnagrinėtų ir atsakytų vartotojų skundų skaičius 

nesutampa su Tarnybai pateiktų skundų skaičiumi, nes dalies per 2015 metus pateiktų vartotojų 

skundų nagrinėjamas dar tęsiamas. 

 

2. Vartojimo prekių sritis 
 

Tarnybos specialistai per 2015 metus išnagrinėjo arba atsakė į 7163 asmenų kreipimusis dėl 

galimų vartotojų teisių pažeidimų vartojimo prekių srityje. Asmenys kreipėsi prašydami spręsti 

įvairaus pobūdžio problemas, klausimus ar ginčus, kilusius tarp asmenų ir pardavėjų. 

Išnagrinėti ir atsakyti asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė 

taip: 

                          - išnagrinėta ir atsakyta į 2184 kreipimusis raštu (iš jų 2053 vartotojų skundai, 131 

juridinių asmenų kreipimaisis); 

                          - atsakyta į 4979 pasiteiravimus, (iš jų 244 juridinių asmenų pasiteiravimai), kurie 

buvo pateikti el. paštu, telefonu ir žodžiu. 

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie vartotojų skundų, pasiteiravimų nagrinėjimą, 

neįtraukiant juridinių asmenų kreipimųsi. Vartojimo prekių srityje per 2015 metus išnagrinėti, 

atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal nusiskundimų sritis nurodyti 2 lentelėje. 

 

2 lentelė. 2015 metais išnagrinėti ir atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal 

nusiskundimų sritį 

 

Eil. Nr. Nusiskundimų sritis 
Skundų 

skaičius 

Pasiteiravimų 

skaičius 

1. Dėl maisto produktų, gėrimų 57 227 

2. Dėl drabužių ir avalynės 751 829 

3. Dėl namų priežiūros ir renovavimo priemonių 38 207 

4. Dėl interjero reikmenų 245 428 

5. Dėl buitinių namų ūkio prietaisų 157 616 

6. Dėl elektroninių prekių 153 394 

7. Dėl informacijos ir ryšių technologijų prekių 295 1275 

8. Dėl laisvalaikio prekių 77 115 

9. Dėl transporto priemonių, jų dalių ir priedų, 

degalų 

81 291 

10. Dėl kosmetikos ir tualetinių asmens priežiūros 

reikmenų 

111 94 

11. Dėl juvelyrinių dirbinių, laikrodžių ir aksesuarų 62 172 

12. Dėl kitų vartojimo prekių 26 87 

 Iš viso: 2053 4735 

 

Kaip matyti iš lentelės duomenų, daugiausia vartotojų tiek raštu, tiek žodžiu, telefonu ir el. 

paštu kreipėsi dėl problemų, susijusių su drabužių ir avalynės įsigijimu bei informacinių ir ryšių 

technologijų prekėmis. Nemažai skundų pateikta ir dėl interjero reikmenų, buitinių namų ūkio 

prietaisų bei elektroninių prekių. Informacijos dažniausiai teirautasi dėl informacijos ir ryšių 

technologijų prekių, drabužių, avalynės ir buitinių namų ūkio prietaisų. Dažniausiai vartotojų 
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nurodomas reikalavimas – nutraukti prekės pirkimo – pardavimo sutartį (1551 kartą). Toliau 

pateikiama informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimo rezultatus. 

 

3 lentelė. Duomenys apie vartotojų skundų nagrinėjimą 

 

 

Prašymo pobūdis 
Iš 

viso 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 
Prašyta 

išvados 

1. 
Dėl maisto produktų, 

gėrimų 
57 24 3 8 26 - 

2. 
Dėl drabužių ir 

avalynės 
751 548 8 57 146 2 

3. 
Dėl namų priežiūros ir 

renovavimo 

priemonių 
38 16 1 - 22 - 

4. Dėl interjero reikmenų 245 173 4 8 61 - 

5. 
Dėl buitinių namų 

ūkio prietaisų 
157 65 10 5 84 - 

6. 
Dėl elektroninių 

prekių 
153 80 9 6 63 1 

7. 
Dėl informacijos ir 

ryšių technologijų 

prekių 
295 98 13 10 180 - 

8. Dėl laisvalaikio prekių 77 55 3 8 12 1 

9. 
Dėl transporto 

priemonių, jų dalių ir 

priedų, degalų 
81 54 10 5 19 1 

10. 
Dėl kosmetikos ir 

tualetinių asmens 

priežiūros reikmenų 
111 85 - 20 7 - 

11. 
Dėl juvelyrinių 

dirbinių, laikrodžių ir 

aksesuarų 
62 32 2 1 28 - 

12. 
Dėl kitų vartojimo 

prekių 
26 19 2 2 5 - 

 Iš viso: 20531 1247 65 130 653 5 
1 - nagrinėjant 37 vartotojų skundus, dalis skundo buvo perduota kitoms institucijoms, dėl dalies keliamų klausimų 

pateiktas ir Tarnybos atsakymas arba dalis klausimų išnagrinėta ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl vienam 

skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų nagrinėjimo rezultatų skaičius 2090 (lentelės skilties 

„Prašyta išvados“ duomenys nelaikomi skundo nagrinėjimo rezultatu). 

 

Per 2015 metus šioje srityje buvo išnagrinėta arba atsakyta į 2053 vartotojų skundus. Iš jų 

1247 vartotojų skundai išnagrinėti vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, 65 kartus atsisakyta 

nagrinėti skundą, 130 kartų pateiktas Tarnybos atsakymas, 653 kartus skundai dėl visų ar dalies 

juose nurodytų problemų perduoti kitoms institucijoms. Ginčų nagrinėjimo metu 5 kartus kreiptasi į 

kitas institucijas prašant pateikti išvadą dėl vartotojo skunde minimų aplinkybių. 

Vartojimo prekių sritis yra labai plati, apima daug skirtingų, įvairios paskirties prekių. 

Tarnyboje daugiausia asmenų kreipimųsi gauta dėl problemų, susijusių su ne maisto prekių 

netinkama kokybe (kompiuterinė ir buitinė technika, mobilieji telefonai, avalynė, aksesuarai), 

sutartinių įsipareigojimų nevykdymu, taip pat asmenys skundėsi dėl prekių įsigijimo naudojant 

ryšio priemones bei ne šiai veiklai skirtose patalpose sudarytų sandorių pagrindu įsigytų prekių.  

Sudarydami nuotolines sutartis vartotojai dažniausiai skundėsi dėl:  

- sutartu laiku nepristatomų užsakytų ir apmokėtų prekių bei negrąžinamų pinigų; 

- atsisakomų pristatyti prekių pagal nurodytą informaciją (motyvuojant, jog prekių nebėra 

arba prekės kaina yra ženkliai didesnė); 
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- pristatytų ne tokių prekių, kokias užsakė; 

- nesutikimo nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį pagal Civilinio kodekso 6.22810 

straipsnį (vartotojui atsisakant per 14 darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos); 

- nenutraukiamo prekių siuntimo, vartotojui nebepageidaujant jų gauti. 

Pažymėtina, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, reaguodama į tai, jog 

vartotojų prašymai dėl netinkamos kokybės naujų ir naudotų automobilių, taip pat jų dalių nebuvo 

iš esmės nagrinėjami nei vienoje ekspertinėje institucijoje, 2015 metais pradėjo nagrinėti tokio 

pobūdžio vartotojų prašymus ginčų sprendimo ne teisme tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju, esant 

poreikiui, kreipiasi į Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos, 

prašydama pateikti išvadą dėl vartotojų įsigytų naujų ir naudotų automobilių, jų dalių atitikimo 

kokybės reikalavimams ir pardavėjo deklaruotoms savybėms.  

 

3. Bendrųjų vartotojams skirtų paslaugų sritis 
 

Tarnybos specialistai per 2015 metus išnagrinėjo ir atsakė į 462 asmenų kreipimusis dėl 

bendrųjų vartotojams skirtų paslaugų. Asmenys kreipėsi į Tarnybą prašydami spręsti įvairaus 

pobūdžio problemas, klausimus ar ginčus, kilusius tarp asmenų ir paslaugų teikėjų. 

Išnagrinėti ir atsakyti asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė 

taip: 

               - išnagrinėta ir atsakyta į 123 kreipimusis raštu (iš 11 juridinių asmenų prašymai); 

               - atsakyta į 339 pasiteiravimų, (iš jų 27 juridinių asmenų pasiteiravimai) pateiktų el. paštu, 

telefonu ir žodžiu. 

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie vartotojų skundų, pasiteiravimų nagrinėjimą, 

neįtraukiant juridinių asmenų kreipimųsi. Per 2015 metus šioje srityje išnagrinėti, atsakyti vartotojų 

skundai ir pasiteiravimai pagal nusiskundimų sritis nurodyti 4 lentelėje. 

 

4 lentelė. 2015 metais išnagrinėti ir atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal 

nusiskundimų sritį 

 

Eil. 

Nr. 
Nusiskundimų sritis Skundų skaičius 

Pasiteiravimų 

skaičius 

1. Dėl nekilnojamojo turto operacijų paslaugų 24  19 

2. Dėl asmens priežiūros paslaugų 21 62 

3. Dėl drabužių ir avalynės valymo, taisymo ir 

nuomos 
25 49 

4. Dėl pagalbos, tyrimų ir tarpininkavimo paslaugų 3 6 

5. Dėl transporto priemonių techninės priežiūros ir 

remonto 
33 162 

6. Dėl teisinių paslaugų ir apskaitos 1 6 

7. Dėl kitų vartotojams skirtų paslaugų 5 8 

 Iš viso: 112 312 

 

Kaip matyti iš 4 lentelės duomenų, daugiausia vartotojų raštu, žodžiu, telefonu ir el. paštu 

kreipėsi dėl problemų, susijusių su transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto 

paslaugomis, taip pat dėl drabužių ir avalynės valymo, taisymo bei asmens priežiūros paslaugų. 

Dažniausiai vartotojų nurodomas reikalavimas – nutraukti paslaugos pirkimo – pardavimo sutartį ir 

grąžinti sumokėtus pinigus (29 kartus) ir atlyginti žalą (24 kartus). Toliau pateikiama informacija 

apie vartotojų skundų nagrinėjimo rezultatus.  

 

5 lentelė. Duomenys apie vartotojų skundų nagrinėjimą 
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Prašymo pobūdis 
Iš 

viso 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 
Prašyta 

išvados 

1. 
Dėl nekilnojamojo 

turto operacijų 

paslaugų 
24 18 5 2 - 1 

2. 
Dėl asmens priežiūros 

paslaugų 
21 12 - 3 6 - 

3. 
Dėl drabužių ir 

avalynės valymo, 

taisymo ir nuomos 
25 12 1 - 12 - 

4. 
Dėl pagalbos, tyrimų ir 

tarpininkavimo 

paslaugų 
3 1 - - 2 - 

5. 
Dėl transporto 

priemonių techninės 

priežiūros ir remonto 
33 20 4 3 8 - 

6. 
Dėl teisinių paslaugų ir 

apskaitos 
1 1 - - 1 - 

7. 
Dėl kitų vartotojams 

skirtų paslaugų 
5 4 - 1 - - 

 Iš viso: 1122 68 10 9 29 1 
2- nagrinėjant 4 vartotojų skunduose nurodytas problemas, dalis skundo buvo perduota kitai institucijai, dėl kitų keliamų 

klausimų pateiktas ir Tarnybos atsakymas arba dalis klausimų išnagrinėta ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl 

skundų nagrinėjimo rezultatų skaičius 116 (lentelės skilties „Prašyta išvados“ duomenys nelaikomi skundo nagrinėjimo 

rezultatu). 

 

Per 2015 metus šioje srityje buvo išnagrinėta arba atsakyta į 112 vartotojų skundų. Iš jų 68 

vartotojų skundai išnagrinėti vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, 10 kartų atsisakyta 

nagrinėti skundą, 9 kartus pateiktas Tarnybos atsakymas, 29 kartus skundai dėl visų ar dalies juose 

nurodytų problemų perduoti kitoms institucijoms. Ginčų nagrinėjimo metu 1 kartą kreiptasi į kitą 

instituciją prašant pateikti išvadą dėl vartotojo skunde minimų aplinkybių. 

Pažymėtina, kad Tarnyba, reaguodama į tai, jog vartotojų prašymai dėl netinkamos kokybės 

automobilių remonto paslaugų 2014 m. nebuvo iš esmės nagrinėjami nei vienoje ekspertinėje 

institucijoje, 2015 m. pradėjo nagrinėti tokio pobūdžio vartotojų prašymus ginčų sprendimo ne 

teisme tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju, esant poreikiui, kreipiasi į Valstybinę kelių transporto 

inspekciją prie Susisiekimo ministerijos, prašydama pateikti išvadą dėl vartotojams suteiktų 

automobilio remonto paslaugų kokybės.  

 

4. Finansinių paslaugų sritis 
 

Analizuojamu laikotarpiu išnagrinėta ir atsakyta į 370 asmenų kreipimusis dėl finansinių 

paslaugų. 

Išnagrinėti ir atsakyti asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė 

taip: 

 - išnagrinėta ir atsakyta į 66 kreipimusis raštu; 

 - atsakyta į 304 pasiteiravimus, pateiktus el. paštu, telefonu ir žodžiu. 

Toliau (6 lentelė) pateikta informacija apie išnagrinėtus, atsakytus vartotojų skundus ir 

pasiteiravimus pagal nusiskundimo pobūdį, neįtraukiant juridinių asmenų kreipimųsi. 
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6 lentelė. 2015 metais išnagrinėti ir atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal 

nusiskundimų sritį 

 

Eil. Nr. Nusiskundimų sritis 
Skundų 

skaičius 

Pasiteiravimų 

skaičius 

1. Dėl mokėjimo sąskaitų ir mokėjimo paslaugų 4 23 

2. Dėl paskolų 8 33 

3. Dėl hipotekos ir būsto paskolų 5 5 

4. Dėl taupymo paslaugų - 1 

5. Dėl kitų finansinių paslaugų 38 144 

6. Dėl draudimo paslaugų 11 86 

 Iš viso: 66 292 

 

Kaip matyti iš lentelės duomenų, daugiausia vartotojų finansinių paslaugų srityje kreipėsi 

dėl draudimo klausimų, paskolų, mokėjimo paslaugų ir kitų finansinių paslaugų. Nagrinėjant 

skundus, vartotojai dažniausiai kėlė individualius reikalavimus (12 kartų), taip pat nemaža dalis 

prašė pakeisti, panaikinti ar nebetaikyti nesąžiningos sutarties sąlygos (6 kartus). Toliau pateikiama 

informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimo rezultatus. 

 

7 lentelė. Duomenys apie vartotojų skundų nagrinėjimą 

 

 

Prašymo pobūdis 
Iš 

viso 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 
Prašyta 

išvados 

1. Dėl mokėjimo sąskaitų 

ir mokėjimo paslaugų 
4 - - - 4 - 

2. Dėl paskolų 8 1 - 3 4 - 

3. Dėl hipotekos ir būsto 

paskolų 
5 - 2 - 5 - 

4. Dėl taupymo paslaugų - - - - - - 

5. Dėl kitų finansinių 

paslaugų 
38 8 2 9 21 - 

6. Dėl draudimo 

paslaugų 
11 1 - - 11 - 

 Iš viso: 663 10 4 12 45 - 
3- nagrinėjant 5 vartotojų skunduose nurodytas problemas, dalis skundo buvo perduota kitai institucijai, dėl kitų keliamų 

klausimų pateiktas ir Tarnybos atsakymas, todėl skundų nagrinėjimo rezultatų skaičius 71. 

 

Per 2015 metus šioje srityje buvo išnagrinėta arba atsakyta į 66 vartotojų skundus. Iš jų, 4 

kartus atsisakyta nagrinėti skundą, 12 kartų pateiktas Tarnybos atsakymas, 45 kartus skundai dėl 

visų ar dalies juose nurodytų problemų perduoti kitoms institucijoms, 10 vartotojų skundų 

išnagrinėta neteismine tvarka. 

Pažymėtina, kad atsižvelgiant į teisės aktų pakeitimus, nuo 2012 metų dalis Tarnybos 

funkcijų, susijusių su vartotojų ir finansų įstaigų ginčų nagrinėjimu, buvo perduotos Lietuvos 

bankui. Nepaisant to, dalis vartotojų vis dar kreipiasi į Tarnybą dėl ginčų, susijusių su finansinių 

paslaugų teikimu. Pažymėtina ir tai, kad vartotojams ne visada paprasta identifikuoti, į kurią 

instituciją jie turi kreiptis (pvz., nesąžiningos sutarties sąlygos finansinių paslaugų srityje 

priskiriamos Tarnybos kompetencijai, tuo tarpu ginčas tarp vartotojo ir finansinių paslaugų tiekėjo – 

Lietuvos banko kompetencijai. 
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5. Pašto paslaugų ir elektroninių ryšių sritis 
 

Tarnybos specialistai per 2015 metus išnagrinėjo ir atsakė į 544 asmenų kreipimusis dėl 

galimų vartotojų teisių pažeidimų pašto paslaugų ir elektroninių ryšių srityje. Asmenys kreipėsi 

prašydami spręsti įvairaus pobūdžio problemas, klausimus ar ginčus, kilusius tarp asmenų ir 

paslaugų teikėjų, taip pat siekdami gauti specialistų konsultaciją konkrečios situacijos atžvilgiu. 

Išnagrinėti ir atsakyti asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė 

taip: 

 - išnagrinėta ir atsakyta į 115 kreipimųsi raštu (iš jų 1 juridinio asmens kreipimasis); 

            - atsakyta į 429 pasiteiravimus, pateiktus el. paštu, telefonu ir žodžiu (iš jų 9 

juridinių asmenų kreipimaisi). 

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie vartotojų skundų, pasiteiravimų nagrinėjimą, 

neįtraukiant juridinių asmenų prašymų. Pašto paslaugų ir elektroninių ryšių srityje per 2015 metus 

išnagrinėti, atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal nusiskundimų sritis nurodyti žemiau 

pateiktoje lentelėje. 

 

8 lentelė. 2015 metais išnagrinėti ir atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal 

nusiskundimų sritį 

 

Eil. Nr. Nusiskundimų sritis 
Skundų 

skaičius 

Pasiteiravimų 

skaičius 

1. Dėl pašto ir pasiuntinių paslaugų 10 44 

2. Dėl fiksuotojo ryšio telefonijos paslaugų 4 13 

3. Dėl mobiliojo ryšio telefonijos paslaugų 34 113 

4. Dėl interneto paslaugų 24 150 

5. Dėl televizijos paslaugų 38 96 

6. Dėl kitų ryšio paslaugų 4 5 

 Iš viso: 114 421 

 

Kaip matyti iš 8 lentelės duomenų, daugiausia vartotojų tiek raštu, tiek žodžiu, tiek telefonu  

ir el. paštu kreipėsi dėl problemų, susijusių su interneto, mobiliojo ryšio telefonijos, ir televizijos 

paslaugų teikimu. Pastebėtina, kad informacijos dažniausiai teirautasi interneto, mobiliojo ryšio 

telefonijos ir televizijos paslaugų klausimais. Dažniausiai vartotojai kėlė individualius reikalavimus 

(40 kartų), taip pat dažnai nurodė reikalavimą – pakeisti perskaičiuoti arba panaikinti pateiktą 

sąskaitą už paslaugas (23 kartus) ir sumažinti paslaugos kainą (19 kartų). Toliau pateikiama 

informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimo rezultatus.  

 

9 lentelė. Duomenys apie vartotojų skundų nagrinėjimą 

 

 

Prašymo pobūdis 
Iš 

viso 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 
Prašyta 

išvados 

1. Dėl pašto ir 

pasiuntinių paslaugų 
10 - 1 1 8 - 

2. Dėl fiksuotojo ryšio 

telefonijos paslaugų 
4 - - - 4 - 

3. Dėl mobiliojo ryšio 

telefonijos paslaugų 
34 2 1 4 29 - 

4. Dėl interneto paslaugų 24 3 1 - 21 - 

5. Dėl televizijos 

paslaugų 
38 4 3 - 31 - 

6. Dėl kitų ryšio 4 1 - - 3 1 
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paslaugų 

 Iš viso: 1144 10 6 5 96 1 
4 - nagrinėjant 3 vartotojų skundus, dalis skundo buvo perduota kitoms institucijoms, dėl dalies keliamų klausimų 

pateiktas ir Tarnybos atsakymas, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų nagrinėjimo 

rezultatų skaičius 117 (lentelės skilties „Prašyta išvados“ duomenys nelaikomi skundo nagrinėjimo rezultatu). 

 

Per 2015 metus šioje srityje buvo išnagrinėta arba atsakyta į 114 vartotojų skundų. Iš jų 10 

vartotojų skundų išnagrinėti vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, 6 kartus atsisakyta 

nagrinėti skundą, 5 kartus pateiktas Tarnybos atsakymas, 96 skundai dėl visų ar dalies juose 

nurodytų problemų perduoti pagal kompetenciją kitoms institucijoms. Ginčų nagrinėjimo metu 1 

kartą kreiptasi į kitą instituciją prašant pateikti išvadą dėl vartotojo skunde minimų aplinkybių. 

 

6. Transporto paslaugų sritis  
 

Tarnybos specialistai per 2015 metus išnagrinėjo ir atsakė į 250 asmenų kreipimusis dėl 

galimų vartotojų teisių pažeidimų transporto paslaugų teikimo srityje. 

Išnagrinėti ir atsakyti asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė 

taip: 

 - išnagrinėta ir atsakyta į 77 kreipimusis raštu; 

 - atsakyta į 173 pasiteiravimus, pateiktus el. paštu, telefonu ir žodžiu (iš jų 7 

juridinių asmenų kreipimaisi). 

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie vartotojų skundų, pasiteiravimų nagrinėjimą, 

neįtraukiant juridinių asmenų prašymų. Transporto paslaugų srityje per 2015 metus išnagrinėti, 

atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal nusiskundimų sritis nurodyti žemiau pateiktoje 

lentelėje. 

 

10 lentelė. 2015 metais išnagrinėti ir atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal 

nusiskundimų sritį 

 

Eil. Nr. Nusiskundimų sritis 
Skundų 

skaičius 

Pasiteiravimų 

skaičius 

1. Dėl tramvajų, autobusų, metro ir kito 

požeminio transporto paslaugų 

14 32 

2. Dėl geležinkelių paslaugų 4 4 

3. Dėl oro transporto bendrovių paslaugų 13 85 

4. Dėl taksi paslaugų  3 4 

5. Dėl vandens transporto paslaugų 1 4 

6. Dėl transporto infrastruktūros paslaugų 28 20 

7. Dėl transporto nuomos paslaugų 14 17 

 Iš viso: 77 166 

 

Kaip matyti iš 10 lentelės duomenų, daugiausia vartotojų žodžiu, telefonu ir el. paštu 

kreipėsi dėl problemų, susijusių su oro transporto bendrovių paslaugų teikimu, raštu daugiausia 

kreiptasi dėl transporto infrastuktūros bei transporto nuomos paslaugų bei tramvajų, autobusų, 

metro ir kito požeminio transporto paslaugų. Dažniausiai vartotojai nurodė individualaus pobūdžio 

reikalavimą (24 kartus), taip pat dažnai reikalauta grąžinti sumokėtas įmokas ir mokesčius (17 

kartų). Toliau pateikiama informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimo rezultatus.  

 

 

 

 



10 

 

  

11 lentelė. Duomenys apie vartotojų skundų nagrinėjimą 

 

 

Prašymo pobūdis 
Iš 

viso 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 
Prašyta 

išvados 

1. Dėl tramvajų, 

autobusų, metro ir kito 

požeminio transporto 

paslaugų 

14 6 3 3 6 1 

2. Dėl geležinkelių 

paslaugų 
4 3 - - 1 1 

3. Dėl oro transporto 

bendrovių paslaugų 
13 3 1 1 8 - 

4. Dėl taksi paslaugų 3 1 1 - 1 2 

5. Dėl vandens transporto 

paslaugų 
1 1 - - - - 

6. Dėl transporto 

infrastruktūros 

paslaugų 
28 12 2 8 8 - 

7. Dėl transporto nuomos 

paslaugų 
14 13 1 - - - 

 Iš viso: 775 39 8 12 24 4 
5 - nagrinėjant 6 vartotojų skundus, dalis skundo buvo perduota kitoms institucijoms, dėl dalies keliamų klausimų 

pateiktas ir Tarnybos atsakymas, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų nagrinėjimo 

rezultatų skaičius 83 (lentelės skilties „Prašyta išvados“ duomenys nelaikomi skundo nagrinėjimo rezultatu). 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu transporto paslaugų teikimo srityje išnagrinėta ir atsakyta į 77 

vartotojų skundus, iš jų: vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 39 vartotojų 

skundai, 12 kartų parengtas Tarnybos atsakymas, pateikiant prašomą informaciją, situacijos 

paaiškinimą, Tarnybos specialistų vertinimą ir nuomonę dėl visų ar dalies nurodytų klausimų, 8 

skundai atsisakyti nagrinėti, 24 vartotojų skundai buvo perduoti kitoms institucijoms. Skundo 

nagrinėjimo metu 4 kartus kreiptasi į atsakingą instituciją prašant pateikti išvadą ar suteikti skundo 

nagrinėjimui reikalingą informaciją. 

 

7. Laisvalaikio paslaugų sritis 
 

Tarnybos specialistai per 2015 metus išnagrinėjo ir atsakė į 826 asmenų kreipimusis dėl 

galimų vartotojų teisių pažeidimų laisvalaikio paslaugų teikimo srityje. Asmenys kreipėsi 

prašydami spręsti įvairaus pobūdžio problemas, klausimus ar ginčus, kilusius tarp asmenų ir 

paslaugų teikėjų, taip pat siekdami gauti specialistų konsultaciją konkrečios situacijos atžvilgiu. 

Išnagrinėti ir atsakyti asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė 

taip: 

 - išnagrinėta ir atsakyta į 399 kreipimusis raštu (iš jų 7 juridinių asmenų prašymai); 

            - atsakyta į 427 pasiteiravimus, (iš jų 25 juridinio asmenų kreipimaisi) pateiktus el. 

paštu, telefonu ir žodžiu. 

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie vartotojų skundų, pasiteiravimų nagrinėjimą, 

neįtraukiant juridinių asmenų prašymų. Laisvalaikio paslaugų srityje per 2015 metus išnagrinėti, 

atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal nusiskundimų sritis nurodyti žemiau pateiktoje 

lentelėje. 
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12 lentelė. 2015 metais išnagrinėti ir atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal 

nusiskundimų sritį 

 

Eil. Nr. Nusiskundimų sritis 
Skundų 

skaičius 

Pasiteiravimų 

skaičius 

1. Dėl apgyvendinimo paslaugų 18 39 

2. Dėl turizmo paslaugų paketų 67 102 

3. Dėl kelionių agentūrų paslaugų 34 23 

4. Dėl restoranų ir barų teikiamų paslaugų 8 17 

5. Dėl su sportu ir pomėgiais susijusių paslaugų 13 37 

6. Dėl kultūros ir pramogų paslaugų 235 129 

7. Dėl lošimo ir loterijos 9 9 

8. Dėl kitų laisvalaikio paslaugų 8 46 

 Iš viso: 392 402 

 

Kaip matyti iš 12 lentelės duomenų, daugiausia vartotojų kreipėsi dėl problemų, susijusių su 

kultūros bei pramogų paslaugomis bei turizmo paslaugų teikimu. Dažniausiai vartotojų nurodomas 

reikalavimas – nutraukti paslaugų teikimo sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus (239 kartus) bei 

atlyginti žalą (80 kartų). Toliau pateikiama informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimo 

rezultatus.  

 

13 lentelė. Duomenys apie vartotojų skundų nagrinėjimą 

 

 

Prašymo pobūdis 
Iš 

viso 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 
Prašyta 

išvados 

1. Dėl apgyvendinimo 

paslaugų 
18 12 - 2 3 2 

2. Dėl turizmo paslaugų 

paketų 
67 38 8 17 19 33 

3. Dėl kelionių agentūrų 

paslaugų 
34 18 5 6 10 2 

4. Dėl restoranų ir barų 

teikiamų paslaugų 
8 5 - - 3 - 

5. Dėl su sportu ir 

pomėgiais susijusių 

paslaugų 
13 6 - 7 1 - 

6. Dėl kultūros ir 

pramogų paslaugų 
235 197 3 32 3 - 

7. Dėl lošimo ir loterijos 9 1 - 3 7 - 

8. Dėl kitų laisvalaikio 

paslaugų 
8 4 - 3 2 - 

 Iš viso: 3926 281 16 70 48 37 
6 - nagrinėjant 23 vartotojų skundus, dalis skundų buvo perduota kitoms institucijoms, dėl dalies keliamų klausimų 

pateiktas ir Tarnybos atsakymas, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų nagrinėjimo 

rezultatų skaičius 415 (lentelės skilties „Prašyta išvados“ duomenys nelaikomi skundo nagrinėjimo rezultatu). 
 

Per 2015 metus šioje srityje buvo išnagrinėta arba atsakyta į 392 vartotojų skundus. Iš jų 281 

vartotojų skundas išnagrinėtas vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, 16 kartų atsisakyta 

nagrinėti skundą, 70 kartų pateiktas Tarnybos atsakymas, 48 vartotojų skundai buvo perduoti 

kitoms institucijoms. Ginčų nagrinėjimo metu 37 kartus kreiptasi į atsakingą instituciją prašant 

pateikti išvadą ar suteikti skundų nagrinėjimui reikalingą informaciją. 
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Nagrinėjant vartotojų prašymus išvykstamojo turizmo srityje buvo pastebėta, kad padaugėjo 

vartotojų nusiskundimų dėl galimai klaidinančios informacijos pateikimo apie siūlomas paslaugas, 

ypač apie apgyvendinimo paslaugas bei jų kokybę. Atsižvelgdama į vartotojų prašymuose 

nurodytus nusiskundimus, Tarnyba atliko pagrindinių kelionių organizatorių, vykdančių 

išvykstamojo turizmo organizuotas keliones autobusais, interneto svetainių stebėseną. Patikrinus 

kelionių pasiūlymus visose tikrintose interneto svetainėse buvo pastebėti tam tikri trūkumai, kurie 

neatitiko Turizmo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų. Išanalizavus šiuos trūkumus 

buvo parengti raštai ir kreiptasi į visus kelionių organizatorius, informuojant apie nustatytus 

trūkumus ir pasiūlant per tam tikrą laikotarpį šiuos trūkumą ištaisyti ir apie tai informuoti 

Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnybą.  

Pažymėtina, kad padaugėjo vartotojų prašymų dėl netinkamai teikiamų kelionių pardavimo 

agentų paslaugų parduodant lėktuvų bilietus. Dalis vartotojų kreipėsi dėl neišsamios ir (ar) 

netikslios informacijos suteikimo, kita dalis – dėl nesuteiktų lėktuvo bilietų rezervavimo paslaugų.  

 

8. Energijos, vandens sektoriaus bei statybos ir būsto priežiūros paslaugų 

sritys 
 

Tarnybos specialistai per 2015 metus išnagrinėjo ir atsakė į 2109 asmenų kreipimusis dėl 

energijos, vandens sektoriaus bei statybos ir būsto priežiūros paslaugų. Asmenys kreipėsi į Tarnybą 

prašydami spręsti įvairaus pobūdžio problemas, klausimus ar ginčus, kilusius tarp asmenų ir 

paslaugų teikėjų. 

Išnagrinėti ir atsakyti asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė 

taip: 

                          - išnagrinėta ir atsakyta į 429 kreipimusis raštu (iš jų 49 juridinių asmenų 

prašymai); 

                          - atsakyta į 1680 pasiteiravimų (iš jų 58 kartus kreipėsi juridiniai asmenys), pateiktų 

el.paštu, telefonu ir žodžiu. 

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie vartotojų skundų, pasiteiravimų nagrinėjimą, 

neįtraukiant juridinių asmenų kreipimųsi. Per 2015 metus šioje srityje išnagrinėti, atsakyti vartotojų 

skundai ir pasiteiravimai pagal nusiskundimų sritis nurodyti 14 lentelėje. 

 

14 lentelė. 2015 metais išnagrinėti ir atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal 

nusiskundimų sritį 

 

Eil. Nr. Nusiskundimų sritis 
Skundų 

skaičius 

Pasiteiravimų 

skaičius 

1. Dėl vandens sektoriaus paslaugų 72 184 

2. Dėl elektros energijos sektoriaus paslaugų 33 155 

3. Dėl dujų sektoriaus paslaugų 9 33 

4. Dėl kitų energijos šaltinių 30 152 

5. Dėl būsto priežiūros ir renovavimo paslaugų 226 1025 

6. Dėl naujo būsto statybos 6 6 

7. Dėl namų valymo paslaugų 4 67 

 Iš viso: 380 1622 

 

Kaip matyti iš lentelės duomenų, daugiausia vartotojų tiek raštu, tiek žodžiu, tiek telefonu ir 

el. paštu kreipėsi dėl problemų, susijusių su būsto priežiūros ir renovavimo paslaugų teikimu.  

Paaiškiname, kad prie minėtos kategorijos priskiriami ne tik įvairūs būsto statybos, remonto darbai, 

bet ir durų bei langų keitimas, centrinis šildymas, taip pat būsto administratorių veikla. Taigi ši sritis 

apima daug vartotojams aktualių veiklų. Dažniausiai skundus pateikę vartotojai kėlė individualius 
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reikalavimus (106 kartus) bei prašė vykdyti sutarties ar teisės aktų reikalavimus (91 kartus). Taip 

pat dažnai reikalavo neatlygintinai pašalinti paslaugos trūkumus ar atlyginti išlaidas jiems pašalinti 

(54 kartus). Toliau pateikiama informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimo rezultatus. 

 

15 lentelė. Duomenys apie vartotojų skundų nagrinėjimą 

 

 

Prašymo pobūdis 
Iš 

viso 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 
Prašyta 

išvados 

1. Dėl vandens sektoriaus 

paslaugų 
72 41 6 15 35 3 

2. Dėl elektros energijos 

sektoriaus paslaugų 
33 2 - 7 28 1 

3. Dėl dujų sektoriaus 

paslaugų 
9 1 1 6 7 - 

4. Dėl kitų energijos 

šaltinių 
30 6 2 8 27 2 

5. Dėl būsto priežiūros ir 

renovavimo paslaugų 
226 105 15 54 101 6 

6. Dėl naujo būsto 

statybos 
6 6 - - - - 

7. Dėl namų valymo 

paslaugų 
4 1 - 3 3 - 

 Iš viso: 3807 162 24 93 201 12 
7 - nagrinėjant 100 vartotojų skundus, dėl dalies keliamų klausimų pateiktas Tarnybos atsakymas, kita skundo dalis 

perduota kompetentingai institucijai, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų 

nagrinėjimo rezultatų skaičius yra 480 (lentelės skilties „Prašyta išvados“ duomenys nelaikomi skundo nagrinėjimo 

rezultatu). 
 

Ataskaitiniu laikotarpiu energijos, vandens sektoriaus bei statybos ir būsto priežiūros 

paslaugų srityje išnagrinėta ir atsakyta į 380 vartotojų skundų, iš jų: vartotojų ginčų sprendimo ne 

teisme tvarka buvo išnagrinėti 162 vartotojų skundai, 93 atvejais parengtas Tarnybos atsakymas, 

pateikiant prašomą informaciją, situacijos paaiškinimą, Tarnybos specialistų vertinimą ir nuomonę 

dėl visų ar dalies skunduose nurodytų klausimų, 201 vartotojo skundas buvo perduotas kitoms 

institucijoms, 24 skundai atsisakyti nagrinėti. Skundų nagrinėjimo metu 12 kartų kreiptasi į kitas 

institucijas prašant pateikti išvadą ar suteikti nagrinėjimui reikalingą informaciją. 

Vertinant energetikos, statybos ir būsto priežiūros sektorius, galima skirti šias pagrindines 

vartotojams kylančias problemas:  

2015 metais Tarnyboje energetikos srityje daugiausiai vartotojų prašymų gauta dėl problemų 

šilumos tiekimo srityje. Gautuose prašymuose vartotojai dažniausiai kėlė klausimus dėl sąskaitose 

už šilumą priskaičiuotų mokėtinų sumų už šilumą pagrįstumo. Vartotojai abejojo, ar šilumos 

tiekėjas teisingai paskirstė daugiabučiame name sunaudotą šilumą, ar taikė tinkamą šilumos 

paskirstymo metodą, ar šiluma už bendrojo naudojimo patalpų šildymą buvo priskirta pagrįstai. 

Nemažai gauta vartotojų prašymų dėl karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, kuriuose 

vartotojai kėlė klausimus dėl įrengiamų apskaitos prietaisų su nuotoliniu duomenų nuskaitymu ir 

kodėl neleidžiama vartotojui pasirinkti apskaitos prietaisų be šios funkcijos. 

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo srityse daugiausiai 

vartotojų prašymų gauta dėl ginčų, kilusių tarp geriamojo vandens tiekėjų ir vartotojų dėl geriamojo 

vandens apskaitos prietaisų įrengimo procedūrų ir geriamojo vandens suvartojimo normų 

pritaikymo pagrįstumo. Vartotojai skundėsi, kad vandens tiekėjas, nepatekęs į būstą įrengti/pakeisti 

vartotojo būste geriamojo vandens apskaitos prietaisą, pradeda taikyti vandens suvartojimo normas.  

Nagrinėjant vartotojų prašymus dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų 

valdytojų veiksmų pastebėta, kad 2015 metais padaugėjo vartotojų prašymų spręsti ginčą su 
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bendrojo naudojimo objektų administratoriumi, kuris veiklą vykdo sutarčių su vartotojais pagrindu. 

Ginčai kilo dėl administratoriaus priskaičiuotų mokėjimo sumų.  

 Elektros energijos tiekimo klausimais vartotojai dažniausiai teiravosi dėl elektros energijos 

tiekimo sutrikimų ir žalos atlyginimo, kai buvo laikinai nutrūkęs elektros tiekimas ir vartotojai 

patyrė žalą.  

Analizuojamu laikotarpiu statybos srityje vartotojų kreipimųsi tendencija išliko tokia pat 

kaip ir ankstesniais metais – daugiausia buvo skundžiamasi dėl statybos darbų bei statinio elementų 

– langų ir durų kokybės. Prašymų skaičius šioje srityje nemažėja bei pobūdis nesikeičia ir dėl to, jog 

nėra reglamentuotas valstybės institucijų dalyvavimas nustatant statybos defektus, atsiradusius 

paprastojo (einamojo) remonto metu, esant garantiniam terminui. Taip pat nėra valstybinės 

institucijos, galinčios įvertinti statybos darbų ir statybos produktų (langų ir durų) kokybę, defektų 

atsiradimo priežastis bei pateikti išvadas.  

 

9. Sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų prekių, paslaugų sritys 
 

Tarnybos specialistai per 2015 metus nurodytose srityse išnagrinėjo ir atsakė į 3602 asmenų 

kreipimusis. Asmenys kreipėsi į Tarnybą prašydami spręsti įvairaus pobūdžio problemas, klausimus 

ar ginčus, kilusius tarp asmenų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų. 

Išnagrinėti ir atsakyti asmenų kreipimaisi per 2015 metus pagal kreipimosi būdą pasiskirstė 

taip: 

                          - išnagrinėta ir atsakyta į 580 kreipimųsi raštu (iš jų 494 vartotojų skundai, 86 

juridinių asmenų prašymai); 

                          - atsakyta į 3022 pasiteiravimus (iš jų 347 kartus kreipėsi juridinis asmuo), 

pateiktus el. paštu, telefonu ir žodžiu. 

Toliau pateikiama išsamesnė informacija apie vartotojų skundų, pasiteiravimų nagrinėjimą, 

neįtraukiant juridinių asmenų kreipimųsi. 

 

16 lentelė. 2015 metais išnagrinėti ir atsakyti vartotojų skundai ir pasiteiravimai pagal 

nusiskundimų sritį 

 

Eil. Nr. Nusiskundimų sritis 
Skundų 

skaičius 

Pasiteiravimų 

skaičius 

1. Dėl vaistų 4 19 

2. Dėl medicininių prietaisų ir fizinės pagalbos 

priemonių 

22 98 

3. Dėl sveikatos priežiūros paslaugų 13 84 

4. Dėl mokymo paslaugų ir privačių kursų 20 30 

5. Dėl kitų prekių ir paslaugų 435 2444 

 Iš viso: 494 2675 

 

Kaip matyti iš 16 lentelės duomenų, daugiausia vartotojų kreipimųsi tiek raštu, tiek žodžiu, 

telefonu ir el. paštu gauta dėl kitų prekių ir paslaugų. Paaiškiname, kad vadovaujantis 

Rekomendacijoje nustatyta klasifikavimo tvarka, prie šios kategorijos priskiriami visi asmenų 

kreipimaisi, nepriskirtini anksčiau įvardintoms konkrečioms prekių, paslaugų kategorijoms. 

Pastebėtina, kad iš lentelėje pateiktų konkrečių kategorijų nemažai vartotojų kreipėsi dėl 

medicininių prietaisų ir fizinės pagalbos priemonių. Dažniausiai vartotojų nurodytas reikalavimas – 

nutraukti prekės (paslaugos) pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti sumokėtus pinigus (287 kartus). 

Toliau pateikiama informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimo rezultatus.  
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17 lentelė. Duomenys apie vartotojų skundų nagrinėjimą 

 

 

Prašymo pobūdis 
Iš 

viso 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 
Prašyta 

išvados 

1. Dėl vaistų 4 1 1 1 1 - 

2. Dėl medicininių 

prietaisų  ir fizinės 

pagalbos priemonių 
22 18 - 4 1 3 

3. Dėl sveikatos 

priežiūros paslaugų 
13 9 - - 4 4 

4. Dėl mokymo paslaugų 

ir privačių kursų 
20 10 - 5 7 - 

5. Dėl kitų prekių ir 

paslaugų 
435 270 29 55 82 4 

 Iš viso: 4948 308 30 65 95 11 
8 - nagrinėjant 4 vartotojų skundus, dėl dalies keliamų klausimų pateiktas Tarnybos atsakymas, kita skundo dalis 

perduota kompetentingai institucijai, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų 

nagrinėjimo rezultatų skaičius yra 498 (lentelės skilties „Prašyta išvados“ duomenys nelaikomi skundo nagrinėjimo 

rezultatu). 
 

Per 2015 metus nurodytose srityse buvo išnagrinėta arba atsakyta į 494 vartotojų skundus. Iš 

jų 308 vartotojų skundai išnagrinėti vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka, 30 kartų atsisakyta 

nagrinėti skundą, 65 kartus pateiktas Tarnybos atsakymas, 95 skundai dėl visų ar dalies nurodytų 

problemų perduoti kitoms institucijoms. Skundo nagrinėjimo laikotarpiu 11 kartų kreiptasi į kitas 

institucijas, prašant pateikti išvadą dėl vartotojo skunde nurodytų aplinkybių. 

2015 metais tik keletas vartotojų skundėsi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 

daugiau buvo gauta vartotojų prašymų dėl medicininių prekių. Nagrinėjant šiuos prašymus 

paaiškėjo, kad vartotojai dažniausiai skundėsi dėl to, kad medicininiai prietaisai buvo įsigyti 

nuotoliniu būdu ir vartotojai negalėjo nutraukti sutarčių per Civiliniame kodekse nustatytą terminą.  

Pažymėtina, kad 2015 metais gauta daugiau paklausimų ir vartotojų prašymų dėl ugdymo 

paslaugų (dažniausiai privačių darželių) paslaugų kokybės, sutarties nutraukimo bei iš anksto 

sumokėtų pinigų grąžinimo. Vartotojai skunduose nurodo, kad jiems išreiškus norą nutraukti sutartį, 

paslaugų teikėjas nesutinka to padaryti ir grąžinti iš anksto sumokėtos pinigų sumos. Paslaugų 

teikėjai dažniausiai tokiais atvejais argumentuoja, kad patyrė tam tikrų nuostolių, kuriuos vartotojas 

privalo atlyginti.  

Išlieka aktuali problema, apimanti skirtingas prekių ir paslaugų rūšis – galimi reklamos 

pažeidimai ir nesąžininga komercinė veikla. Per 2015 m. vartotojai daugiausia skundėsi dėl 

nepageidaujamos reklamos. Dažniausiai asmenys nurodė, kad gauną reklamą elektroniniu paštu, 

nors reklamos siuntėjams nėra davę sutikimo dėl reklamos siuntimo. Vartotojai skundėsi dėl 

reklamos į daugiabučių pašto dėžutes, nors jos buvo tinkamai ir aiškiai pažymėtos dėl atsisakymo 

gauti reklamą. Vartotojų nepasitenkinimą taip pat kėlė nepageidaujama reklama ant buto durų 

rankenų. Be to, gauta skundų, kad reklama skleidžiama kapinėse. Daugiausia nepatenkintų vartotojų 

kreipėsi dėl SIA „Modera“ skleidžiamos nepageidaujamos reklamos. Bendrovė, naudodamasi 

išankstinio apmokėjimo kortelėmis, iš įvairių telefono numerių siuntė vartotojams reklamines 

žinutes apie siūlomus greituosius kreditus (skirtinguose interneto tinklalapiuose).  

  Taip pat nagrinėti prašymai dėl galimai nesąžiningos komercinės veiklos. Gauta vartotojų 

prašymų dėl organizuojamų akcijų, neaiškiai, klaidinančiai pateiktos informacijos, dėl netinkamo 

informacijos atskleidimo, netikslių kainų nurodymo ar jų pateikimo neaiškiai. Gauta skundų dėl 

asmens garbės ir orumo įžeidimo reklamoje, dėl neteisėto asmens atvaizdo reklamoje, ekstrasensų 

paslaugų internete, asmens titulo diskriminavimo.   

Atkreiptinas dėmesys, kad vartotojai retai būna susipažinę su Nesąžiningos komercinės 

veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatomis, todėl daugelyje juridinių asmenų veiksmų 
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įžvelgia nesąžiningą veiklą, nors tokia veikla neturi minėtame įstatyme reglamentuotų nesąžiningos 

veiklos požymių. Tarnyba, išnagrinėjusi pateiktus skundus, pradėjo tyrimus dėl konkrečių 

bendrovių galimai nesąžiningos komercinės veiklos: kai vartotojams buvo siūlomos poilsinės 

kelionės, įvardintos kaip nemokamos, tačiau vartotojai patys turėjo dalį kelionės apmokėti; taip pat 

priimtas nutarimas byloje dėl automobilių nuomos paslaugas vykdančios bendrovės nesąžiningos 

komercinės veiklos – bendrovė tinkamai nepateikė vartotojams informacijos apie paslaugas bei 

negrąžino sumokėtų depozitų. Itin daug vartotojų nusiskundimų gauta dėl grožio paslaugas 

teikiančios bendrovės agresyvių veiksmų, kai vartotojams buvo siūloma įsigyti paslaugų 

abonementą bei kosmetikos gaminių už itin didelę sumą bei pasirašyti vartojimo kredito sutartį iš 

karto, procedūros metu. Nagrinėti atvejai bei pradėtos nagrinėjimo procedūros dėl skleidžiamų 

akcijų, kai skelbiama maža prekės kaina arba didelė nuolaida, o paskui atsisakoma ją parduoti, taip 

pat, kai paskelbus akcijas visoms prekės, prekės apskritai pašalinamos iš prekybos skelbiamos 

akcijos metu.    

 

10. Nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų taikymo kontrolė 
 

Tarnyboje per 2015 metus nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų požiūriu buvo išnagrinėta 

140 sutarčių. Kadangi asmenys kreipėsi dėl įvairių prekių pirkimo (paslaugų teikimo) sutarčių 

vertinimo, Tarnyboje išnagrinėtų sutarčių pasiskirstymas atsižvelgiant į jų pobūdį pateikiamas 18 

lentelėje. 

 

18 lentelė. 2015 metais Tarnyboje išnagrinėtos sutartys pagal pobūdį  

 

Eil. Nr. Vartojimo sutarties pobūdis Kiekis 

1. Standartinės prekių pirkimo-pardavimo sutartys 25 

2. Standartinės interneto paslaugų teikimo sutartys 2 

3. Standartinės judriojo ir fiksuoto ryšio paslaugų 

teikimo sutartys 
3 

4. Standartinės finansinių paslaugų teikimo sutartys 21 

5. Standartinės draudimo paslaugų teikimo sutartys 1 

6. Standartinės komunalinių paslaugų teikimo sutartys 38 

7. Standartinės rangos paslaugų teikimo sutartys 9 

8. Standartinės paslaugų teikimo sutartys 39 

Iš viso: 140 

 

Toliau diagramoje pateikiamos vertintų sutarčių pagal pobūdį procentinės išraiškos. 

3 diagrama. Tarnyboje išnagrinėtos sutartys pagal pobūdį 
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Daugiausia priimta Tarnybos komisijos nutarimų dėl standartinių paslaugų teikimo sutarčių, 

standartinių komunalinių paslaugų teikimo sutarčių, standartinių prekių pirkimo-pardavimo sutarčių 

bei standartinių finansinių paslaugų teikimo sutarčių. 

Kalbant apie vartojimo sutarčių vertinimą nesąžiningų sutarčių sąlygų požiūriu, reikia 

atkreipti dėmesį, kad 12 iš visų išnagrinėtų sutarčių sąlygos neatitiko sutarčių nesąžiningų sąlygų 

nustatymo kriterijų. Visose kitose išnagrinėtose sutartyse nustatyta vartojimo sutarčių nesąžiningų 

sąlygų nustatymo kriterijus atitikusių sąlygų. Visais atvejais buvo pasiūlyta šias sąlygas pakeisti 

arba nebetaikyti pasirašant sutartis su vartotojais. Į Tarnybos nutarimus buvo atsižvelgta, t. y. buvo 

pakeistos 51 sutarties sąlygos, kitų sutarčių atžvilgiu dar vyksta sutarčių sąlygų derinimo procesas.  

 

11. Baigiamosios nuostatos 
 

Per 2015 metus į Tarnybą kreipėsi 16848 asmenys, prašydami apginti galimai pažeistas jų 

kaip vartotojų teises, spręsti ginčus tarp vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų arba suteikti 

informaciją vartotojų teisių apsaugos klausimais. 59 kartus į Tarnybą kreipėsi asmenys, kurie 

teiravosi informacijos įvairiais su Tarnybos veikla susijusiais klausimais, dėl Tarnybos priimtų 

sprendimų pateikimo ir kt. 

Per 2015 metus asmenys dažniausiai skundėsi dėl vartojimo prekių, tačiau, kaip matyti iš 1 

lentelės duomenų, vartotojams kilo nemažai problemų ir kitose srityse. Pateikdami vartotojų 

skundus, vartotojai keldavo skirtingus reikalavimus, jų reikalavimų išsidėstymas parodytas 19 

lentelėje. 

Atsižvelgiant į 19 lentelės duomenis, galima teigti, jog dažniausiai skundus pateikę 

vartotojai reikalavo nutraukti prekės pirkimo – pardavimo, paslaugų teikimo sutartis ir grąžinti 

sumokėtas įmokas (2188) bei netinkamos kokybės prekę, paslaugą pakeisti tinkamos kokybės 

preke, paslauga (251). Taip pat buvo pateiktas 381 individualaus pobūdžio reikalavimas, nurodytas 

19 lentelės skiltyje „Kita“. Analizuojant minėtoje lentelėje pateiktus duomenis, matyti, jog sutartį 

nutraukti konkrečiose srityse dažniausiai reikalavo vartotojai, kreipęsi dėl vartojimo prekių (1551), 

taip pat dėl laisvalaikio paslaugų (239) bei kitų prekių ir paslaugų (262). Vartotojai, kurie 

reikalavo vykdyti sutarties ar teisės aktų reikalavimus dažniausiai kreipėsi dėl energetikos, 

vandens sektoriaus bei statybos ir būsto priežiūros paslaugų (91). Atlyginti žalą vartotojai 

daugiausiai reikalavo dėl laisvalaikio paslaugų (80). Taigi priklausomai nuo skundo pobūdžio 

vartotojai teikė skirtingus reikalavimus. 

Lyginant vartotojų reikalavimų pobūdį su 2014 metų duomenimis, galima daryti keletą 

išvadų: 

• 2014 metais 47 proc. visų pareikštų vartotojų reikalavimų buvo nutraukti sutartį ir atgauti 

sumokėtus pinigus. 2015 metais šių reikalavimų skaičius išaugo iki 58 proc. 

• Individualaus pobūdžio reikalavimus 2014 m. pareiškė 19 proc. vartotojų, o 2015 metais 

tokius reikalavimus pateikė tik 11 proc. vartotojų. 

• Netinkamos kokybės prekę ar paslaugą pakeisti tinkamos kokybės preke/paslauga 2015 

metais reikalavo 7 proc. vartotojų, o nežymiai daugiau tokių reikalavimų vartotojai pateikė 2014 

metais (5 proc.). 

• Pageidavusių, kad būtų atlyginta patirta žala dalis išliko panaši, kaip ir ankstesniais metais 

(2014 m. – 7 proc., 2015 m. – 6 proc.). 

• Kaip reikalavimą – vykdyti sutarties ar teisės aktų reikalavimus – 2014 metais pareiškė 7 

proc. vartotojų, o 2015 metais tokių reikalavimų skaičius sumažėjo iki 5 proc. 

• Neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus ar atlyginti išlaidas jiems pašalinti 2014 metais 

pateikė 4 proc. vartotojų, o 2015 metais tokių reikalavimų sumažėjo iki 2 proc. 

• Perskaičiuoti arba panaikinti pateiktą sąskaitą 2014 metais pageidavo 6 proc. vartotojų, o 

2015 metais tokių reikalavimų skaičius sumažėjo iki 3 proc. Kiti išskirti vartotojų reikalavimai 

pasiskirstė labai panašiai lyginant su praėjusiais metais ir neviršijo 1 proc. visų pageidavimų. 
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Svarbu pažymėti, kad 2015 metais vartotojai buvo labiau linkę konkretizuoti keliamus 

reikalavimus bei dažniau nurodydavo vieną reikalavimą (2015 metais 3688 vartotojai kėlė 3757 

reikalavimus), o 2014 metais vartotojai dažniau keldavo kelis reikalavimus (2792 vartotojai kėlė 

3005 reikalavimus). 

 

19 lentelė. Duomenys apie pateikusiųjų vartotojų skundus reikalavimus 
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1. Dėl 

vartojimo 

prekių 

200 81 34 1551 5 1 6 42 40 58 133 

2. Dėl 

bendrųjų 

vartotojams 

skirtų 

paslaugų 

7 16 7 29 1 1 3 7 10 24 14 

3. Dėl 

finansinių 

paslaugų 

- - 1 3 - 6 - 4 2 1 12 

4. Dėl pašto 

paslaugų ir 

elektronini

ų ryšių 

3 - 19 16 6 4 23 3 7 4 40 

5. Dėl 

transporto 

paslaugų 

1 1 5 12 - 3 3 2 17 15 24 

6. Dėl 

laisvalaikio 

paslaugų 

2 1 9 239 1 3 1 2 12 80 33 

7. Dėl 

energijos, 

vandens 

sektoriaus 

bei statybos 

ir būsto 

priežiūros 

paslaugų 

27 54 17 51 5 2 50 91 17 16 106 

8. Dėl 

sveikatos 

apsaugos 

sektoriaus 

prekių ir 

- - 1 15 - - - - 4 11 11 
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paslaugų 
9. Dėl 

švietimo 

sektoriaus 

paslaugų 

- - - 10 - - - 2 3 1 1 

10. Dėl kitų 

prekių ir 

paslaugų 

11 10 8 262 2 3 6 20 9 20 20 

Iš viso: 251 163 101 2188 20 23 92 173 121 230 395 

Pastaba: lentelėje pateiktų vartotojų reikalavimų skaičius nesutampa su visų Tarnyboje išnagrinėtų ir atsakytų 

skundų skaičiumi, nes tam tikrais atvejais vartotojai nurodė kelis reikalavimus arba buvo pasiektas taikus ginčo 

sprendimas nenurodžius tikslaus reikalavimo. 

 

Toliau 4 diagramoje pateikiami apibendrinti duomenys apie sandorių sudarymo būdus. 

Vartotojų skundų, gautų Tarnyboje, duomenys leidžia daryti išvadą, kad 2015 metais didžioji dalis 

vartotojų buvo linkę sandorius dėl prekių ar paslaugų įsigijimo sudaryti elektroninės prekybos 

pagalba. Kaip matyti iš diagramos duomenų, net 66 proc. skundus Tarnybai pateikusių vartotojų 

pirkimo būdu nurodė elektroninę prekybą, ir tik 7 proc. nurodė tiesioginę prekybą, t. y. 

parduotuvėse ir sandorio patalpose. Pažymėtina, kad 2014 metais vartotojų pirkimo būdai 

pasiskirstė panašiai tiek perkant tiesiogiai parduotuvėse ar sandorio patalpose (36 proc.), tiek 

pasitelkus elektroninę prekybą (37 proc.). Pateikti duomenys leidžia daryti išvadą, kad per metus 

stipriai išaugo elektroninės prekybos, kaip prekių ir paslaugų pirkimo būdo, populiarumas, o 

vartotojai Lietuvoje labiausiai linkę sandorius dėl prekių, paslaugų įsigijimo sudaryti elektroninės 

prekybos būdu bei prekybos vietose. 

 

 

4 diagrama. Asmenų skunduose nurodyti prekių, paslaugų pirkimo būdai 

 

 
 

20 lentelėje „Informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimą“ pateikiami bendri duomenys 

apie vartotojų skundų nagrinėjimą. Per 2015 metus Tarnyboje buvo išnagrinėta ir atsakyta į 3688 

vartotojų skundus, iš jų 1191 kartą skundas ar dalis jame keliamų klausimų perduoti institucijoms, 

turinčioms įgaliojimus spręsti minėtus klausimus, 163 skundų nagrinėjimas sustabdytas arba 

atsisakyta nagrinėti, 396 kartus pateiktas Tarnybos atsakymas, suteikta prašoma informacija ar 

situacijos paaiškinimas bei vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka išnagrinėta 2120 ginčų. 
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Išanalizavus per 2015 metus Tarnyboje išnagrinėtus vartotojų skundus, nustatyta, jog vidutinė 

skundo nagrinėjimo trukmė – 5 darbo dienos. 

 

20 lentelė. Informacija apie vartotojų skundų nagrinėjimą 

 

Prašymų (nusiskundimų) sritis 

Išnagrinėta 

ne teisme 

tvarka 

Sustabdyta, 

atsisakyta 

nagrinėti 

Pateiktas 

Tarnybos 

atsakymas 

Perduota 

Išnagrinėti 

ir atsakyti 

prašymai 

1. Dėl vartojimo prekių 1249 65 130 653 20531 

2. Dėl bendrųjų 

vartotojams skirtų 

paslaugų 

68 10 9 29 1122 

3. Dėl finansinių paslaugų 10 4 12 45 663 

4. Dėl pašto paslaugų ir 

elektroninių ryšių 
10 6 5 96 1144 

5. Dėl transporto paslaugų 39 8 12 24 775 

6. Dėl laisvalaikio paslaugų 281 16 70 48 3926 

7. Dėl energijos, vandens 

sektoriaus bei statybos ir 

būsto priežiūros 

paslaugų 

162 24 93 201 3807 

8. Dėl sveikatos priežiūros, 

švietimo ir kitų prekių, 

paslaugų 

308 30 65 95 4948 

 Iš viso: 2127 163 396 1191 3688 
1 - nagrinėjant 37 vartotojų skundus, dalis skundo buvo perduota kitoms institucijoms, dėl dalies keliamų klausimų 

pateiktas ir Tarnybos atsakymas arba dalis klausimų išnagrinėta ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl vienam 

skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų nagrinėjimo rezultatų skaičius 2090. 
2- nagrinėjant 4 vartotojų skunduose nurodytas problemas, dalis skundo buvo perduota kitai institucijai, dėl kitų keliamų 

klausimų pateiktas ir Tarnybos atsakymas arba dalis klausimų išnagrinėta ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka, todėl 

skundų nagrinėjimo rezultatų skaičius 116. 
3- nagrinėjant 5 vartotojų skunduose nurodytas problemas, dalis skundo buvo perduota kitai institucijai, dėl kitų keliamų 

klausimų pateiktas ir Tarnybos atsakymas, todėl skundų nagrinėjimo rezultatų skaičius 71. 
4 - nagrinėjant 3 vartotojų skundus, dalis skundo buvo perduota kitoms institucijoms, dėl dalies keliamų klausimų 

pateiktas ir Tarnybos atsakymas, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų nagrinėjimo 

rezultatų skaičius 117. 
5 - nagrinėjant 6 vartotojų skundus, dalis skundo buvo perduota kitoms institucijoms, dėl dalies keliamų klausimų 

pateiktas ir Tarnybos atsakymas, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų nagrinėjimo 

rezultatų skaičius 83. 
6 - nagrinėjant 23 vartotojų skundus, dalis skundų buvo perduota kitoms institucijoms, dėl dalies keliamų klausimų 

pateiktas ir Tarnybos atsakymas, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų nagrinėjimo 

rezultatų skaičius 415. 
7 - nagrinėjant 100 vartotojų skundus, dėl dalies keliamų klausimų pateiktas Tarnybos atsakymas, kita skundo dalis 

perduota kompetentingai institucijai, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų 

nagrinėjimo rezultatų skaičius yra 480. 
8 - nagrinėjant 4 vartotojų skundus, dėl dalies keliamų klausimų pateiktas Tarnybos atsakymas, kita skundo dalis 

perduota kompetentingai institucijai, todėl vienam skundui žymėtas ne vienas nagrinėjimo rezultatas, o skundų 

nagrinėjimo rezultatų skaičius yra 498. 

 

Toliau pateikiame informaciją apie Tarnyboje vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka 

išnagrinėtus vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčus ir Tarnybos sprendimų vykdymo 

rezultatus. Per 2015 metus vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka buvo išnagrinėti 2127 ginčai, 

vidutinė ginčo nagrinėjimo trukmė – 23 darbo dienos. Iš visų išnagrinėtų ginčų priimti 1099 

nutarimai, kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti, ir 38 nutarimai, kuriais vartotojų reikalavimai 

patenkinti iš dalies. Iš jų įvykdyta 713 (63 proc.), kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti, ir 26 (2 
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proc.), kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti iš dalies. 398 sprendimai nevykdomi (35 proc.). 

Ginčo šalys susitaikė 463 kartus, 174 atvejais ginčų nagrinėjimas nutrauktas kitais Vartotojų teisių 

apsaugos įstatyme numatytais pagrindais. Išsamesnė informacija pateikta 21 lentelėje.  

 Daugiausia vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teismo tvarka 

vartotojų prašymų išnagrinėta vartojimo prekių bei laisvalaikio paslaugų srityse. 

 Lyginant analizuojamo laikotarpio informaciją su 2014 metų duomenimis matyti, kad 

pakankamai stipriai išaugo ginčų skaičius. 2014 metais buvo išnagrinėti 1429 ginčai, o 2015 metais 

– 2127 ginčai. Pažymėtina, kad sumažėjo Tarnybos sprendimų atmesti vartotojo prašymą dalis 

lyginant su visų ginčų dalimi. 2014 metais atmesta 8 proc. vartotojų prašymų, o 2015 metais tik 4 

proc. Tarnyboje nagrinėtų ginčų. Atkreiptinas dėmesys, kad sumažėjo taikiai sprendžiamų vartotojų 

ginčų dalis. Taikiai išspręsti ginčai 2015 metais sudarė 24 proc. nuo visų išnagrinėtų vartotojų 

prašymų, o 2014 metais taikiai išnagrinėti vartotojų prašymai sudarė 37 proc. nuo visų per šį 

laikotarpį išnagrinėtų vartotojų prašymų. Palyginus šių laikotarpių duomenis matome, kad 2015 

metais taikiai išspręstų vartotojų prašymų rodiklis sumažėjo 13 proc. lyginant su 2014 metų 

rodikliu. 

21 lentelė. Vartotojų ir pardavėjų, paslaugų teikėjų ginčų vartotojų ginčų sprendimo ne 

teisme tvarka nagrinėjimo rezultatai 
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Dėl vartojimo prekių 1249 40 564 163 4 1 288 2 88 

Dėl bendrųjų vartotojams 

skirtų paslaugų 
68 7 13 5 4 - 15 - 13 

Dėl finansinių paslaugų 10 1 - - - - - - 6 

Dėl pašto paslaugų ir 

elektroninių ryšių 
10 - 1 - - - 5 - - 

Dėl transporto paslaugų 39 4 6 1 1 - 18 - 2 

Dėl laisvalaikio paslaugų 281 20 5 170 13 5 43 - 15 

Dėl energijos, vandens 

sektoriaus bei statybos ir 

būsto priežiūros paslaugų 

162 9 12 6 4 4 19 - 25 

Dėl sveikatos priežiūros, 

švietimo ir kitų prekių 

paslaugų 

308 7 112 41 - 2 75 1 25 
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Iš viso: 21279 88 713 386 26 12 463 3 174 
9 262 Tarnybos sprendimai, kuriais patenkinti vartotojų reikalavimai arba vartotojų reikalavimai patenkinti iš dalies, 

vykdymo rezultatai ataskaitos rengimo laikotarpiu nebuvo žinomi, todėl informacija apie šiuos sprendimus 21 lentelėje 

nepateikta. 

 

Daugiausiai vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų ginčų sprendimo ne teismo tvarka 

išnagrinėta vartojimo prekių srityje – 58,7 proc., kitų prekių ir paslaugų srityje – 14,5 proc. 

laisvalaikio paslaugų srityje – 13,2 proc., bei energetikos ir vandens teikimo paslaugų srityje – 7,6 

proc. Išnagrinėtų vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka pasiskirstymas pavaizduotas 5 

diagramoje. 

 

5 diagrama. Išnagrinėtų vartotojų ginčų sprendimo ne teisme tvarka pasiskirstymas 

pagal prašymų sritis 

 

 
 

Reikia pastebėti, jog analizuojamu laikotarpiu taip pat atsakyta į 11383 asmenų 

pasiteiravimus, pateiktus telefonu, žodžiu ir el. paštu, iš jų 1218 konsultacijų su euro įvedimu 

susijusiais klausimais. Įvertinus asmenų klausimus, pateikta prašoma informacija, asmens keliamo 

klausimo paaiškinimas, Tarnybos specialistų vertinimas. Tokia paslauga, kai pateikiama informacija 

ar paaiškinimas, yra naudinga tiek vartotojams, tiek pardavėjams, paslaugų teikėjams, nes 

informacija apie vartotojų teises reglamentuojančių teisės aktų nuostatų reikalavimus, verslo 

subjektų ir vartotojų teises bei pareigas sudaro galimybę ginčo dalyviams dalį kilusių ginčų išspręsti 

taikiai dar nepasiekus nagrinėjimo institucijos. 

Apibendrinant ataskaitos informaciją matyti, jog lyginant su 2014 metų duomenimis išaugo 

bendras besikreipusių asmenų skaičius: 2014 metais į Tarnybą kreipėsi 15094 asmenys, o 2015 

metais skaičius išaugo iki 16603 kreipimųsi.  

Analizuojamu laikotarpiu buvo išnagrinėta ir atsakyta į 16848 kreipimusis. Svarbu 

pažymėti, kad dalies 2015 metais gautų kreipimųsi nagrinėjimas dar tęsiamas ir tai lemia, kad gautų 
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ir atsakytų kreipimųsi skaičius skiriasi. Analizuojant vartotojams kylančių problemų sritis, matyti, 

kad 2015 metais, kaip ir ankstesniais laikotarpiais, vartotojai kreipiasi dėl daugybės įvairių 

klausimų, todėl jiems kylančių problemų sritis išlieka plati. Nepaisant to, didžiausia kreipimųsi 

dalis apima vartojimo prekių sektorių. Verta paminėti ir tai, kad 2015 metais padaugėjo kreipimųsi 

dėl kitų prekių ir paslaugų, kurie nebuvo priskirti nei vienai sričiai. Pastebėtina, jog į šią sritį pateko 

didžioji dalis kreipimųsi dėl euro įvedimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų laikymosi, tai 

lėmė kreipimųsi skaičiaus augimą šioje srityje. 

Gaunama asmenų klausimų įvairovė leidžia daryti išvadą, kad tiek fiziniai, tiek juridiniai 

asmenys susiduria su įvairiausiomis problemomis vartotojų teisių apsaugos srityje, o didėjantis 

asmenų kreipimųsi skaičius leidžia teigti, kad asmenų domėjimasis ir supratimas vartotojų teisių 

apsaugos srityje didėja. 

 

 

 

 


