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įžanga
Aprašas nustato, jog kasmet:
2020

M.

KOVO

17

D.

LIETUVOS

RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO
ĮSAKYMU

NR.

1R-82

„DĖL

VEIKLOS

VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS SRITYJE
KOORDINAVIMO

TVARKOS

APRAŠO

PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTAS VEIKLOS
VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS SRITYJE
KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠAS.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolės (toliau – Valstybės
kontrolė) 2019 m. liepos 16 d. valstybinio
audito
ataskaitos
Nr.
VA-4
„Ar
užtikrinama vartotojų teisių apsauga“
rezultatus,
kuriuose
teigiama,
kad
vartotojų
teisių
apsaugos
politikos
įgyvendinimo
koordinavimas
nėra
pakankamas ir tinkamai neužtikrina, kad
institucijos imtųsi veiksmingų priemonių
vartotojų teisėms apsaugoti, taip pat
atsižvelgiant
į
Valstybės
kontrolės
rekomendaciją užtikrinti, kad periodiškai
būtų vertinamas institucijų, atsakingų už
vartotojų
teisių
apsaugą,
veiklos
rezultatyvumas ir valdoma informacija,
reikalinga
politikai
vartotojų
teisių
apsaugos srityje formuoti, Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerija
parengė
Veiklos
vartotojų
teisių
apsaugos srityje koordinavimo tvarkos
aprašą (toliau - Aprašas), kuris nustato
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos
vykdomą
valstybės
ir
savivaldybių institucijų, įgyvendinančių
savo funkcijas vartotojų teisių apsaugos
srityje, veiklos bei šių institucijų ir
vartotojų asociacijų veiklos organizuojant
vartotojų švietimą koordinavimą.

KOVAS 2021

Valstybės institucijos, atsakingos už
valstybės politikos formavimą bei už
valstybės politikos įgyvendinimą tam
tikrose
vartojimo
srityse,
pagal
kompetenciją raštu pateikia informaciją
apie:
numatomas
(planuojamas)
teisėkūros
iniciatyvas, susijusias su vartotojų teisių
apsauga, ir kitas vartotojų teisių apsaugos
priemones;
priemones ir veiksmus, įtrauktus į planavimo
dokumentus, susijusius su vartotojų teisių
apsauga;
praėjusių metų įvykdytas ir (ar) neįvykdytas
planavimo dokumentuose numatytas priemones,
veiksmus ir pasiektus rezultatus, susijusius su
vartotojų teisių apsauga, priežastis, dėl kurių
nepasiekta rezultatų;
jų kompetencijos srityje iškilusius probleminius
klausimus, susijusius su vartotojų teisių
apsauga, ir siūlomus jų sprendimo būdus;
pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos
tobulinimo ir kitą vartotojų teisių apsaugai
aktualią informaciją;
praėjusių metų vykdytą vartotojų švietimo veiklą
ir pasiektus rezultatus bei einamaisiais metais
vykdomą ir planuojamą vykdyti vartotojų
švietimo veiklą;
informaciją apie praėjusiais metais vykdytas bei
einamaisiais
metais
planuojamas
vykdyti
prevencines
priemones
(institucijoms,
atsakingoms už valstybės politikos įgyvendinimą
tam tikrose vartojimo srityse).
pateikti vartojimo ginčų neteisminio sprendimo
subjektų veiklos, susijusios su vartojimo ginčų
neteisminiu sprendimu, informaciją (vartojimo
ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančioms
institucijoms).
Savivaldybių institucijos pagal kompetenciją raštu
pateikia informaciją apie:
vartotojų teisių apsaugos klausimus, teikiant
pirminę teisinę pagalbą;
kompetencijos srityje iškilusius probleminius
klausimus, susijusius su vartotojų teisių
apsauga, ir siūlomus jų sprendimo būdus;
pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos
tobulinimo ir kitą vartotojų teisių apsaugai
aktualią informaciją.
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Institucijos
Apraše nurodytą informaciją apie vartotojų teisių apsaugą 2020 m. pateikė
valstybinės institucijos, atsakingos už valstybės politikos formavimą bei
už valstybės politikos įgyvendinimą tam tikrose vartojimo srityse:

Ministerijos
Lietuvos Respublikos
ministerija,
Lietuvos Respublikos
inovacijų ministerija,
Lietuvos Respublikos
ministerija,
Lietuvos Respublikos
ministerija,
Lietuvos Respublikos
ministerija,
Lietuvos Respublikos
apsaugos ministerija,
Lietuvos Respublikos
ministerija,
Lietuvos Respublikos
sporto ministerija.
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teisingumo
ekonomikos ir
aplinkos
energetikos
susisiekimo

23

Vartojimo ginčus ne teismo tvarka
nagrinėjančios institucijos
Lietuvos bankas,
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba,
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba,
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba,

Kitos institucijos

sveikatos
žemės ūkio
švietimo, mokslo ir

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba,
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie
Sveikatos apsaugos ministerijos,
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos
ministerijos,
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas,
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos
inspekcija prie Aplinkos ministerijos,
Informacinės visuomenės plėtros komitetas,
Lietuvos transporto saugos administracija,
Lietuvos metrologijos inspekcija,
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.
Lietuvos radijo ir televizijos komisija,
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba.

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA

Savivaldybių administracijos
Apraše nurodytą informaciją apie vartotojų
teisių apsaugą 2020 m. pateikė

47
miestų bei rajonų savivaldybių administracijos.

Apraše nurodytą
informaciją pateikė
47 iš 60 miestų ir
rajonų savivaldybių
administracijų.
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78%.
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VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika
Institucijos

Apie skundus vartotojų teisių apsaugos srityje informaciją pateikė

14

institucijų:

Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos – Lietuvos bankas, Lietuvos
Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba.
kitos institucijos: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinis visuomenės sveikatos
centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentas, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Lietuvos transporto saugos
administracija, Lietuvos metrologijos inspekcija, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija,
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos nurodė, kad vartotojų
skundų bei prašymų nebuvo gauta, institucija būsto priežiūros ir renovavimo paslaugų srityje atliko
patikrinimus, vykdydama rinkos priežiūrą.

Institucijose buvo gauti
vartotojų prašymai ir
skundai

14 582
9928 vartotojų
prašymų buvo gauta
VVTAT,
4654– kitose
institucijose.

iš 14 582 gautų prašymų ir
skundų pagrįsti buvo
skundai.

9462

65%

8 % LB

2 % NVSC
<1 % LMI
VASPVT
IVPK

Institucijos pagal gautų skundų skaičių (proc.)

68 % VVTAT

13 % VMVT

4 % RRT

1 % NTAKD
VERT
VDAI
2 % LTSA

Institucijų sutrumpinimai: VVTAT - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, VMVT - Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, LB - Lietuvos bankas,
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, RRT - Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, LTSA - Lietuvos transporto saugos
administracija, NVSC - Nacionalisnis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, NTAKD - Narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės
departamentas, VERT - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, VDAI - Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, LMI - Lietuvos metrologijos inspekcija,
VASPVT - Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, IVPK - Informacinės visuomenės plėtros
komitetas.
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Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos

2020 m. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos
tarnyba (toliau – VVTAT) gavo 9928 vartotojų
skundus, iš kurių išnagrinėta ir atsakyta į 8646
vartotojų skundus. MInėtu laikotarpiu VVTAT
išnagrinėjo 5919 vartotojų ginčų sprendimo ne
teisme tvarka, iš jų 37 proc. išspręsti taikiai. 2020
m. priimta 2560 nutarimų vartojimo ginčų
sprendimo ne teisme tvarka, iš jų – 45 proc.
nutarimų, kuriais vartotojų reikalavimai patenkinti
arba patenkinti iš dalies, 55 proc. nutarimų, kuriais
nutarta atmesti vartotojo prašyme nurodytą
reikalavimą. Daugiausiai vartotojų ir pardavėjų ar
paslaugų teikėjų ginčų išnagrinėta vartojimo prekių
srityje (64 proc.). 2020 m. dažniausiai ginčai kilo
dėl elektrotechnikos prekių (kompiuterių, mobiliųjų
telefonų, televizorių, buitinių prietaisų) bei avalynės
ir drabužių.

VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika
Ginčai kilo dėl mechaninių pažeidimų/gedimų kilmės,
galimai netinkamo prekės naudojimo ir su tuo susijusių
įrodinėjimo problemų, informacijos apie prekės
naudojimą problematikos, pardavėjo atsakomybės ribų
dėl prekės kokybės, garantinių terminių neteisingo
skaičiavimo ir taikymo, vartotojo pasirinkto teisių
gynimo būdo nepaisymo, netinkamai įforminamo
prekės priėmimo į garantinį servisą. Taip pat
padaugėjo ginčų dėl mažesnės, nei faktiškai sumokėta,
transporto priemonės kainos nurodymo sutartyje,
transporto priemonių būklės nevertinimo prieš jos
įsigijimą, ribotos galimybės įvertinti, ar gedimas
nuslėptas, ar yra natūrali eksploatacijos pasekmė.

64 % vartojimo prekės

Laisvalaikio paslaugų srityje daugiausia ginčų kilo dėl
neįvykusių kelionių ir negrąžinamų pinigų, taip pat
nemažai prašymų gauta dėl atšaukiamų renginių. Dėl
koronaviruso infekcijos COVID-19 nuo 2020 m. kovo
mėn. buvo stebimas žymus vartotojų prašymų
padidėjimas dėl kelionių atsisakymo ir sumokėtų pinigų
susigrąžinimo, visame pasaulyje priimant keliautojų
srautus apribojančius sprendimus. Vien dėl atšauktų
kelionių buvo gauta daugiau nei 1000 vartotojų
prašymų. Taip pat gauta prašymų nutraukti paslaugų
teikimo sutartį ir susigrąžinti pinigus apgyvendinimo,
vežimo paslaugų, sporto ir laisvalaikio pramogų srityse.
Bendrųjų vartotojams skirtų paslaugų srityje žymesnę
ginčų dalį sudarė vartotojų prašymai dėl automobilių
remonto paslaugų, papildomo garantinio aptarnavimo
(pratęstos garantijos) paslaugų pagal su vartotojais
sudarytas papildomos garantijos sutartis bei dėl šių
sutarčių vykdymo tinkamumo, statybos, baldininkų,
cheminio drabužių valymo paslaugų. Taip pat gauti
vartotojų prašymai dėl įvairių kitų vartojimo paslaugų:
su privačiais vaikų darželiais, neformaliojo ugdymo
paslaugų teikėjais sudarytų sutarčių galimo netinkamo
vykdymo automobilių plovimo paslaugų, įvairių

5919

ne teismo tvarka išnagrinėtų ginčų.
iš jų –

KOVAS 2021

37 %

išspręsti taikiai.

VVTAT išnagrinėti vartojimo ginčai pagal sritis (proc.)

8 % sveikatos priežiūros, švietimo ir
kitos prekės, paslaugos

3 % transporto
paslaugos
1 % pašto
paslaugos ir
elektroniniai
ryšiai

18 % laisvalaikio
paslaugos

6 % bendrosios
vartotojams skirtos
paslaugos

prietaisų remonto paslaugų, automobilių nuomos, butų
nuomos
paslaugų,
drabužių
nuomos
paslaugų,
automobilių stovėjimo mokamose automobilių stovėjimo
aikštelėse paslaugų, skolų išieškojimo įmonių veiksmų
tinkamumo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų teikimo, bendrojo naudojimo objektų
administravimo ir priežiūros paslaugų teikimo, atliekų
tvarkymo, energetikos ir kt. Daugiausia vartotojai kreipėsi
dėl suteiktų paslaugų kokybės, verslininkų įsipareigojimų
pagal sutartis nevykdymo, taip pat pakankamai dažnai
dėl verslininkų netinkamai vykdomos informacijos
suteikimo
vartotojams
pareigos
(suteikiamos
nevisapusiškos informacijos, klaidinančios informacijos ir
kt.), apimančios informaciją ne tik apie teikiamas
paslaugas, jų teikimo sąlygas, kainas, bet ir apie patį
verslininką.

iš 9928 gautų prašymų ir
skundų pagrįstų –

8646

2560
priimta
sprendimų

55 %
45 %

87%

reikalavimai
nepagrįsti

reikalavimai
patenkinti/
patenkinti iš dalies
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VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika

Lietuvos bankas , pateikdamas informaciją apie vartotojų skundus, nurodė, kad buvo gauti
1146 vartotojų skundai bei prašymai ir išskyrė pagrindines sritis:

Investavimas,
taupymas

Pensijų
kaupimas

Mokėjimo
paslaugos

Kreditai

Draudimas

Investavimas, taupymas.
Pensijų kaupimas.
Didelė dalis skundų gaunama dėl sukčiavimo internete Didžiausia dalis skundų buvo susijusi su pensijų
siūlant nelegalias investicines paslaugas, tame tarpe ir sistemos reforma ir kilusi dėl sistemos sudėtingumo,
investicijas į virtualųjį turtą. Lietuvos bankas blokuoja palyginti dažno jos sąlygų keitimo, vartotojų
nelegalias finansines paslaugas siūlančias interneto neįsigilinimo ar aplaidumo. Šios problemos spręstos
svetaines, taip pat 2020 m. sustiprinta šviečiamoji veikla – intesyvesniu
švietimu,
paprastos
ir
aiškios
vykdoma informavimo kampanija vartotojams: kaip atpažinti informacijos teikimu, konsultacijomis.
neteisėtus investavimo pasiūlymus (internetinis seminaras,
Draudimas.
video patarimai, reklaminė kampanija, įspėjimai soc. Dažniausiai skundai gaunami dėl draudimo sutarčių
tinkluose ir kt.).
sąlygų, jų vykdymo, draudikų komunikacijos
Mokėjimo paslaugos.
nepakankamumo, vengimo greitai atlikti draudžiamojo
Dažniausiai skundžiamasi dėl mokėjimo sąskaitų ir įvykio administravimą. Lietuvos bankas beveik kasmet
mokėjimo operacijų. Tokie skundai yra susiję su pinigų pasirenka visuomenei aktualių draudimo produktų ar
plovimo prevencijos reikalavimų taikymu, pavyzdžiui, jų sąlygų temas ir atlieka rinkos tyrimus, kuomet
prašoma pateikti, atnaujinti kliento pažinimo anketą, identifikuojamos problemos, išgryninama geroji rinkos
prašoma pateikti papildomų duomenų, dokumentų, praktika.
stabdomos
mokėjimo
operacijos,
apribojamos
prieigos
prie
Institucijos
pagal
gautų skundų
skaičių
(proc.)
mokėjimo sąskaitų; nevykdoma komunikacija su klientu,
vienašališkai nutraukiamos sutartys. Dalis skundų susiję su
Iš 1146 gautų prašymų ir
mokesčių taikymu, pavyzdžiui, mokestis už nenaudojamą
skundų pagrįstų –
sąskaitą, mokesčiai už tarptautinius pavedimus, mokesčiai
už mokėjimo kortelės išdavimą ir pan. Kitų skundų dėl
mokėjimo paslaugų priežastys itin įvairios. Siekdamas
gerinti mokėjimo paslaugų teikimo kokybę, Lietuvos bankas
parengė mokėjimo paslaugų teikimo gairių projektą, kuris
bus tvirtinamas 2021 m.
Kreditai.
Dažniausios skundų priežastys yra susiję su netinkamu
kreditingumo įvertinimu ir atsisakymu skolinti pinigus. Šių
297
problemų sprendimui atnaujintos Vartojimo kreditų teikimo
249
gairės, teikta informacija vartotojams.
166

27

2%

51
20

21

Kiti
klausimai

Nelicencijuotas
subjektas.
Kreditavimo
paslaugos

39
Vartojimo kredito

<20
Mokėjimo
įstaigos.
Mokėjimo
paslaugos

78

Finansų
maklerio
įmonės.
Investicinės
paslaugos

davėjai ir
tarpusavio

Bankai.
Kreditavimo
paslaugos

Nelicencijuoti
subjektai.
Investicinės
paslaugos/
sukčiavimai

Bankai.
Mokėjimo
paslaugos

skolinimo
platformos
operatoriai.
Kreditavimo
paslaugos
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Elektroninės
pinigų
įstaigos.
Mokėjimo
paslaugos

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA
Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos

VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau - RRT) duomenimis, gauti 608
vartotojų skundai bei prašymai. Nurodyta, kad elektroninių ryšių paslaugų sektoriuje vienos iš
pagrindinių identifikuotų problemų buvo susijusios su sutarčių sudarymu, įskaitant sutarčių
sudarymą nuotoliniu būdu, taip pat su sutarčių sąlygų keitimu. Nagrinėjant skundus buvo
pastebėta, kad paslaugų teikėjai, sudarydami sutartis su vartotojais, ne visais atvejais pateikia
išsamią, teisės aktuose nurodytą informaciją vartotojams apie sutarčių sąlygas. Su paslaugų
teikėjams tenkančios informavimo pareigos netinkamu vykdymu susijusios problemos pastebėtos
ir nagrinėjant skundus dėl sutarčių sąlygų keitimo. Nagrinėjant skundus dėl pašto paslaugų
teikimo vienas iš pastebėtų esminių probleminių aspektų – pašto siuntų įteikimui keliamų
reikalavimų nesilaikymas.
2020 m. RRT ne teismo tvarka buvo išnagrinėti
73 vartojimo ginčai (tarp vartotojų ir elektroninių
ryšių paslaugų teikėjų bei tarp vartotojų ir pašto
paslaugos teikėjų) iš kurių 44 buvo išspręsti
taikiai, tai sudaro 60 proc. visų 2020 m.
išnagrinėtų vartojimo ginčų.
RRT,
siekdama
skatinti
verslininkų
savireguliaciją, paslaugų teikėjus konsultavo,
taip pat organizavo susitikimus su paslaugų
teikėjais nuotoliniu būdu, atkreipdama dėmesį į
pastebėtas
problemas.
Verslininkų
savireguliacijos
skatinimas
ir
metodinės
pagalbos
bei
rekomendacijų
teikimas,
konsultavimas ir toliau išlieka svarbus Tarnybos
tikslas, kad paslaugų gavėjų teisės ir teisėti
interesai būtų įgyvendinti nesiimant papildomų
priemonių paslaugų teikėjų atžvilgiu.

El. ryšių paslaugos

473

135

Šilumos ūkio sektorius

1

RRT gauti vartotojų skundai ir prašymai
pagal sritis (vnt.)

19 % Su kainomis
ir tarifais susiję
klausimai

Vartotojų skundai ir prašymai el. ryšių srityje (proc.)

28 % Sutarčių
nutraukimas ir jo
pasekmės

Pašto paslaugos

24 % Kiti klausimai (Kredito
limitas, sutarčių sudarymo
aplinkybės, paslaugų gavėjų
aptarnavimas, prentenzijų
nagrinėjimas, asmens duomenų
apsauga; reklama)

8 % Sutarčių
sąlygų keitimas

15 % Paslaugų
kokybės
klausimai

iš 608 gautų prašymų ir
skundų pagrįstų –
KOVAS 2021

32 % Kiti klausimai

10

4 % Sutarčių
vykdymas

3 % Su kainomis
ir tarifais susiję
klausimai

Vartotojų skundai ir prašymai pašto paslaugų srityje (proc.)

43% Su žalos atlyginimu
susiję klausimai

1% Tarptautinio
tarptinklinio
ryšio klausimai,
telefono ryšio
numerio
perkėlimas

20 % Paslaugų
kokybės
klausimai

2% Siuntų
grąžinimo
klausimai

1%
9

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA
Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančios institucijos

VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba
Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu ir
įstatymu, nagrinėja vartotojų skundus, ginčus ir
patenkinti pareiškėjo reikalavimus, iš dalies
pareiškėjo reikalavimus.
Elektros
sektorius

(toliau - VERT) informavo, jog vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos
prašymus. Išnagrinėjusi skundą priima sprendimą
patenkinti pareiškėjo reikalavimus arba atmesti

Dujų
sektorius

Šilumos ūkio
sektorius

Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektorius
Šilumos ūkio sektorius

1

92

28

24
1

VERT gauti vartotojų skundai ir prašymai (vnt.)

VERT informavo, jog gavo 145 vartotojų skundus ir
prašymus 4 srityse: elektros, dujų, šilumos ūkio bei
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sektoriuje. Daugiausia vartotojų skundų ir prašymų - 92
sulaukta elektros sektoriuje - dėl prijungimo /atjungimo
prie tinklų, techninės saugos ir eksploatavimo, paslaugų
apskaitos, paslaugų kainų ir tarifų, sąskaitų ir jų
apmokėjimo, 28 skundai ir prašymai gauti dujų
sektoriuje dėl prijungimo/atjungimo prie tinklų, techninės
saugos ir eksploatavimo, paslaugų apskaitos, paslaugų
kainų ir tarifų, sąskaitų ir jų apmokėjimo. Šilumos
sektoriuje sulaukta 24 skundų ir prašymų dėl paslaugų
apskaitos, techninės saugos ir eksploatavimo, paslaugų
kainų ir tarifų, sąskaitų ir jų apmokėjimo bei gautas 1
skundas dėl kainų taikymo geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo sektoriuje.
VERT ne teismo tvarka buvo išnagrinėti 84 vartojimo
ginčai iš kurių 16 buvo išspręsti taikiai, tai sudaro 19
proc. visų 2020 m. išnagrinėtų vartojimo ginčų.
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nagrinėja
kompleksinio pobūdžio ginčus, kurie apima tiek
techninių sprendimų vertinimą, tiek ekonominius
rodiklius ar prievolinių, daiktinių teisinių santykių
vertinimą. Daugėja vartojimo ginčų, kurie yra išnagrinėti
iš esmės, mažėja atsisakytų nagrinėti vartojimo ginčų
skaičius.

iš 145 gautų
prašymų ir
skundų pagrįsti –
10
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Dujų sektorius. Dėl
prijungimo /atjungimo prie
tinklų, techninės saugos ir
eksploatavimo, paslaugų
apskaitos, paslaugų kainų ir
tarifų, sąskaitų ir jų
19.3%
apmokėjimo.

19 %

Šilumos ūkio sektorius.
Dėl paslaugų apskaitos,
techninės saugos ir
eksploatavimo, paslaugų
kainų ir tarifų, sąskaitų ir jų
apmokėjimo.

16.6%

17 %
0.7%

1%

Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sektorius.
Dėl kainų taikymo.

Elektros sektorius. Dėl
prijungimo /atjungimo prie
63.4%
tinklų, techninės saugos
ir
eksploatavimo, paslaugų
apskaitos, paslaugų kainų ir
tarifų, sąskaitų ir jų
apmokėjimo.

63 %

VERT gauti vartotojų skundai ir prašymai (proc.)

26

18%

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA
Kitos institucijos

VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika
1

70

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos (toliau - NVSC) pateikė informaciją, jog
buvo gautas 221 vartotojų skundas/prašymas.
Daugiausia vartotojų skundų ir prašymų buvo gauta
dėl visuomenės sveikatos saugos ir higienos
reikalavimų kirpyklose, kosmetikos kabinetuose,
grožio salonuose (gauta 70 skundų ir prašymų), taip
pat dėl asmens priežiūros paslaugų (45 skundai ir
prašymai). NVSC taip pat gavo skundų ir prašymų
dėl visuomenės sveikatos saugos ir higienos
reikalavimų
soliariumuose,
sporto
klubuose,
autobusuose/troleibusuose, viešbučiuose ir kitame
apgyvendinime atostogų metu, vykdant laidojimo
paslaugas, laisvalaikio paslaugų, vaikų priežiūros
metu, vykdant sveikatos priežiūros paslaugas,
švietimą,
tatuiruiruočių
kabinetuose,
žaidimų
aikštelėse, stacionariosiose suaugusių globos ir
slaugos įstaigose, skalbyklose.

Kirpyklos,
kosmetikos
kabinetai,
grožio salonai

14

Laisvalaikio
paslaugos

iš 221 gauto prašymo/
skundo pagrįsti –

12

Asmens
priežiūros
paslaugos

Sporto klubai

13

Prekės ir
paslaugos

12

Viešbučiai ir kitas
apgyvendinimas
atostogų metu

18

45

12

Sveikatos
priežiūros
paslaugos

8

Soliariumai

6

Laidojimo
paslaugos

NVSC gauti vartotojų skundai ir prašymai
visuomenės sveikatos saugos ir higienos reikalavimų
srityje (vnt.)

35%
20 % Asmens
priežiūros paslaugos

32 % Kirpyklos, kosmetikos
kabinetai, grožio salonai

8 % Sporto
klubai

5 % Sveikatos
priežiūros
4%
paslaugos Soliariumai

3 % Laidojimo
paslaugos

6 %Prekės ir paslaugos
6 % Laisvalaikio paslaugos

3 % Tatuiruiruočių
kabinetai

5 % Viešbučiai ir kitas
apgyvendinimas atostogų metu

<2 % Žaidimų
aikštelės; vaikų
priežiūra;
skalbyklos.
2%
Stacionariosios
suaugusių globos
ir slaugos
įstaigos;
Autobusai;
Švietimas

Vartotojų skundai ir prašymai visuomenės sveikatos saugos
ir higienos reikalavimų srityje (proc.)

KOVAS 2021
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VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA
Kitos institucijos

VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika

Narkotikų,
tabako
ir
alkoholio
kontrolės
departamentas (toliau – NTAKD) nurodė, jog 2020
m. gavo 99 vartotojų skundus ir pranešimus bei
informavo, kad plačiausiai pastebimi yra alkoholio ir
tabako reklamos pažeidimai, kurių Departamentas
per 2020 m. nustatė iš viso 15 (iš jų 7 alkoholio
reklamos pažeidimai, 2 tabako reklamos pažeidimai,
6 elektroninių cigarečių ir jų pildyklių reklamos
pažeidimai), ir priėmė 14 nutarimų taikyti
ekonomines sankcijas už padarytus pažeidimus.
NTAKD suteikta teisė, gavus teismo leidimą, apriboti
internetinėje erdvėje skleidžiamą draudžiamo turinio
informaciją. Ši priemonė turi padėti efektyviai stiprinti
vartotojų teisių apsaugą. Vis tik pastebėtina, kad
NTAKD pradėjus naudotis šia teise, susidurta ir su
iššūkiais, t. y. socialinių tinklapių paskyrose arba
internetinėse svetainėse, kurių turinys talpinamas
serveriuose už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų,
šios priemonės nėra veiksmingos.

Alkoholiniai gėrimai

69

Tabakas

20

Elektroninės
prekės

6

Kita

4

NTAKD gauti vartotojų skundai ir
prašymai pagal sritis (vnt.)

NTAKD nurodė, jog skiria didelį dėmesį prevencinėms
priemonėms, 2021 metais NTAKD ir toliau skirs didelį
dėmesį elektroninės erdvės monitoringui bei, naudojant
įvairias priemones, prižiūrės alkoholio ir tabako
reklamos draudimų laikymąsi.

Vartotojų skundai ir prašymai alkoholio srityje (proc.)
9 % Klaidinanti ir
lyginamoji reklama

20 % Kiti klausimai

3 % Su
kainomis ir
tarifais susiję
klausimai
6 % Prekių
16 %
ženklinimas
Nesąžininga
komercinė veikla

49 % Reklamos
reikalavimų pažeidimai

Vartotojų skundai ir prašymai tabako srityje (proc.)

25 % Su
kainomis ir
tarifais susiję
klausimai

30 % Kiti klausimai

iš 99 gautų prašymų
ir skundų pagrįstų –
12
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49

10 %
Nesąžininga
komercinė veikla

20 % Reklamos
reikalavimų pažeidimai

49.5%

10 % Prekių ir
paslaugų sauga

5 % Su žalos
atlyginim ir
tarifais susiję
klausimai

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA
Kitos institucijos

VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika

Valtybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
pateiktais duomenimis, buvo gauti 1937 vartotojų
skundai bei prašymai dėl maisto saugos, higienos bei
ženklinimo. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
nurodė, kad 500 atvejų buvo pagrįsti iš kurių 246
atvejais buvo pritaikytos poveikio priemonės - subjekto
veiklos sustabdymas, uždraudimas; sankcijos pagal
Administracinių nusižengimų kodeksą (įspėjimas,
bauda); produkto tiekimo rinkai sustabdymas,
uždraudimas.

Lietuvos
transporto
saugos
administracija
nurodė, jog 2020 m. buvo gauta 317 vartotojų
skundų bei prašymų dėl oro transporto bendrovių.
Pateikta informacija, jog visi vartotojų skundai bei
prašymai buvo susiję su žalos atlygimu.
Lietuvos transporto saugos administracijos pateiktais
duomenimis 154 vartotojų skundai bei prašymai buvo
pagrįsti.

Valtybinės duomenų apsaugos inspekcijos
pateiktais duomenimis, buvo gauti 123 vartotojų
skundai bei prašymai dėl asmens duomenų
apsaugos ir privatumo. Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija nurodė, kad 28 skundai buvo
pagrįsti.

iš 1937 gautų prašymų ir
skundų pagrįstų –

500

26%

iš 317 gautų prašymų ir
skundų pagrįstų –

154

49%

iš 123 gautų prašymų ir
skundų pagrįstų –

28

49.5%

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vertino
pranešimus apie įtariamus vaistinių preparatų kokybės defektus
bei kitose valstybėse taikomus apribojimus tokių preparatų
tiekimui rinkai, taikytos būtinos rinkos apsaugos priemonės,
skelbta informacija įmonėms, specialistams bei vartotojams.

KOVAS 2021
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VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA
Kitos institucijos

VARTOTOJŲ SKUNDŲ problematika

Lietuvos metrologijos inspekcija pateikė
informaciją (toliau – LMI), jog buvo gauti 34
vartotojų prašymai ir skundai. Daugiausia
skundų buvo gauta dėl matavimo priemonių ir
indų, prekių fasavimo degalinėse (gauta 13
vartotojų skundų ir prašymų), taip pat dėl
matavimo priemonių - svarstyklių (gauta 12
vartotojų skundų bei prašymų). Inspekcijos
duomenimis, gauta skundų ne tik dėl matavimo
prietaisų degalinėse, parduotuvių svarstyklių,
skaitiklių, gauta skundų ir dėl alaus stiklinių,
jogurto, sviesto fasavimo bei kavos talpos
degalinėse.

iš 34 gautų prašymų ir
skundų pagrįstų –

12

13

12

Dėl degalų
degalinėje

Dėl
svarstyklių

6

Dėl liniuotės, alaus
stiklinės, jogurto,
sviesto
pakuotėss,kavos talpos
degalinėje

2

1

Dėl dujų
skaitiklio)

Dėl šalto vandens
skaltiklio

LMI gauti vartotojų skundai ir prašymai dėl
matavimo priemonių ir indų, prekių fasavimo pagal
sritis (vnt.)

35%

Valtybinės akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos pateiktais duomenimis, buvo gautas
21 vartotojų skundas/prašymas dėl medicininių
prietaisų ir kitų ligonių naudojamų fizinės
pagalbos priemonių. Institucija nurodė, kad 10
vartotojų skundų bei prašymų buvo pagrįstų, iš
kurių 10 atvejų buvo pritaikytos poveikio
priemonės - įspėjimai, išėmimas iš rinkos.

iš 21 gautų prašymų ir
skundų pagrįstų –

Informacinės visuomenės plėtros komitetas nurodė, kad buvo
gauti 3 vartotojų skundai/prašymai informacinės visuomenės
paslaugų srityje. Informacinės visuomenės plėtros komiteto
duomenimis, 2 skundai/prašymai gauti dėl prekių ar paslaugų
teikimo bei 1 skundas/prašymas dėl informacijos ir ryšių
technologijų (IRT) prekių. Šie vartotojų skundai/prašymai nebuvo
pagrįsti.
14
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Šilumos ūkio sektorius

1

10

48%

Šilumos ūkio sektorius

1

iš 3 gautų prašymų
ir skundų pagrįstų –

0

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA

VARTOTOJŲ SKUNDAI SAVIVALDYBĖSE
Dauguma savivaldybių administracijų (net 41) nurodė, kad 2020
m. negavo vartotojų skundų. Jų sulaukė 10 savivaldybių
administracijos: Akmenės,
Kaišiadorių, Kauno, Kretingos,
Kupiškio, Plungės, Tauragės, Visagino ir Zarasų rajonų bei
Vilniaus miesto.

VARTOTOJų skundų
sulaukė savivaldybių
administracijos

10

Problematika
dėl būsto priežiūros/
renovavimo bei darbų
kokybės;
dėl skolų išieškojimo;
dėl gyvybės draudimo
sutarčių nutraukimo;
dėl finansinių
paslaugų sutarčių
nutraukimo;
dėl nesuteiktos
paslaugos pagal
garantiją;
dėl sveikatos priežiūros paslaugų;
dėl asmens priežiūros paslaugų;
dėl maitinimo paslaugų teikimo
mokyklose;
dėl su gyvūnais augintiniais susijusių
paslaugų;
dėl nekilnojamojo turto klaidinančios ir
lyginamosios reklamos;
dėl išorinės reklamos;
dėl elektroninio bilieto sistemos
funkcionalumo;
dėl pašto ir elektroninių ryšių paslaugų;
dėl mobiliojo ryšio telefonijos paslaugų;
dėl taksi paslaugų;
dėl energijos šaltinių kainų ir tarifų;
dėl transporto infrastruktūros paslaugų;
vandens tiekimo paslaugų;
dėl inžinerinių tinklų prijungimo prie
centralizuotų tinklų;
dėl prekybos neturint leidimo;
dėl švietimo;
dėl kitų priežasčių.

KOVAS 2021

Daugiausia gauta skundų dėl būsto
priežiūros dėl daugiabučių
gyvenamųjų namų priežiūros bei
renovavimo darbų kokybės. Juos
nurodė 6 savivaldybių
administracijos.
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VARTOTOJŲ SKUNDAI SAVIVALDYBĖSE
Akmenės rajono savivaldybės administracija nurodė,
jog per 2020 m. dėl atliekų tvarkymo paslaugų teikėjo
veiksmų ir jo teikiamų paslaugų kreipėsi du Akmenės
rajono savivaldybės gyventojai.
Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija
nurodė, kad gavo skudą dėl būsto priežiūros ir
renovavimo paslaugos, susijusį su sąskaitų išrašymu.
Kauno
rajono
savivaldybės
administracija
informavo, jog 2020 m. gavo 3 gyventojų
paklausimus telefonu, kurių metu buvo prašoma
nurodyti instituciją, kuri konsultuoja asmenis vartotojų
teisių apsaugos klausimais. Konsultuojant asmenis
vartotojų teisių apsaugos klausimais ir nagrinėjant jų
skundus neiškilo probleminių klausimų.
Kretingos rajono
savivaldybės
administracija
nurodė, kad 2020 m. kreipėsi viena pareiškėja, kuri
dėl jai aktualaus vartotojo teisių apsaugos klausimo
buvo pateikusi prašymą Valstybinei vartotojų teisių
apsaugos tarnybai.
Kupiškio rajono savivaldybės administracija nurodė,
kad gavo 8 vartotojų skundus bei pranešimus,
susijusius su sutarčių nutraukimu, sveikatos
priežiūros prekių bei paslaugų teikimo, dėl skolų
išieškojimo, taip pat dėl energijos šaltinių paslaugų.
Savivaldybės administracija taip pat nurodė, kad gavo
skundą dėl nekilnojamojo turto klaidinančios ir
lyginamosios reklamos.
Plungės rajono savivaldybės administracija nurodė,
jog gavo apie 200 vartotojų skundų ir pranešimų bei
pabrėžė, jog daug klausimų nagrinėjama ir
sprendžiama dėl visuomenės sveikatos saugos ir
higienos reikalavimų nevykdymo taksi paslaugų
srityje, parduotuvėse, autobusuose. Interesantai
domisi asmens duomenų apsaugos ir privatumo
klausimais.Gyventojų
prašymai,
skundai
pageidavimai priimami Bendrųjų reikalų skyriuje
„viename langelyje“. Jei prašymai reikalauja
išsamesnio tyrimo jie yra persiunčiami į VVTAT Telšių
skyrių. Savivaldybės tinklapyje www.plunge.lt įdėta
tiesiogine nuoroda į Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos tinklapį, kuriame galima rasti daug
aktualios informacijos vartotojų teisių apsaugos
klausimais.

Tauragės savivaldybės administracija informavo,
jog gavo 28 vartotojų skundus ir prašymus bei
nurodė, jog daugiausia kreiptasi dėl būsto
priežiūros ir renovavimo paslaugų, taip pat
klausimais, susijusiais su vandens, elektros
paslaugų teikimu bei kreiptasi pagalbos dėl
sutarčių nutraukimo. Taip pat informavo, jog
kiekvienais metais yra sudaromas planas
daugiabučių namų valdytojų veiklos patikrinimui.
Patikrinimų metu nustatomi pažeidimai, kuriuos
dažniausiai daugiabučių valdytojai per duotą
laikotarpį
ištaiso.
Padarius
nusižengimus
pradedama administracinių nusižengimų teisena
pagal Lietuvos Respublikos administracinių
nusižengimų kodekso 349 straipsnį.
Vilniaus miesto savivaldybės administracija
nurodė, jog gavo skundų, susijusių su elektroninio
bilieto sistemos funkcionalumu, gauti 2174 laiškai
(50 proc. visų gautų užklausų). Vilniaus miesto
savivaldybė taip pat gavo skundų, susijusių su
laikinais esamos elektroninio bilieto sistemos ir
mobiliosios programėlės „m. Ticket“ veikimo
sutrikimų.
Taip pat pateikta informacija, kad
skundų, susijusių su būsto priežiūros ir renovavimo
paslaugomis buvo gauta net apie 5700.

Visagino rajono savivaldybės administracija
nurodė, kad per 2020 metus gavo 5 skundus dėl
vartotojų teisių pažeidimų.

Zarasų savivaldybės administracija nurodė, kad
per 2020 metus buvo gauti gyventojų skundai,
prašymai susiję su daugiabučių gyvenamųjų namų
renovavimu bei renovacijos darbų kokybe.
Nurodyta, jog šie klausimai yra sprendžiami teisės
aktų nustatyta tvarka bei pagal galiojančias
sutartis su darbus atliekančiu rangovu ir būsto
administratoriumi.

Didžiausio skundų bei prašymų
skaičiaus sulaukė
Vilniaus miesto savivaldybės
administracija:

5700

dėl būsto priežiūros ir
renovacijos paslaugų

2609 kiti pranešimai
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Pirminė teisinė pagalba
susijusi su vartotojų apsauga
Pirminę teisinę pagalbą, susijusią su vartotojų teisių apsauga teikė 9 iš informaciją pateikusių miestų ir rajonų
savivaldybių administracijų: Druskininkų, Elektrėnų, Joniškio, Kauno, Kėdainių, Ukmėrgės ir Utenos rajonų bei
Klaipėdos ir Panevėžio miestų.
Druskinininkų rajono savivaldybės administracija
nurodė, jog 2020 m., dėl pirminės teisinės pagalbos
vartotojų teisių apsaugos klausimais gyventojai
kreipėsi du kartus: dėl tiekėjų sutarčių sąlygų
nesilaikymo ir galimų vartotojų teisių pažeidimų
mobiliojo ryšio bei televizijos paslaugų srityse.
Elektrėnų
rajono
savivaldybės
administracija
informavo, jog 2020 m. kreipėsi du asmenys.
Vartojimo ginčai kilo dėl netinkamai, nekokybiškai
atliktų automobilio remonto ir langų keitimo paslaugų.
Asmenims suteikta informacija apie vartotojų teises, jų
įgyvendinimo ir gynimo tvarką, asmenims pasiūlyta
pagalba kreipiantis į VVTAT.
Joniškio rajono savivaldybės administracijoje 2020
metais suteikta 1 konsultacija vartotojų teisių
apsaugos klausimu dėl prekės grąžinimo nepraėjus 14
dienų terminui.

Pirminė teisinė pagalba
teikta savivaldybėse

iš viso suteiktos
konsultacijos

Kauno rajono savivaldybės administracija nurodė, jog
2020 m. konsultuota dėl paslaugų suteikimo – tvoros
įrengimo. Nuotoliniu būdu buvo padėta parašyti
pretenziją, vėliau asmuo kreipėsi į VVTAT. Taip pat
kreiptasi dėl įsigytų nekokybiškų prekių bei dėl transporto
priemonės pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo ir
automobilio grąžinimo dėl paslėptų defektų. Suteikus
pirminę teisinę pagalbą ir įvertinus asmens turtinę padėtį,
buvo pateiktas prašymas Valstybės garantuojamos
teisinės pagalbos tarnybai dėl antrinės teisinės pagalbos
suteikimo.
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje buvo
suteiktos 49 konsultacijos. Informacija vartotojams
skelbiama
savivaldybės
interneto
svetainėje
www.klaipeda.lt. Taip pat buvo konsultuojama telefonu,
el. priemonėmis.
Kėdainių rajono savivaldybės administracija nurodė, kad
2020 m. konsultuoti 5 savivaldybės gyventojai.

9

69

Pirminės teisinės pagalbos
konsultacijos metu dažniausiai:
Pasiūlyta kreiptis į VVTAT.
Padėta surašyti pretenziją
pardavėjui/paslaugos teikėjui.
KOVAS 2021
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susijusi su vartotojų apsauga

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
nurodė, kad per 2020 m. pirminė teisinė pagalba
teikta asmenims, kurie teiravosi dėl galimybės grąžinti
įsigytus mobiliojo ryšio telefonų aparatus pardavėjui,
nes įsigydami prekes neįvertino savo poreikių ir
galimybių. Pirkėjai susidūrė su problema, kad
parduotuvė atsisako priimti telefonus. Asmenims
padėta surašyti motyvuotus raštus bendrovėms dėl
prašymo geranoriškai nutraukti pirkimo pardavimo
sutartį ir leisti grąžinti mobiliojo ryšio telefono
aparatus.

Pirminė teisinė pagalba
Utenos rajono savivaldybės administracija pateikė
informaciją, jog 2020 m. vartotojai kreipėsi dėl
agresyvių paslaugų teikėjo veiksmų (skolų
išieškojimo Įmonės nepagristai siunčiamų pranešimų
ir trumpųjų žinučių apie nesančias skolas),
komunalinių paslaugų (elektros energijos ir atliekų
tvarkymo) netinkamo teikimo, prekių pirkimopardavimo sutarčių, sudarytų naudojant ryšio
priemones bei ne maisto prekių (paslaugų)
netinkamos kokybės. Visiems 5 pareiškėjams buvo
suteiktos konsultacijos, kaip konkrečiu atveju reikėtų
elgtis.

Ukmergės rajono savivaldybės administracija
informavo, jog buvo konsultuotasi dėl nekokybiškų
būsto remonto darbų, nekilnojamojo turto brokerio
paslaugų ir nekokybiškos ne maisto prekės
(nešiojamo kompiuterio) įsigijimo.

Dažniausiai pirminė teisinė pagalba
vartotojų teisių apsaugos srityje
teikta:
dėl sudarytų sutarčių
dėl prekių ir paslaugų kokybės.

Problematika
dėl netinkamai, nekokybiškai atliktų
paslaugų;
dėl galimybės grąžinti prekes;
dėl įsigytų nekokybiškų prekių;
dėl agresyvių paslaugų teikėjo
veiksmų;
dėl komunalinių paslaugų netinkamo
teikimo.
dėl sutarčių sąlygų nesilaikymo;
prekių pirkimo-pardavimo sutarčių,
sudarytų, naudojant ryšio priemones.
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Tokias vartotojų problemas
nurodė 6 i š 9
pirminę teisinę pagalbą vartotojams
teikusių savaivaldybės
administracijų.

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA

TEISĖKŪROS INICIATYVOS
MINISTERIJOS
Informaciją apie planuojamas teisėkūros iniciatyvas pateikė 6 Lietuvos Respublikos ministerijos - Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos
Respublikos energetikos ministerija, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos žemės ūkio
ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija nurodė, kad neturi informacijos, susijusios su vartotojų apsauga, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
nurodė, kad neplanuoja priemonių, tiesiogiai susijusių su vartotojų teisių apsauga.

Dažniausiai ministerijos nurodė savo kuruojamos srities teisės aktų jau 2020 m. pateiktus
bei 2021 m. pateikti planuojamus pakeitimus. Daugiau minėti Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso pakeitimai (jų pakeitimus nurodė 2 ministerijos: Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerija bei Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija).

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija
parengė Lietuvos Respublikos vartotojų
teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22,
22,2 23, 23,3 25, 27, 28, 29,3 32, 33, 40
straipsnių, priedo pakeitimo ir įstatymo
2
papildymo 351 ir 35 straipsniais įstatymo
projektą. Šiuo projektu siekiama efektyvesnio
vartojimo
ginčų
neteisminio
sprendimo,
skatinant pardavėjus, paslaugų teikėjus kuo
anksčiau taikiai išspręsti kilusius ginčus su
vartotojais ir išplečiant specializuotų vartojimo
ginčus nagrinėjančių institucijų sąrašą bei
tokiu būdu optimizuoti VVTAT vartojimo ginčų
neteisminio sprendimo krūvį ir efektyvesnės
vartotojų apsaugos nuo nesąžiningų sąlygų
vartojimo sutartyse, aiškiai reglamentuojant
VVTAT
atliekamą
vartojimo
sutarčių
nagrinėjimą dėl nesąžiningų sąlygų nustatymą,
įskaitant išankstinį (ex ante) vartojimo sutarčių
projektų vertinimą dėl nesąžiningų sąlygų, taip
pat nustatant pardavėjų, paslaugų teikėjų
atsakomybę už nustatytų nesąžiningų sąlygų
taikymą.
Priėmus Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymo priedo pakeitimo ir įstatymo
1
2
papildymo 35 ir 35 straipsniais įstatymą, reikės
pakeisti šiuos įstatymų įgyvendinamuosius
teisės aktus:
• Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos nuostatus;
• Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo
procedūros taisykles.
KOVAS 2021

Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerija, siekdama perkelti Direktyvų
(ES) 2019/770 ir 2019/771 nuostatas į
nacionalinę teisę, artimiausiu metu numato
pateikti suinteresuotoms institucijoms ir
visuomenei šiuos įstatymų projektus:
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
12
14
1.125, 6.228 , 6.228 , 6.350, 6.363, 6.364,
6.419 straipsnių pakeitimo bei kodekso
1
1
2
3
papildymo 6.350, 6.364, 6.364, 6.364 ir
4
6.364 straipsniais įstatymo projektą;
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 40
straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo
projektą.
Direktyvos
(ES)
2019/2161
nuostatų
perkėlimui į nacionalinę teisę planuojama
parengti šiuos įstatymų projektus :
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą;
Lietuvos
Respublikos
nesąžiningos
komercinės
veiklos
vartotojams
draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo
projektą;
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
pakeitimo įstatymo projektą.
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TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija
nurodė, jog nebuvo rengiami teisės aktų
projektai dėl vartotojų ekonominių interesų
apsaugos, tačiau pagal kompetenciją ministerija,
kaip
maisto
saugos
ir
kokybės
politiką
formuojančioji ir įgyvendinančioji institucija,
rengia maisto produktų techninius reglamentus,
siekdama užtikrinti geros kokybės maisto
produktų tiekimą vartotojams. 2020 m. patvirtinti
4 maisto produktų techniniai reglamentai,
kurie notifikuoti Europos Komisijai.

Siekdama apsaugoti vartotojų interesus, Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerija palaikė iniciatyvą
prisijungti prie šalių, tiriančių dvigubos maisto produktų
kokybės
problemą.
Svarbu
užtikrinti,
kad
nepriklausomai nuo regiono ar konkrečios šalies,
vartotojas turėtų galimybę nusipirkti tokios pačios
kokybės ir sudėties produktus, kurie atskirose
valstybėse narėse yra pažymėti tuo pačiu prekiniu
ženklu.

2021 m. Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerija planuoja parengti, notifikuoti Europos
Komisijos ir patvirtinti 2 maisto produktų
techninius reglamentus siekiant užtikrinti
geros
kokybės
maisto
produktų
tiekimą
vartotojams.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
pateikė informaciją dėl teisėkūros iniciatyvos,
pagal kurią Lietuvoje įgyvendinama 2018 m.
gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva (ES) 2018/1972, kuria nustatomas
Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja
redakcija).
Įgyvendinant šią Direktyvą parengtas Lietuvos
Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr.
IX-2135 projektas.
Direktyvoje nustatyti šie pagrindiniai, vartotojų
teisių apsaugai aktualūs pokyčiai:
1)
Platesnė
elektroninių
ryšių
paslaugos
apibrėžtis. Naujoji elektroninių ryšių paslaugos
apibrėžtis apims tris paslaugų grupes: interneto
prieigos paslaugas, asmenų tarpusavio ryšio
paslaugas ir paslaugas, kurias daugiausia sudaro
signalų perdavimas. Siekiant užtikrinti, kad
lygiavertes
paslaugas
gaunantys
galutiniai
paslaugų gavėjai ir jų teisės būtų vienodai
saugomi, elektroninių ryšių paslaugos sąvoka
išplečiama – į ją įtraukiamos ir su numeriu
nesiejamos asmenų tarpusavio ryšio paslaugos
(pavyzdžiui, Viber, Whatsapp ir kt.).
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2) Universaliosios elektroninių ryšių paslaugos.
Direktyvoje peržiūrėta universaliųjų elektroninių ryšių
paslaugų apimtis: nebeliks privalomumo teikti
telefono ryšio paslaugas taksofonais, įtvirtintas
įpareigojimas
užtikrinti
vartotojams
įperkamą,
pakankamos spartos plačiajuostę interneto prieigą.
Valstybėms narėms paliekama laisvė pačioms
apibrėžti pakankamą plačiajuostę interneto prieigą ir
įvertinti universaliųjų elektroninių ryšių paslaugų
įperkamumą nepasiturintiems gyventojams, kurie turi
teisę gauti arba gauna piniginę socialinę paramą
pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ar
socialinių paslaugų gavėjams. Įperkamumui užtikrinti
gali būti nustatomi specialūs mokėjimo planai arba
tarifai.
3) Visoje Europos Sąjungoje bus suvienodintos
vartotojų teisių apsaugos taisyklės, susijusios su
klausimais, reglamentuojamais Direktyvoje. Jos leis
paprasčiau ir lengviau pakeisti elektroninių ryšių
paslaugų teikėją vartotojams, naudojantiems tiek
asmenų tarpusavio ryšio, tiek interneto prieigos
paslaugas. Direktyvoje aiškiau reglamentuotos įvairių
elektroninių ryšių paslaugų rinkinių teikimo sąlygos.
Suvienodinami reikalavimai dėl sutarčių pagrindinių
nuostatų.

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA

TEISĖKŪROS INICIATYVOS

2021 m. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir
inovacijų ministerija planuoja šias teisėkūros
iniciatyvas:
Pateiktas
Mažmeninės
prekybos
taisyklių
pakeitimo projektas, kuriuo siūloma atsisakyti
privalomos rašytinės prekių keitimo/grąžinimo
formos pildymo, paliekant teisę vienai iš sutarties
šalių prašant pildyti rašytinę prašymo formą, kitu
atveju paliekant žodinę prašymo formą.
Siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2009/48/EB dėl žaislų saugos su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m.
gruodžio 11 d. Komisijos direktyva (ES) 2020/2089,
planuojama pakeisti Žaislų saugos techninį
reglamentą. Siekiant apsaugoti vaikus nuo
alergijų, kurias gali sukelti žaisluose naudojamos
kvapniosios medžiagos atranolis, chloratranolis ir
metilheptinkarbonatas, šio įsakymo pakeitimu bus
nustatyti apribojimai dėl šių kvapniųjų medžiagų
ribinių dydžių žaisluose bei reikalavimai dėl
atitinkamo žaislų ženklinimo.
2020 m. ministerija daugiausiai dėmesio skyrė
vartotojų
(turistų)
apsaugai
dėl
COVID-19
pandemijos neįvykusių turistinių kelionių. Buvo
parengti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.750 ir 6.751 straipsnių įstatymo ir Lietuvos
Respublikos turizmo įstatymo 2 ir 15 straipsnių
pakeitimų projektai.
Kadangi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.751 straipsnio 5 dalies pakeitimai neatitiko 2015
m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvos (ES) 2015/2302 dėl kelionės paslaugų
paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, kuria
iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Direktyva
2011/83/ES bei panaikinama Tarybos direktyva
90/314/EEB nuostatų, ministerija skubos tvarka
parengė ir teikė Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymo
projektą. Juo siūlyta pripažinti netekusia galios
Direktyvai prieštaraujančią Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.751 straipsnio 5 dalį.
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2021 m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos
Seimas
absoliučia
balsų
dauguma
priėmė
ministerijos inicijuotą ir 2021 m. sausį Seime
patobulintą Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso pakeitimo įstatymo projektą XIIIP-5129
(2). Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751
straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIV-168
įsigaliojo 2021 m. sausio 23 d. Jame kelionių
organizatoriai įpareigojami grąžinti už neįvykusias
keliones sumokėtas sumas turistams per 14
dienų. Šio įstatymo priėmimas yra svarus
pagrindas Lietuvos Respublikai prašyti nutraukti
Europos Komisijos pradėtą Direktyvos pažeidimo
procedūrą. Įsigaliojus įstatymui, bus užtikrintos
Direktyvos garantuojamos vartotojų teisės.
Priimtame įstatyme numatyta, kad iki šiol
negrąžintų
sumų
turistams
kompensavimo
terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2021 m.
vasario 15 d., todėl turistams bus aišku, kada
juos pasieks sumokėti pinigai. Toks terminas
nustatytas atsižvelgiant į dideles Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos
pastangas, kad ypač nukentėjusio turizmo
sektoriaus
subjektai
galėtų
pasinaudoti
sukurtomis
ir
dar
kuriamomis
pagalbos
priemonėmis atsiskaitymui su turistais. Taip pat
paliekama galimybė kelionių organizatoriams
Lietuvos
Respublikos
turizmo
įstatymo
nustatyta tvarka siūlyti turistams alternatyvą –
kuponą, kurio vertė turi būti ne mažesnė nei už
neįvykusią kelionę sumokėta pinigų suma.
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Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija
parengė įstatymų projektus, kuriuose, be kitų
pakeitimų,
siūloma
įtvirtinti,
kad
VšĮ
Lietuvos
energetikos agentūra teiktų konsultacijas ir metodinę
pagalbą visiems asmenims, siekiantiems vykdyti veiklą
elektros energetikos sektoriuje, visais klausimais,
susijusiais su atsinaujinančius išteklius naudojančių
elektrinių įrengimu ir statyba, t. y. padėtų viso su
elektrinės įrengimu susijusio proceso metu – nuo
elektrinės galios, rūšies pasirinkimo, veiklos elektros
energetikos sektoriuje (gamyba, gamyba ir vartojimas,
elektros energiją gaminančio vartotojo veikla) tipo
pasirinkimo iki jos realizavimo, taip pat teiktų
konsultacijas
paramos
atsinaujinančių
išteklių
naudojimo klausimais. Taip pat nurodytuose įstatymų
projektuose, numatoma, kad apibendrinta informacija
apie veiklos elektros energetikos sektoriuje galimybes,
reikalingus gauti leidimus, galimas gauti skatinimo
priemones atsinaujinančius išteklius naudojantiems
įrenginiams, būtų skelbiama VšĮ Lietuvos energetikos
agentūra interneto svetainėje. Šis pakeitimas suteiktų
tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims aiškumo, kur
kreiptis visais klausimais, susijusiais su atsinaujinančių
išteklių panaudojimu elektros energijos gamybai, kur
ieškoti reikalingos informacijos, taip pat gauti
informaciją apie veiklos galimybes, reikiamus gauti
valstybinių
institucijų
dokumentus,
leidimus,
jų
išdavimo
procedūras,
galimybes
gauti
paramą
atsinaujinančius
išteklius
naudojančių
elektrinių
įrengimui.
2020 m. priimtas Lietuvos Respublikos energetikos
ministro įsakymas „Dėl Elektros energijos tiekimo ir
naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, kuris
nustato gaminančių vartotojų teisę kaupimo laikotarpiu
keičiant
elektros
energijos
tiekėją
elektrinėje
pagamintą ir į tinklus patiektą, bet nesusigražintą
elektros energijos kiekį perkelti į kito tiekėjo balansą,
nenutrūkstant kaupimo laikotarpiui arba gauti už šį
kiekį, kompensaciją. Taip pat nustatyta gaminančių
vartotojų teisė, už kaupimo laikotarpiu įsigytą
papildomą elektros energijos kiekį, atsiskaityti pagal
skirtingas laiko zonas (dieninė, naktinė kt.).
2020 m. įsigalioję Lietuvos Respublikos elektros
energetikos
įstatymo
pakeitimai
nustato
teisę
vartotojams būti atsinaujinančių išteklių energijos
bendrijos dalininkais ir elektros energiją gaminančiais
vartotojais.
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2020 m. priimtas Lietuvos Respublikos elektros
energetikos
įstatymo
pakeitimo
įstatymas
nustato, kad pažeidžiamiems elektros energijos
vartotojams, kurie nebus pasirinkę nepriklausomo
tiekėjo, nuo 2023 m. sausio 1 d., bus taikoma
palankesnė nei kitiems vartotojams garantinio
tiekimo kainodara.
Taip
pat
ministerija
parengė
Lietuvos
Respublikos elektros energetikos įstatymo
pakeitimo projektą, kuriuo siūloma numatyti šiuos
pokyčius:
- galutiniams vartotojams suteikiama teisė veikti
elektros energetikos sektoriuje kaip aktyviesiems
vartotojams tiesiogiai arba per paklausos telkėjus
ir nustatomos šio veikimo sąlygos, kad galutiniai
vartotojai kaip aktyvieji vartotojai galėtų parduoti
pačių pasigamintą elektros energiją, dalyvauti
teikiant lankstumo paslaugas ir (ar) diegiant
energijos
vartojimo
efektyvumo
didinimo
priemones, perleisti jų veiklai reikalingų elektros
įrenginių
valdymą,
įskaitant
įrengimą,
eksploatavimą, duomenų tvarkymą ir techninę
priežiūrą, kitam asmeniui; įtvirtinama galimybė
teikti prašymą skirstomųjų tinklų operatoriui
įdiegti išmanųjį elektros energijos apskaitos
prietaisą;įtvirtinama galimybė teikti prašymą, kad
per standartizuotą ryšio sąsają arba nuotoliniu
būdu jam arba jo įgaliotam asmeniui išmaniųjų
apskaitos
prietaisų
užfiksuoti
jų
į
tinklą
persiųstos elektros energijos ir jų suvartotos
elektros energijos duomenys būtų teikiami
lengvai suprantama forma ir neatlygintinai, kad
būtų galima palyginti nepriklausomų tiekėjų
pasiūlymus; - įtvirtinama galimybė buitiniams
vartotojams nemokamai naudotis bent viena
tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemone.
Taip pat įtvirtinama galimybė tinklų operatoriaus
savitarnos interneto svetainėje gauti elektros
energijos apskaitomo periodiškumo suvartojimo
duomenis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį;
Įtvirtinta vartotojo teisė sudaryti sutartį su
paklausos telkėju dėl paklausos telkimo paslaugų
su nepriklausomu paklausos telkėju arba su
tiekėju, kuris vartotojui tiekia elektros energiją.

VARTOTOJŲ APSAUGOS BŪKLĖS ATASKAITA

TEISĖKŪROS INICIATYVOS

Sutartį su nepriklausomu paklausos telkėju
vartotojas gali sudaryti be tiekėjo, kuris
vartotojui tiekia elektros energiją, sutikimo.
Įtvirtinta vartotojo teisė prašyti paklausos
telkėjo pateikti informaciją apie sutelktą
vartotojo paklausos pokytį ir, kai taikoma,
informaciją apie į elektros tinklus patiektą ir
parduotą elektros energiją. Vartotojas turi
teisę
kreiptis
pasibaigus
kiekvienam
vartotojo ir paklausos telkėjo sutartyje
numatytam atsiskaitymo laikotarpiui. Įtvirtinta
vartotojo teisė vienašališkai nutraukti sutartį
su paklausos telkėju dėl paklausos telkimo
įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.
2021
m.
ministerija
planuoja
parengti
Lietuvos Respublikos elektros energetikos
įstatymo pakeitimo įstatymą numatant, kad
nutrūkus elektros energijos persiuntimui,
skirstomųjų
tinklų
operatorius
elektros
energijos persiuntimą atnaujintų ne vėliau
kaip per 6 valandas, kai vartotojo elektros
įrenginiai įrengti miestuose,

kuriuose gyvena daugiau kaip 80 tūkstančių
gyventojų, ir ne vėliau kaip per 12 valandų,
kai vartotojų elektros įrenginiai įrengti kitoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje (vietoje 24
valandų laikotarpio, šiuo metu taikomo trečią
patikimumo kategoriją turintiems vartotojams)
ir tokiu būdu daugeliui vartotojų padidinti
aprūpinimo elektros energija patikimumą. Taip
pat sudaryti teisines prielaidas ir pagrindą
vartotojams su prašymu kreiptis į skirstomųjų
tinklų
operatorių
dėl
apskaičiuotos
kompensacijos
sumokėjimo.
Kompensacija
būtų mokama, kai viršijama elektros energijos
persiuntimo atnaujinimo trukmė.
Energetikos ministerija planuoja parengti
Lietuvos
Respublikos
šilumos
ūkio
įstatymo pakeitimo projektą, jame įvertinti
šilumos
ūkio
problematiką,
užtikrinant
šilumos vartotojų teisių apsaugą, kurio taip
pat planuojama spręstikompetencijos srityje
iškilusius probleminius klausimus, susijusius
su vartotojų teisių apsauga, ir siūlomus jų
sprendimo būdus.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 2020 m. parengė šiuos teisės aktus:
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. V-2877
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. V-946
„Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės
reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. V-913
,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. V-912 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl
Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. V-2770 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 494 „Dėl
asmenų, mirusių nuo pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų, palaikų vežimo transporto
priemonėmis, jų įvežimo į Lietuvos Respubliką ir išvežimo iš jos, laidojimo ir perlaidojimo tvarkos
patvirtinimo“ pakeitimo“.
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Apie 2020 m. vykdytas švietimo veiklas informaciją pateikė

1 0 institucijų.

Dažniausiai buvo informuojama apie nuolatines vykdomas metų veiklas: vartotojų
konsultavimą, informacijos teikimą žiniasklaidai, pranešimus spaudai bei aktualios
informacijos skleidimą institucijų tinklalapiuose ir socialinių tinklų paskyrose. Institucijos
minėjo ir aktualios informacijos perkėlimą į atmintines bei video filmukus, taip
vartotojams paprastai ir aiškiai pateikiant įstatymų nuostatas ir reikalavimus arba
nurodant,
kaip
vartotojui
reikėtų
elgtis
susiklosčius
konkrečioms
situacijoms.
Organizuotos šviečiamosios kampanijos ir konferencijos.
Taip pat institucijos pažymėjo, kad vartotojų švietimą planavo, atsižvelgiant į teisės aktų
pasikeitimus bei į susiklosčiusią pandemijos situaciją.

Dažniausios institucijų nurodytos švietimo priemonės

Pranešimai
spaudai

Su COVID-19
pandemija
susijusios
informacijos
teikimas

Konsultavimas

Informacija
institucijos
tinklalapyje

Informacija
žiniasklaidai

Informacijos
skleidimas
regioniniuose
laikraščiuose
ir televizijoje

DUK skilties
atnaujinimas
ir pildymas

Vizualieji
patarimai:
situacijų
filmukai,
atmintinės,
gairės

57 %

VVTAT užsakytos 2020 m. Visuomenės nuomonės apklausų
duomenimis, pagrindiniai informacijos šaltiniai apie
vartotojų teises yra internetas (57 proc.), televizija (55
proc.), socialiniai tinklai (19 proc.), radijas (14 proc.).

Informacija
socialiniuose
tinkluose

Informacinių
kampanijų ir
konferencijų
organizavimas

55 %

19 %

Internetas Televizija Socialiniai
tinklai
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Ministerijos

Lietuvos
Respublikos
ekonomikos
ir
inovacijų ministerija informavo, jog ne tik
2020 m. bet nuolat aktyviai rengia pranešimus
spaudai, atsakymus į žiniasklaidos užklausas,
informuodama visuomenę apie naujas teisines
iniciatyvas
ir
pasikeitusį
esamą
teisinį
reglamentavimą.
2020 m., reaguojant į konkrečią situaciją
(COVID–19
pandemiją)
buvo
rengta
vartotojams
bei
verslininkams
aktuali
informacija, paaiškinimai dėl verslo sąlygų
karantino metu, pranešimai nukentėjusiems dėl
neįvykusių renginių bei kelionių ir kita.
Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija nurodė, jog informacija nuolat
skelbiama
ministerijos
svetainėje
ir
socialiniuose tinkluose, nuolat atnaujinami
atsakymai, esantys ministerijos svetainės
„Dažniausiai užduodamų klausimų“ skiltyje,
taip pat konsultuojama tiek telefonu, tiek ir el.
paštu.

Lietuvos
Respublikos
teisingumo
ministerija
nurodė,
jog,
įgyvendindama
Valstybės kontrolės rekomendacijas, planavo
viešąją
konsultaciją
su
valstybės
ir
savivaldybių
institucijomis
bei
vartotojų
asociacijomis dėl efektyvaus vartotojų švietimo
koordinavimo, vartotojų švietimo poreikių ir
prioritetų nustatymo tvarkos bei įvykdytų
vartotojų švietimo priemonių rezultatyvumo
vertinimo.
Konsultacija
pilna
apimtimi
neįvykdyta dėl karantino metu nustatytų
ribojimų. Atlikta savivaldybių apklausa raštu
dėl
efektyvaus
vartotojų
švietimo
koordinavimo, vartotojų švietimo poreikių.
Atsižvelgiant į gautą informaciją, papildytas
Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje
koordinavimo tvarkos aprašas, numatantis
nuostatas dėl vartotojų švietimo koordinavimo.
Viešoji konsultacija;
Švietimo poreikio prioritetų nustatymas;
Veiklos vartotojų teisių apsaugos;
srityje koordinavimo tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministerija taip pat nurodė, jog 2020 m. ministerija
vykdė komunikacijos kampanijas, kurių metu
svarbią
informaciją
viešino
regioniniuose
laikraščiuose ir televizijoje.
2020 m. vykdytos švietimo priemonės:
Vartotojų konsultavimas;
Informavimo kampanijos;
Pranešimai spaudai ir informacija žiniasklaidai;
Informacija tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose;
Su COVID-19 pandemija susijusios informacijos skleidimas;
DUK skilties pildymas.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto
ministerija
į
atnaujinamų
bendrųjų
programų
projektus
–
dorinio
ugdymo
ir
pilietiškumo pagrindų – 2020 m. įtraukė atsakingu
vartojimu
grindžiamų
asmens
nuostatų
ir
kompetencijų ugdymą.
RRT kartu su Lietuvos Respublikos švietimo,
mokslo ir sporto ministerija bei Nacionaline
švietimo
agentūra
parengė
rekomendacijas
mokytojams, kaip saugiai ir efektyviai vesti
pamokas nuotoliniu būdu, parengė rekomendacijas
tėvams ir globėjams, kaip padėti vaikams būti
saugesniems internete, kurios ypač buvo svarbios
COVID-19
pandemijos
metu.
Internetinėje
svetainėje
www.esaugumas.lt,
paskelbtos
37
naujienos, suteikta 600 konsultacijų interneto
naudotojams saugumo internete ir socialiniuose
tinkluose klausimais. Fiziniams ir juridiniams
asmenims suteiktos 136 konsultacijos elektroninio
parašo ir kitais patikimumo užtikrinimo paslaugų
klausimais.
2020 m. vykdytos švietimo priemonės:
Vartotojų ugdymas;
Konsultavimas;
Su COVID-19 pandemija susijusios informacijos
skleidimas.
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Ministerijos

Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija nurodė, jog, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos energijos vartojimo
efektyvumo didinimo įstatymu ir Energijos
vartotojų
švietimo
ir
konsultavimo
susitarimų
sudarymo
tvarkos
aprašu,
energijos tiekėjai, kuriems yra išduotos
energetikos
veiklos
licencijos,
su
ministerija yra sudarę susitarimus dėl 2018
– 2020 m. energijos vartotojų švietimo ir
konsultavimo,
kuriuose
įsipareigojo
įgyvendinti tam tikras energijos vartotojų
švietimo konsultavimo priemones. Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija
nurodė, kad 2020 m. pabaigoje buvo
sudaryti 69 galutinės energijos vartotojų
švietimo ir konsultavimo susitarimai tarp
Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerijos ir energijos tiekimo įmonių. Šių
susitarimų tikslas – šviesti ir konsultuoti
vartotojus
apie
energiją
taupančias
priemones ir sprendimus, kurie keičia
vartotojų elgseną ir įpročius didinant
energijos vartojimo efektyvumą.
Ministerijos duomenimis, remiantis tiekėjų
pateiktomis
ataskaitomis,
įgyvendinant
susitarimus 2019 m. dažniausiai tiekėjai
taikė Apraše ir susitarimuose numatytas
priemones
„Informacijos
skelbimas
interneto svetainėse“ bei
„Informacijos
skelbimas spaudoje
ar

2020 m. vykdytos švietimo priemonės:
Vartotojų konsultavimas;
Informavimo kampanijos
(energijos vartojimo efektyvumas).
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spaudiniuose“, „Konsultacijos atvykus pas
vartotoją“, „Palyginamosios analizės vartotojų
grupėje kartu su energijos taupymo patarimais
teikimas spaudinyje“, „Šildymo sistemų ir
šilumos punktų efektyvaus eksploatavimo
mokymai“.Ministerija pažymėjo, kad Lietuvos
energetikos
agentūros
atliktos
tiekėjų
ataskaitų patikros ir analizės duomenimis,
įgyvendinus minėtas švietimo konsultavimo
priemones, galutinės energijos vartotojai per
metus sutaupė 201 GWh energijos. Ministerija
pažymėjo, kad yra pakvietusi 102 energijos
tiekėjus sudaryti susitarimus dėl energijos
vartotojų švietimo ir konsultavimo 2021 – 2030
m. laikotarpiui.
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija
iformavo, jog 2020 m. Lietuvos Respublikos
energetikos ministro įsakymu Nr. 1-283
patvirtintame Lietuvos energetikos inovacijų
ekosistemos
stiprinimo
veiksmų
plane
numatyta su vartotojų sąmoningumu susijusi
priemonė,
kuria numatoma organizuoti
energetikos naujovių pristatymus vartotojams,
kelti vartotojų sąmoningumą, domėjimąsi
energetikos naujovėmis, skatinti juos aktyviau
dalyvauti energetikoje.
Papildomai Lietuvos Respublikos energetikos
ministerija pažymėjo, kad pagal kompetenciją
teikia vartotojams paaiškinimus į jų keliamus
klausimus
bei,
vadovaudamasi
Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerijos
nuostatais, koordinuoja ir (ar) dalyvauja
koordinuojant valstybės politikos įgyvendinimą
energijos vartotojų teisių apsaugos srityje.
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KITOS institucijos

ŠVIETIMAS

Lietuvos bankas informavo, jog 2020 m. institucija vykdė prevencinės priemones, susijusias su
finansinių paslaugų vartotojų ugdymu, informavimu, švietimu, tyrimų atlikimu, rinkos priežiūros vykdymu.
Įgyvendinant tikslo „Stiprinti vartotojų švietimą ir verslininkų informavimą“ uždavinį „Gerinti vartotojų
finansinį raštingumą“, Lietuvos bankas per 2020 metus įgyvendino vartotojų švietimo kampanijas apie
finansinių paslaugų pokyčius COVID-19 pandemijos metu, apie nukentėjusio asmens teisę gauti
pakaitinį automobilį po eismo įvykio, švietimo kampaniją kaip atpažinti sukčių pasiūlymus investuoti
(kartu su Saugesnio interneto savaite vyko šalies bibliotekose), surengta investuotojų švietimo savaitė,
sukurta nauja vartotojų ginčų su finansų įstaigomis skelbimo praktika, juos populiariai aprašant ir
paskelbiant socialiniuose tinkluose. Kartu su Sodra ir Valstybine mokesčių inspekcija pradėtas vykdyti
bandomasis pedagogų finansinio švietimo projektas, kartu su nacionaliniu transliuotoju LRT rengiamos
finansinių patarimų valandėlės.
Taip pat vartotojams organizuotos paskaitos apie įvairius finansinius produktus, investavimą, asmeninių
finansų valdymą ir pan. Iš viso finansinio švietimo veiklomis pasiekta daugiau nei 500 tūkst. vartotojų,
daugiausia per socialinius tinklus.

Lietuvos bankas informavo, jog 2020 m. buvo
vykdytos šios veiklos:
Informacijos
vartotojams
apie
finansinius
produktus
pildymas
interneto
svetainėje
www.lb.lt ir Facebook.
Paskelbta
informacija,
skirta
finansinių
paslaugų vartotojams, susiduriantiems su
Brexit situacija.
Paskelbta informacija, skirta vartotojams,
atkreipti dėmesį į tai, kad atsiskaitant už
pirkinius internetu iš jų bus reikalaujama
papildomai patvirtinti mokėjimą prisijungimo
prie internetinės bankininkystės priemonėmis.
Paskelbta informacija, susijusi su finansinių
paslaugų vartotojų interesų apsauga COVID-19
pandemijos metu.
Organizuotas
susitikimas
su
vartotojų
asociacijų atstovais, kurio metu buvo aptarti
vartotojams aktualūs klausimai ir problemos.
Vykdytos šviečiamosios priemonės investavimo
klausimais, išskiriant neteisėtų investavimo
pasiūlymų temą.
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Lietuvos bankas pažymėjo, jog 2021 m.
ketinama
vykdyti
prevencines
priemones,
susijusias su finansinių paslaugų vartotojų
ugdymu, informavimu, švietimu, tyrimų atlikimu,
rinkos priežiūros vykdymu:
Informacijos vartotojams apie finansinius
produktus pildymas interneto svetainėje
www.lb.lt ir Facebook.
Ugdomosios, informacinės, šviečiamosios
priemonės tvariųjų finansų tema.
Ugdomosios, informacinės, šviečiamosios
priemonės investavimo klausimais.
Ugdomosios, informacinės, šviečiamosios
priemonės
naudojimosi
grynaisiais
ir
negrynaisiais pinigais tema.
Ugdomosios, informacinės, šviečiamosios
priemonės pinigų plovimo prevencijos ir
sukčiavimo temomis.
Susitikimas su vartotojų asociacijų atstovais
klausimams susijusiems su vartojimo ginčų
neteisminiu sprendimu.
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Vykdant visuomenės informavimą buvo siekiama
pristatyti visuomenei Valstybinės vartotojų teisių
apsaugos tarnybos veiklą, išsamiai supažindinti
vartotojus, verslininkus, valstybės ir savivaldybių
institucijas
su
pagrindinėmis
teisėmis
ir
pareigomis,
pristatyti
Tarnybos
poziciją
svarbiausiais vartotojų teisių apsaugos, ne maisto
produktų rinkos priežiūros ir turizmo paslaugų
teikėjų priežiūros klausimais, teikti ir platinti
žiniasklaidos
priemonėse
teisingą
ir
etišką
informaciją bei formuoti teigiamą Tarnybos įvaizdį.
2020 metais ypatingas dėmesys skirtas aktualios ir
operatyvios informacijos, susijusios su prekių ir
paslaugų teikimu bei apribojimais COVID-19
pandemijos laikotarpiu, teikimui vartotojams.
2020
m.
įvykdytų
visuomenės
informavimo
vartotojų teisių apsaugos klausimais priemonių
skaičius žiniasklaidoje (radijas, televizija, spauda,
internetas) – 599.
Tarnyba informaciją teikė savo tinklapyje, naujienų
portalams,
savo
Facebook
paskyroje
bei
sukurtame YouTube kanale.
2020 m. Tarnyba aktyviai bendradarbiavo su
vartotojų teisių apsaugos srityje veikiančiomis
institucijomis, asociacijomis, taip pat savivaldybių
institucijomis, dalindamasi vartotojams ir verslui
aktualia
informacija
apie
ginčų
sprendimą,
vartotojų ir verslininkų pareigas, informacija,
susijusia su prekių įsigijimu ir paslaugų teikimu
koronaviruso infekcijos COVID-19 pandemijos
laikotarpiu. Taip pat bendradarbiauta su Lietuvos
nacionalinio radijo ir televizijos naujienų portalu,
teikiant vartotojams aktualią informaciją ir taip
pasiekiant platesnę vartotojų auditoriją.
Siekiant informuoti vartotojus apie pagrindines jų
teises ir pareigas, aktyviai rengti pranešimai
spaudai, informaciniai pranešimai, infografikai, taip
pat
dalintasi
aktualia
informacija
Tarnybos
socialinių tinklų Facebook bei YouTube paskyrose.
Reaguojant į COVID-19 pandemiją, daug
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informacijos vartotojams teikta apie teises dėl
atšauktų
kelionių,
skrydžių,
laisvalaikio
paslaugų, pirkimo internete. Siekiant pristatyti
Tarnybos veiklos rezultatus, rengti pranešimai
spaudai rinkos priežiūros rezultatams pateikti,
vartotojų prašymų dinamikai apžvelgti bei
visuomenės nuomonės tyrimui pristatyti. Taip
pat viešinta informacija apie vartotojų teisių
apsaugos srities teisės aktų naujoves.
Prisidėdama
prie
Tarptautinio
vartotojų
apsaugos ir gynimo tinklo (angl. ICPEN)
organizuojamų
švietimo
bei
informavimo
kampanijų ciklo – Apgavysčių prevencijos
mėnuo – Tarnyba 2020 m. balandžio 6 – 10 d.
organizavo Apgavysčių internete prevencijos
savaitę
#NeapsigaukInternete.
Švietimo
kampanija siekta atkreipti visuomenės dėmesį į
šiuo sudėtingu laikotarpiu, visame pasaulyje
susiduriant su COVID-19 infekcija, internete
sparčiai plintančius pavojus ir apgavystes.
Reaguodama į tai, kad žaislai vis dar išlieka ta
prekių
grupe,
kurioje
Tarnyba
nustato
daugiausiai pavojingų gaminių, Tarnyba rugsėjo
21–25 d. organizavo Žaislų saugos savaitę –
#SaugiŽaislųDėžė. Rugsėjo–lapkričio mėnesiais
Tarnyba
organizavo
nuotolinius
mokymus
ikimokyklinio
bei
priešmokyklinio
ugdymo
įstaigoms.
2020 m. gruodžio 3 d. Tarnyba ir Europos
vartotojų
centras
surengė
kasmetinę
konferenciją, skirtą aptarti reikšmingiausias metų
vartotojų teisių apsaugos aktualijas. Nuotolinė
konferencija buvo skirta elektroninės prekybos
erdvei ir joje kylantiems iššūkiams.
2020 m. vykdytos švietimo priemonės:
Vartotojų konsultavimas
Pranešimai spaudai ir informacija žiniasklaidai
Informacija tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose
Su COVID-19 pandemija susijusios informacijos skleidimas
DUK skilties pildymas
Gairės, atmintinės, video filmukai, informavimo kampanijos
Vartotojų mokymai
Konferencijos
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RRT interneto tinklalapyje www.esaugumas.lt,
paskelbė 37 naujienas, suteikė 600 konsultacijų
interneto naudotojams saugumo internete ir
socialiniuose tinkluose klausimais. Fiziniams ir
juridiniams asmenims suteiktos 136 konsultacijos
(raštu, telefonu ir el. paštu) elektroninio parašo ir
kitais
patikimumo
užtikrinimo
paslaugų
klausimais.
Tinklalapyje
www.elektroninisparasas.lt
paskelbta 14 naujienų patikimumo užtikrinimo
paslaugų klausimais.
RRT interneto tinklalapyje skelbia priimtus
sprendimus dėl vartojimo ginčų elektroninių ryšių
srityje, atnaujina aktualią informaciją.
Atsižvelgiant į pasaulyje susiklosčiusią situaciją
dėl COVID-19 pandemijos ir Lietuvoje paskelbtą
karantiną, RRT interneto tinklalapyje sukurta
skiltis „COVID-19 aktualijos“, kurioje paskelbta
vartotojams aktuali informacija elektroninių ryšių
paslaugų
teikimo
klausimais,
atitinkama
informacija
skelbta
ir
socialiniame
tinkle
Facebook.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas,
siekdamas didinti vartotojų informuotumą ir
teisių
apsaugą
naudojantis
informacinės
visuomenės
paslaugomis,
savo
interneto
tinklalapyje:
www.ivpk.lt
(veiklos
sritys/informacinės visuomenės paslaugos)
yra patalpinęs rekomendacijas informacinės
visuomenės paslaugų naudotojams, kuriose
apibrėžiamos
pagrindinės,
su
šiomis
paslaugomis
susijusios
rizikos,
bendrieji
saugumo principai bei rekomenduojami veiksmai
galimo vartotojų teisių pažeidimo atveju.
2020 vykdytos švietimo priemonės:
Informacija tinklalapyje;
Rekomendacijos, gairės vartotojams.
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RRT iniciatyva, 10 paslaugų teikėjų prisijungė prie
Memorandumo dėl švarios interneto aplinkos,
kuriuo paslaugų teikėjai įsipareigojo laikytis
atsakingumo bei operatyvumo šalinant draudžiamą
interneto turinį principų bei išreiškė draudžiamos
informacijos
netoleravimą
savo
serveriuose.
Vykdant projektą „Prisijungusi Lietuva: efektyvi,
saugi
ir
atsakinga
Lietuvos
skaitmeninė
bendruomenė“, tęsiamas sukurtų vaizdo siužetų,
komiksų ir instruktažų apie saugų naudojimąsi
internetu, patikimumo užtikrinimo paslaugas ir
elektroninį
parašą,
viešinimas
tikslinėse
svetainėse
Įgyvendinant
Europos
Komisijos
Saugesnio interneto projektą ,,Safer Internet
Centre Lithuania: draugiskasinternetas.lt III“, buvo
vykdomos interneto karštosios linijos viešinimo
kampanijos,
skaityti
pranešimai
saugesnio
interneto ambasadoriams.

2020 m. vykdytos švietimo priemonės:
Vartotojų konsultavimas;
Pranešimai spaudai ir informacija žiniasklaidai;
Informacija tinklalapyje bei socialiniuose tinkluose;
Su COVISD-19 pandemija susijusios informacijos skleidimas;
Gairės, atmintinės;
Informavimo kampanijos;
Vartotojų mokymai, pranešimai;
Konferencijos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
nuolat organizuoja šviečiamuosius renginius
vartotojams ir mokymus verslininkams.

2020 m. vykdytos švietimo priemonės:
Šviečiamieji renginiai;
Mokymai.
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NTAKD nurodė, jog 2020 m. vykdė bei 2021 m.
planuoja vykdyti prevencines priemones vartotojų
teisių apsaugos srityje ugdant ir šviečiant
vartotojus.
NTAKD nurodė, kad vartotojams buvo teikiamos
konsultacijas telefonu, raštu bei žodžiu.
NTAKD nurodė, jog nuolat atnaujina ir pateikia
aktualaus turinio informaciją interneto tinklalapyje
www.ntakd.lrv.lt bei tai, jog vartotojai gali
interneto tinklalapyje skiltyje „DUK“ susipažinti su
dažniausiai užduodamais klausimais ir gauti į juos
atsakymus.
NTAKD 2021 m. planuoja sukurti atskirą interneto
tinklalapio skiltį „Vartotojams“, kurioje būtų
teikiama susisteminta ir reikalinga informacija
vartotojui.
Taip pat departamentas pažymėjo, kad pagal
kompetenciją
talpina
informaciją
daugiafunkciniame
konsultaciniame
modulyje
„Medis“ - NTAKD iniciatyva sukurtoje mobiliojoje
aplikacijoje, kuri įgalina vartotojus sužinoti apie
naujoves NTAKD kuruojamose srityse čia ir dabar
- savo telefone.
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Šioje
mobiliojoje
aplikacijoje
sukurtas
funkcionalumas leidžia vartotojams nufotografuoti
daromą pažeidimą, surinkti operatyviai įrodymus,
kitą aktualią medžiagą bei nedelsiant apie jį pranešti
departamentui. NTAKD pažymėjo, jog mobiliosios
aplikacijos „Medis“ žinomumo didinimas turėtų
prisidėti prie vartotojų teisių apsaugos lygio didinimo
bei vartotojų ugdymo atsakingais ir gebančiais
kritiškai mąstyti, todėl 2021 m. bus siekiama didinti
aplikacijos žinomumą.
NTAKD
taip
pat
pažymėjo,
jog
nuolat
bendradarbiauja
su
nevyriausybinėmis
organizacijomis, kartu dalyvauja įvairiuose švietimo
projektuose, tam, kad būtų stiprinama kolektyvinė
vartotojų teisių apsaugą bei didinamas vartotojų
sąmoningumo lygis.
2020 m. vykdytos švietimo priemonės:
Vartotojų konsultavimas;
Pranešimai spaudai ir informacija žiniasklaidai;
Informacija tinklalapyje;
DUK skilties pildymas;
Mobilioji aplikacija „Medis";
Švietimo projektai.

Taip pat vartotojams
reikalavimus SND.
VERT informavo, jog 2020 m. vartotojų švietimą
vykdė vadovaujantis patvirtinta VERT Energetikos
bei geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų vartotojų švietimo ugdymo
2019–2021 m. programa. VERT nurodė, jog,
įgyvendinant vartotojų švietimo priemones 2020
m., didžiausias dėmesys buvo skiriamas aktualios
informacijos pateikimui apie elektros rinkos
liberalizavimą bei suskystintų dujų balionų (SND)
naudojimo tvarką.
VERT informavo, jog informacija vartotojams
buvo
teikiama
tinklalapiuose
www.energetikosabc.lt ir www.vert.lt, kur yra
sukurtos ir nuolat atnaujinamos atskiros skiltys,
rengiami pranešimai spaudai bei atmintinės.
VERT nurodė, kad socialinio tinklo Facebook
paskyroje publikuojamos naujienos ir aktualijos,
animuoti patarimai, kaip elgtis vartotojams
vienoje ar kitoje situacijoje.
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parengtos

gairės

apie

VERT pažymėjo, jog 2021 m.:
Bus įgyvendinamos 2019–2021 m. programoje
numatytos švietimo priemonės, didžiausią dėmesį
skiriant elektros rinkos liberalizavimo klausimams.
Bus sukurtos viešinimo ir informavimo plano gairės
apie tai, ką elektros vartotojas turėtų žinoti, vykstant
elektros rinkos liberalizavimo II etapui.
VERT nurodė, jog švietimo priemonės planuojamos
atsižvelgiant į atsiradusius naujus ar pasikeitusius
teisės aktus, reglamentuojančius energetikos veiklą,
vartotojų dažniausiai užduodamus klausimus (DUK),
anoniminių
apklausų
rezultatus
ir
vartotojų
kreipimųsi dėl informacijos energetikos klausimais
apibendrinimus.
2020 vykdytos švietimo priemonės:
Vartotojų konsultavimas;
Informacija tinklalapyje, socialinėje paskyroje;
Gairės, atmintinės, animuoti patarimai;
DUK skilties pildymas;
Švietimo kampanija (SND) naudojimo tvarka.
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TARPINSTITUCINIS ŠVIETIMO PLANAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. 1R-82 „Dėl
veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Aprašo
12 punktu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, gavusi informaciją apie valstybės institucijų
planuojamą vykdyti vartotojų švietimo veiklą, parengia vartotojų švietimo veiklos planą, kuriame nurodo
pagrindines:
vartotojų švietimo prioritetines sritis,
priemones,
vartotojų švietimą vykdančias institucijas.

Pagal Aprašą, VVTAT Tarpinstitucinį vartotojų švietimo
institucijomis ir paskelbia jį VVTAT interneto tinklalapyje.

veiklos

planą

suderina

su

valstybės

2021 m. Tarpinstitucinis vartotojų švietimo planas numatomas sudaryti iš švietimo priemonių,
atsižvelgiant į keturis pagrindinius 2021 m. vartotojų teisių apsaugos prioritetus:

Atsakingas
(tvarus)
vartojimas.

Vartotojų teisės
elektroninėje
erdvėje/ skaitmeninė
transformacija.

Neteisminis ginčų
nagrinėjimas

Veiksmingas vartotojų
teisių užtikrinimas/
bendrosios vartotojų
teisės ir pareigos.

Pagal Koordinavimo tvarkos aprašą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba vartotojų švietimo
veiklos planą suderina su valstybės institucijomis ir paskelbia jį Valstybinės vartotojų teisių apsaugos
tarnybos interneto tinklalapyje.
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pasiūlymai
vartotojų teisių apsaugos tobulinimui
Valstybinių institucijų, atsakingų už valstybės politikos formavimą bei už valstybės politikos
įgyvendinimą tam tikrose vartojimo srityse bei savivaldybių adiministracijų buvo paprašyta nurodyti
pastebėtas vartotojų teisių apsaugos problemas bei trūkumus ir galimus jos tobulinimo pasiūlymus.
Institucijos, teikdamos informaciją, nurodė, jog vartotojai dažnai net neidentifikuoja kilusio ginčo kaip
vartojimo ginčo, nežino, kokias jie turi teises, kur kreiptis dėl įsigytos nekokybiškos prekės ar suteiktos
nekokybiškos paslaugos, jiems trūksta žinių jų teisių įgyvendinimo klausimais.
Savivaldybių administracijos taip pat atkreipė dėmesį, jog svarbu, kad pasirinktos vartotojų
švietimo priemonės būtų tinkamos ir pakankamos vartotojų informuotumui apie jų teises
padidinti.

Tobulinant vartotojų teisių apsaugą, pasiūlyta:
stiprinti vartotojų švietimą, apimantį ne tik vartotojų informavimą ir konsultavimą, bet ir jų ugdymą;
padidinti gyventojų švietimą vartotojų teisių srityje, viešinant parengtą informaciją savivaldybių
tinklalapiuose bei kitais informaciniais kanalais;
paskleisti informaciją apie vartotojų teises atšaukus renginius Lietuvoje karantino metu ir organizuotų
turistinių kelionių atšaukimo atveju;
stiprinti bendradarbiavimą su savivaldybių administracijų specialistais, atsakingais už vartotojų teisių
apsaugos užtikrinimą savivaldybėse, organizuoti jiems mokymus, dalintis informacija, aktualia vartotojų
teisių apsaugos srityje;
bendradarbiaujant su savivaldybėmis skleisti informaciją savivaldybių gyventojams apie vartotojų teisių
apsaugos galimybes;
stiprinti vartotojų teisių apsaugos politiką įgyvendinančios ir koordinuojančios valstybės institucijos –
VVTAT regioninių padalinių vartotojų švietimo funkcijas, o taip pat tokių valstybės institucijų, kaip
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos
apsaugos ministerijos, turinčių regioninius padalinius (esančius arčiausiai savivaldybių) vartotojų švietimo
funkcijas;
įgyvendinant vartotojų švietimo priemones, bendradarbiauti su nevyriausybinėmis vartotojų teisių
apsaugos organizacijoms;
Siekiant supaprastinti ir pagreitinti statistinės informacijos apie vartotojų teisių apsaugą, iš visų
savivaldybių administracijų ir/ar centralizuotai iš Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
gavimą apsvarstyti galimybę papildyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. liepos 8 d.
įsakymo Nr. 1R-217 „Dėl Savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą
ataskaitų rengimo ir pateikimo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai taisyklių patvirtinimo“:
Taisyklių 2 priedą „Klausimų, kuriais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, klasifikacija“ atskira eilute
dėl vartotojų teisių apsaugos klausimų.
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