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Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetui 
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Kopija: Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai  
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Dėl valstybės finansavimo vartotojų organizacijoms 

 

Svarstant Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto projektą norėtume atkreipti 

dėmesį į itin menką vartotojų asociacijų finansavimą. 

 

Apie nepakankamą vartotojų asociacijų finansavimą buvo ne kartą nurodyta. Pavyzdžiui, 

Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Lietuvos Respublikos rinkai 

tiekiamų galimai žemesnės kokybės maisto produktų 2017 m. gruodžio 13 d. posėdyje 

Lietuvos vartotojų asociacijų atstovai nurodė, kad organizacijos sunkiai išsilaiko iš lėšų, 

kurias gauna iš valstybės, o specialių valstybės remiamų programų trūksta. Buvo akcentuota, 

kad vartotojų asociacijų padėtis išryškina finansavimo sistemos problemas, o tikslinio 

finansavimo sistema turėtų būti keičiama. Komisija, pritardama, kad vartotojų asociacijų 

darbas nėra tinkamai koordinuojamas, o vartotojų asociacijų finansavimo mechanizmas nėra 

aiškus, kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo Žmogaus teisių komitetą siūlydama detaliau 

išnagrinėti šias problemas. 

 

Valstybės kontrolės 2019 m. ataskaitoje „Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga?“ 

nurodoma, kad: 

„Lietuvoje, kitaip nei kitose ES valstybėse, didžiausias vaidmuo šviečiant vartotojus tenka ne 

vartotojų asociacijoms, o valstybės institucijoms. Neįvykdytos strategijoje numatytos 

priemonės, kurios sudarytų prielaidas didinti vartotojų asociacijų vaidmenį šviečiant 

vartotojus, todėl nepanaudojamas asociacijų potencialas”. 

 

Deja, vartotojų asociacijų finansavimas ir toliau lieka ypatingai menkas. 2020 m.  vieneriems 

metams visoms vartotojų organizacijoms planuojama skirti vos 46 tūkst. eurų. Vartotojų 

asociacijų finansavimas reikalingas ginti vartotojų interesus – skurdus vartotojų asociacijų 

finansavimas lemia menką vartotojų apsaugą.  
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Tad siekiant tinkamo vartotojų teisių apsaugos lygmens prašome rasti galimybę padidinti 

vartotojų asociacijų finansavimą 20 proc. 

 

 

Šis raštas siunčiamas tik el. paštu.  

 

 

 

 

Pagarbiai 

 

Prezidentė        dr. Eglė Kybartienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnė Černiauskaitė +370-629-75974, agne.cerniauskaite@lvoa.lt 

 
Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas – vartotojų interesus ginanti ir atstovaujanti organizacija, jungianti 10 

Lietuvos vartotojų asociacijų. LVOA vienintelis Lietuvoje yra Europos vartotojų organizacijos BEUC (Bureau 

Européen des Unions de Consommateurs) nariu (nuo 2013 m.). 

LVOA identifikacinis numeris Europos Sąjungos Skaidrumo registre: 506497923503-90.  
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