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ĮVADAS
2020-ieji tiek Lietuvai, tiek ir visam pasauliui tapo išskirtiniais metais dėl COVID-19 

pandemijos. Sveikatos krizė, tarptautiniai ir nacionaliniai apribojimai sulėtino ekonomiką, 
keitė vartotojų įpročius, sukėlė aibę problemų verslui ir atnešė finansinių nuostolių dau-
gybei šeimų. Europos Komisijos duomenimis, 38 proc. ES gyventojų nerimauja, ar galės 
padengti einamąsias sąskaitas, 42 proc. atidėjo planus įsigyti didesnius pirkinius ir net 80 
proc. neplanuoja kelionių, kol situacija nepasikeis1.

Vartotojų apsaugos požiūriu pandemiją galima vertinti kaip plataus masto testą ne-
palankiausiomis sąlygomis, kuris atskleidė vartotojų taisyklių pažeidžiamumą ir valdžios 
institucijų gebėjimą veikti bei apsaugoti savo piliečius ekstremaliomis sąlygomis, taip pat 
vartotojų organizacijų gebėjimą ginti vartotojų interesus ir operatyviai reaguoti į svarbių 
problemų sprendimą.  

Pandemija perkėlė pasaulį į skaitmeninę erdvę, nes apsipirkimai internetu tapo bū-
tinybe, o tai savo ruožtu atnešė nesąžiningos praktikos bei sukčiavimo atvejų bangą (ne-
pagrįsti kainų kėlimai, neteisingi teiginiai, susiję su COVID-19, tariamos gydomosios ar ap-
sauginės savybės, klaidinantys el. pašto laiškai, kuriuos neva siuntė valdžios institucijos), 
nekalbant apie privalomas vartotojų teises (prekių garantija, teisė atsisakyti sutarties, iki-
sutartinė informacija ir pan.), kurias turi užtikrinti internete prekiaujantys verslininkai. 

Pastebima, kad Lietuvoje daugėja vartotojų skundų dėl atšauktų kelionių, dėl atšauk-
tų renginių ar nutrauktų paslaugų teikimo, dėl pinigų susigrąžinimo apgyvendinimo, veži-
mo paslaugų, sporto ir laisvalaikio pramogų srityse. Taip pat mažėja taikiai išspręstų ginčų 
skaičius, tačiau daugėja nepagrįstu skundų. 

Nepaisant krizės, situacija vartotojų teisių apsaugos srityje gerėja – bendras Lietu-
vos vartotojų teisių apsaugos indeksas, apimantis vartotojų informuotumą, vartotojų teisių 
pažeidimus, vartotojų aktyvumą bei Lietuvos vartotojų teisių apsaugos sistemos vertinimo 
indeksą, 2020 m. siekė +21,7 (2019 m. +18,1)2. 

Vartotojų aljanso atlikto tyrimo tikslas – įvertinti 2020 metus per vartotojų teisių priz-
mę ir pateikti rekomendacijas situacijos tobulinimui. Tyrime analizuojami vartotojų apsau-
gai aktualūs aspektai, kilę pandemijos metu, aptariama, kaip su iššūkiais kovoja Europos 
Sąjunga ir Lietuva. Taip pat apžvelgiami teisinio reguliavimo pokyčiai 2020 m., vartotojų 
organizacijų iniciatyvos bei bendros vartotojų apsaugos tendencijos Lietuvoje. 

1 Europos Komisijos informacija, prieiga internete https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/ 
resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net/ecc-net-and-covid-19_en/

2 UAB „Vilmorus“ atlikta vartotojų ir verslininkų nuomonių apklausa apie vartotojų teises, prieiga internete https:// 
www.vvtat.lt/data/public/uploads/2021/02/valstybines-vartotoju-apsaugos-pletros-programos-igyvendinimo- 
2020-m.-ataskaita.pdf/
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I. COVID-19 PANDEMIJA: 
    IŠŠŪKIAI VARTOTOJŲ TEISĖMS

2020 m. pasaulį ištikusi sveikatos krizė stipriai paveikė visų šalių ekonomiką bei at-
skleidė vartotojų apsaugos pažeidžiamumą daugelyje sričių – nuo renginių iki neteisėtos 
veiklos elektroninėje erdvėje. Dauguma Europos vartotojų tiesiogiai pajautė COVID-19 pa-
sekmes – tai ne tik pavojus sveikatai, tačiau ir dėl ekonominių suvaržymų prarastos paja-
mos, sumažėję veiklos. Europos vartotojų organizacijos BEUC duomenimis3, 2020 m. ge-
gužės mėnesį dėl krizės pinigų buvo praradę daugiau nei pusė namų ūkių visoje Europoje. 

Pandemija tapo puikia terpe sukčiavimui įvairiose srityse, ypač tiekiant medicinos 
prekes, maisto papildus, apsaugos priemones (kaukes, dezinfekcines priemones ir kt.). 
Ženkliai padaugėjo nesąžiningos komercinės veiklos atvejų – teigiant, kad produktai gali 
apsaugoti nuo COVID-19, vartotojams už didelę kainą buvo parduodamos tokių savybių 
neturinčios prekės, nemažai sukčių naudojosi situacija ir spaudė klientus teiginiais, kad 
prekės greitai baigsis ir jų bus sunku įsigyti. Apribojus prekybą fizinėse parduotuvėse, pre-
kybos internete apimtys augo, tuo pačiu daugėjo ir su šia sritimi susijusių pažeidimų – tuo 
labiau, kad pirkti internetu buvo priversti ir vartotojai, kurie to nedarė anksčiau. Jie netu-
ri patirties užsakydami prekes, atsiskaitydami internetu bei ne visuomet žino savo teises,  
kurios priklauso vartotojams pagal įstatymus. 

Visoje ES veikiantys Europos vartotojų centrai pastebėjo, kad nuo pandemijos pra-
džios skundų skaičius išaugo iki 50 proc. Ypač padaugėjo pranešimų apie sukčiavimo atve-
jus, susijusius su COVID-19: apgaulingi farmacijos produktai, padirbtos apsauginės kaukės 
ir dezinfekavimo priemonės. 2020 m. vasarą daugiausia skundų buvo dėl atidėtų skrydžių, 
apgyvendinimo paslaugų, atostogų paketų4.  Europos Komisijos duomenimis5, per pirmuo-
sius pandemijos metus (nuo 2020 m. balandžio mėn. iki 2021 m. balandžio mėn.) Europos 
vartotojų centrų tinklas (ECC-Net) vartotojams, kurių teisės buvo pažeistos dėl COVID–19 
sugrąžino daugiau kaip 4 mln. eurų. Lyginant su praėjusiais metais, atsakė į 44 proc. dides-
nį užklausų skaičių (bendras skaičius sudarė 170 000). Iš jų 70 000 užklausų buvo tiesiogiai 
susijusios su COVID-19 pasekmėmis, o prašymų turizmo srityje skaičius sudarė 93 proc. 
Per metus ECC-Net organizacijos tarpininkavo sprendžiant apie 8 000 vartotojų ir prekiau-
tojų ginčus, susijusius su pandemija ir 68 proc. šių bylų buvo sėkmingai išspręstos. Svarbu 

3 ON THE FRONT ROW: Consumer organisations’ work to support consumers in the COVID-19 crisis and the fight 
against unfair practices. Ref: BEUC-X-2020-099 – 19/10/2020. Prieiga internete https://www.beuc.eu/publications/
beuc-x-2020-099_on_the_front_row_-_members_fight_against_covid_scams_and_unfair_practices.pdf/

4 Europos Komisijos informacija, prieiga internete https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe/recovery- 
coronavirus-success-stories/eu-values-and-citizens-rights/clearing-consumers-coronavirus-confusion_en/

5 Informacija skelbiama Europos Komisijos svetainėje, prieiga internete https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/ 
consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net/ecc-net-and-covid-19_en/
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pažymėti, kad pandemijos metu Europos vartotojų centrų paslaugos buvo kaip niekad rei-
kalingos, nes nemažai Europos vartotojų, iš anksto įsigijusių keliones, apgyvendinimo ar 
automobilių nuomos paslaugas, bilietus į renginius kitose šalyse, nežinojo kaip elgtis ar 
atgauti pinigus. ECC-Net organizacijos susitvarkė su augančiu krūviu ir teikė nemokamą 
pagalbą, o tai krizės metu finansiškai nukentėjusiems vartotojams buvo labai aktualu. 

Reaguodama į vartotojų teisių pažeidimus pandemijos metu Europos Komisija ėmėsi 
aktyvios veiklos ES mastu, kad Europos vartotojai būtų apsaugoti. Tam pasitelktas Ben-
dradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklas (toliau – BVAS tinklas), jungiantis vals-
tybių narių vartotojų apsaugos institucijas6. Pirmiausia buvo atkreiptas dėmesys į išaugusį 
sukčiavimą internetinėje erdvėje, ypač susijusį su medicinos ir apsaugos nuo koronaviruso 
plitimo priemonėms. 2020 m. kovo mėnesį valstybių narių vartotojų apsaugos institucijos 
paskelbė Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo bendrą poziciją dėl dažniau-
siai pranešamų apgaulių ir nesąžiningos praktikos per COVID-19 krizę ir išsiuntė laiškus 
tarptautinių interneto platformų operatoriams (Alibaba, Amazon, Google, Facebook, Mi-
crosoft, Wish, eBy ir kt.) prašydami geriau nustatyti neteisėtą praktiką bei užkirsti jai ke-
lią. Didžioji dalis interneto platformų ėmėsi atitinkamų priemonių. Taip pat buvo vykdoma 
interneto platformų ir su koronavirusu susijusių produktų reklamų internete patikra, vie-
šinami vartotojams skiri patarimai, padedantys atpažinti galimo sukčiavimo atvejus ir kur 
kreiptis, susidūrus su tokia veikla.  

Siekiant, kad oro bendrovėms pandemijos metu atšaukiant skrydžius būtų užtikrina-
ma vartotojų teisių apsauga, BVAS tinklas 2020 m. pradėjo oro vežėjų atšaukimo praktikos 
tyrimą, kaip nagrinėjami prašymai kompensuoti išlaidas, ar vartotojai tinkamai informuo-
jami apie jų teises. 

Svarbu paminėti, kad susidarius sudėtingai situacijai turizmo sektoriuje nemažai ES 
valstybių (tarp jų – ir Lietuva), priėmė nacionalinius teisės aktus, apribojusius ES teisėje 
įtvirtintas vartotojų teises, keletas stambių skrydžių bendrovių kartu su valstybėmis narė-
mis kreipėsi į Europos Komisiją, prašydamos laikinai sumažinti vartotojų apsaugą ir už neį-
vykusias keliones leisti atsiskaityti kelionių kuponais vietoje pinigų. Tačiau ES pozicija buvo 
griežta – krizės metu vartotojai nukentėjo labiausiai, todėl jų interesų privaloma paisyti.

Suaktyvėjus prekybai internetu (Europos Komisijos duomenimis, 2020 m. internetu 
pirko 71 proc. ES gyventojų7), didesnis dėmesys buvo skiriamas vartotojų apsaugai inter-
nete. Europos Komisijos inicijuota interneto platformų stebėsena parodė, kad daugiau nei 
trečdalyje iš 73 tikrintų platformų talpinami galimai nesąžiningų verslininkų pasiūlymai, o 

6 Informacija apie Bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje tinklo veiksmus, susijusius su nesąžiningais prekiautojais 

per COVID-19 protrūkį, skelbiama Europos Komisijos tinklapyje, prieiga internete https://ec.europa.eu/info/live-work-
travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_lt/

7 Informacija skelbiama Europos Komisijos svetainėje, prieiga internete https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-

eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network-ecc-net/ecc-net-and-co-
vid-19_en/
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pačių interneto platformų savireguliacijos iniciatyvos nedavė apčiuopiamų rezultatų. Tai 
atskleidė būtinybę ES mastu didinti interneto platformų atsakomybę, kai jos talpina ar pa-
laiko neteisėta veikla užsiimančias svetaines – tokiu atveju jos negali būti laikomos tik pa-
syviais tarpininkais8. 

Lietuvoje vartotojų teisės skaitmeninėje erdvėje taip pat tapo vienu iš 2020 m. varto-
tojų apsaugos prioritetų. Paskelbus karantiną dalis prekybos persikėlė į elektroninę erd vę, 
nes fizinės parduotuvės negalėjo dirbti. Svarbia priemone pasiekti vartotojus tapo sociali-
niai tinklai, kuriuose skubiai kūrėsi el. parduotuvės – dalis jų siekė tik pasinaudoti situacija ir 
pasipelnyti, skleidžiant neteisingą informaciją apie stebuklingas priemones, padedančias 
kovoti su COVID-19. Siekiant užkirsti kelią nesąžiningai ir klaidinančiai verslo praktikai, 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – VVTAT, Tarnyba) vykdė stebėseną, 
operatyviai atliko tyrimus pagal gautus pranešimus9. 

Mūsų šalyje dėl karantino 2020 m. buvo įvesta nemažai ribojimų, kurie paveikė visuo-
menės gyvenimą ir pakeitė vartotojų įpročius, buvo atšauktos kelionės, pramogos, rengi-
niai. Didelę sumaištį ir vartotojų teisių gynėjų protestus sukėlė pakeistos Civilinio kodekso10 
ir Turizmo įstatymo11 nuostatos dėl kelionių kuponų atšaukus kelionę bei pinigų grąžinimo 
termino pailginimo, priimtas įstatymas dėl COVID-19 paskelbto karantino sukeltų pase-
kmių renginių paslaugų paslaugoms12 (teisės aktų pokyčiai aptariami II šio tyrimo skyriuje). 

Tokia situacija turėjo įtakos vartotojų skundams – VVTAT per metus gautų skundų 
dėl atšauktų kelionių skaičius išaugo beveik 8 kartus, dėl neįvykusių kultūros ir pramogi-
nių renginių – beveik 3 kartus13. 2020 m. Tarnybos išnagrinėtų vartojimo skundų skaičius 
padidėjo 25 proc.14  Ženkliai išaugo apgavysčių internete bei nesąžiningų sutarčių sąlygų, 
tikrovės neatitinkančios informacijos, siekiant paveikti vartotojų elgesį ir priversti įsigyti 
tam tikrų prekių, atvejų. 

8 BEUC. On the front line. Consumer organisations’ work to support consumers in the COVID-19 crisis and the fight against 
unfair practices. EUC-X-2020-099 – 19/10/2020. Publikacijos prieiga internete https://www.beuc.eu/publications/ 
beuc-x-2020-099_on_the_front_row_-_members_fight_against_covid_scams_and_unfair_practices.pdf/

9 Novikovienė, L. COVID-19 karantino metu išryškėjusių vartotojų teisių pažeidimų tendencijos. 2020, Lietuvos teisė.  
Doi 10.13165/LT-20-02-09. 

10  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas. TAR, 2020-04-23, Nr. 8530.

11  Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 171 straipsniu įsta-
tymas Nr. XIII-2862. TAR, 2020-04-23, Nr. 8529.

12 Lietuvos Respublikos dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paskelbto karantino sukeltų pasekmių poveikio vartojimo 
sutarčių dėl renginių organizavimo paslaugų teikimo vykdymui įstatymas. TAR, 2020-05-12, Nr. 10169.

13 Plačiau apie tai kalbama 3.3. šio darbo skyriuje „Neteisminis vartojimo ginčų sprendimas“.

14 Vartojimo ginčų analizės duomenys skelbiami Tarnybos tinklapyje, prieiga internete https://www.vvtat.lt/administraci-
ne-informacija/veiklos-ataskaitos/vartojimo-gincu-sprendimo-ataskaitos/231/ 
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2020 m. tapo iššūkiu vartotojų organizacijomis, kurios turėjo sparčiai reaguoti į besi-
keičiančias teisės normas (dalis jų, gelbėdamos verslą, pablogino vartotojų apsaugą), pa-
dėti vartotojams spręsti dėl pandemijos iškilusias problemas bei konsultuoti ir teikti reko-
mendacijas verslininkams, prisitaikantiems prie naujų veiklos sąlygų. Viešoje erdvėje itin 
aktyviai pasireiškė Vartotojų aljansas: skleidė vartotojams aktualią informaciją žiniasklai-
doje, dalyvavo diskusijose, TV ir radijo laidose, kovojo prieš vartotojų interesus pažeidžian-
čius nacionalinės teisės aktų pokyčius, dalyvavo ES lygmens veiklose BEUC organizacijoje 
bei Europos Sąjungos institucijų patariamuosiuose komitetuose15. Svarbu pažymėti, kad 
Vartotojų aljansas yra skėtinė organizacija, jungianti įvairių sričių ekspertus ir tai užtikrino 
visapusišką bei kompetentingą vartotojų interesų atstovavimą bei galimybę operatyviai re-
aguoti į besikeičiančią situaciją.

Europos vartotojų organizacija BEUC, kuri karantino metu ėmėsi aktyvios veiklos, 
ginant vartotojų interesus bei rinko duomenis apie nacionalines iniciatyvas, pastebi, kad 
COVID-19 tapo išbandymu vartotojų organizacijoms visoje Europoje, kurias užplūdo var-
totojų skundai16. Tačiau yra ir teigiamas aspektas – daugelyje Europos valstybių ekstrema-
li situacija suvienijo nevyriausybines organizacijas bei valdžios institucijas, kurios turėjo 
glaudžiau bendradarbiauti, siekiant apsaugoti savo vartotojų teises. Tai vyko ir Lietuvoje: 
nevyriausybinis sektorius vykdė daugiau koordinuotų veiksmų su VVTAT, operatyviai palai-
kė vieni kitų iniciatyvas, siekiant bendrų tikslų. Tikimasi, kad tokia tendencija išliks ir pasi-
baigus ekstremaliai padėčiai.  

Ekonomikos ekspertai pastebėjo, kad pandemija pakeitė Lietuvos pirkėjų ir prekybi-
ninkų įpročius17. Karantino metu vartotojai dažniau apsiperka ne dideliuose prekybos tin-
kluose, tačiau arčiau jų namų esančiose parduotuvėse. Tai lėmė pirmiausia siekis apsisau-
goti nuo nereikalingų kontaktų su žmonėmis, kurių prekybos centruose daugiau bei darbų 
organizavimo pokyčiai. Nemaža dalis žmonių dirbo nuotoliniu būdu iš namų, todėl stra-
tegiškai patogesnės tapo arti namų esančios parduotuvės, ne prekybos centrai, į kuriuos 
patogu užsukti grįžtant iš darbo. Iš vienos pusės, tai suaktyvino pirkėjų srautus mažesnėse 
parduotuvėse, iš kitos pusės, norėdamos dirbti, jos turi atitikti įstatymais numatytus sau-
gumo reikalavimus – įrengti atitvarai prie kasų, dažnas vėdinimas, pirkėjų skaičiaus riboji-
mas pagal parduotuvės plotą ir pan. 

15 Informacija apie Vartotojų aljanso veiklą viešinama organizacijos tinklapyje www.vartotojualjansas.lt bei Facebook pa-

skyroje https://www.facebook.com/lvoa.lt/

16 ON THE FRONT ROW: Consumer organisations’ work to support consumers in the COVID-19 crisis and the fight 

against unfair practices. Ref: BEUC-X-2020-099 – 19/10/2020. Prieiga internete https://www.beuc.eu/publications/
beuc-x-2020-099_on_the_front_row_-_members_fight_against_covid_scams_and_unfair_practices.pdf/

17 Vainienė, R. Pandemija išmokė kitaip pirkti ir kitaip parduoti. Straipsnis Lietuvos prekybos įmonių asociacijos tinklapyje 

(2020 1103). Prieiga internete https://www.lpia.lt/naujienos/ruta-vainiene-pandemija-ismoke-kitaip-pirkti-ir-ki-
taip-parduoti/
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Apribojus fizinių parduotuvių veiklą vartotojai vis daugiau prekių perka internetu. 
Įvairūs tyrimai rodo, kad apie pusė internetu pirkti pradėjusių vartotojų šį pirkimo būdą 
planuoja naudoti ir po pandemijos. Reaguodami į pasikeitusią situaciją verslininkai labai 
operatyviai kėlė savo verslus į internetinę erdvę, optimizavo verslo organizavimą ir per-
skirstė darbuotojus, kad geriau atlieptų pirkėjų poreikius. Siekiant padėti Lietuvos verslui 
išgyventi, kilo įvairios iniciatyvos, padėjusios persiorientuoti, pavyzdžiui, vienas didžiausių 
projektų – agentūros „Versli Lietuva“ inicijuota platforma „Internete karantino nėra“ 18, jun-
gianti erdvę interneto parduotuvėms, patarimus, kaip verslą perkelti į elektroninę erdvę, 
e-komercijos mokymus ir projekto partnerių bendradarbiavimo idėjas. Svarbu pastebėti, 
kad tai puiki verslo palaikymo idėja, tačiau atrodo, kad pandemijos metu buvo laikomasi 
principo: „keliamės į internetą, o apie vartotojų teises pagalvosime vėliau“. Dauguma inter-
netinių parduotuvių neužtikrina vartotojų  teisių reikalavimų (nenurodomas prekėms su-
teikiamos teisinės garantijos terminas, netinkama prekių grąžinimo tvarka, nėra nuorodos 
į Elektroninę ginčų sprendimo platformą ir pan.), jau nekalbant apie prekių pristatymą, kurį 
organizuoti tinkamai taip pat sudėtinga. Rekomenduotina įgyvendinant tokius projektus 
skirti dėmesio ir vartotojų teisėms, pasikonsultuoti su VVTAT specialistais arba vartotojų 
organizacijomis, kurie mielai primins privalomas taikyti vartotojų apsaugos taisykles.    

Karantino metu išryškėjo netikėta problema, kurią pastebėjo ir iškėlė viešai diskusi-
jai Vartotojų aljansas – tam tikrų grupių vartotojų atskirtis perkant ar naudojantis paslau-
gomis internetu. Pandemija staigiai pakeitė situacija – žmonės negalėjo fizinėse parduo-
tuvėse įsigyti jiems būtinų prekių bei atlikti mokėjimų bankų ar pašto skyriuose, jie buvo 
priversti naudotis internetu. Daliai vartotojų (ypač vyresnio amžiaus), tai buvo iššūkis, nes 
neturint įgūdžių ir padėjėjų pradžioje susiorientuoti pakankamai sudėtinga – tiek renkantis 
prekes, tiek atsiskaitant už jas, nekalbant jau apie tai, kaip reikėtų pasinaudoti teise atsi-
sakyti sutarties, prašyti pakeisti prekę, reikalauti teisinės garantijos ar kitų vartotojui pa-
gal įstatymus priklausančių teisių. Ne visi vartotojai naudojasi elektroninės bankininkystės 
paslaugoms, o verslininkai, prekiaujantys internetu, dažniausiai nenumato kitų atsiskaity-
mo galimybių, todėl tokie vartotojai prekių išvis negalėjo nusipirkti. Lietuvos banko atliktos 
apklausos duomenims, apie dešimtadalis  Lietuvos vartotojų neturi sąskaitos banke, nes 
nejaučia tam poreikio ir pajamas gauna grynais pinigais. Tik 7 proc. apklaustųjų nurodė 
visiškai nenaudojantys grynų pinigų, o 29 proc. respondentų teigė už prekes ir paslaugas 
atsiskaitantys tik grynais pinigais (per metus ši rodiklis sumažėjo 5 proc.).    

Karantino metu prekes verslininkams buvo patogiausia siųsti paštomatais, tačiau toks 
būdas netinka atokiose vietovėse gyvenantiems asmenims, vienišiems vyresnio amžiaus 
asmenims, kitoms vartotojų grupėms, kurie dėl riboto judėjimo ar kitų priežasčių negali 
patys pasiimti siuntų. Taip pat Lietuvoje mažuma nuotoliniu būdu prekiaujančių parduo-

18 Projekto prieiga internete https://www.verslilietuva.lt/pleskis/internete-karantino-nera/
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tuvių priima užsakymus telefonu, todėl vartotojams, kurie neturi interneto prieigos, gali-
mybė įsigyti prekių taip pat buvo apribota. Vartotojų aljansas viešose diskusijose atkreipė 
dėmesį, kad verslininkai neprivalo užtikrinti konkrečių atsiskaitymo ar prekių pristatymo 
būdų, tačiau, gerbdami savo pirkėjus, galėtų pasiūlyti palankesnes sąlygas, kad nei viena 
vartotojų grupė neliktų užribyje.   

Pastebima, kad pandemija pakeitė požiūrį į vartotojų teises plačiąja prasme ir sufor-
mavo naujos vartotojų politikos – labiau tinkančios skaitmenizuotam ir tvaresniam pasau-
liui, poreikį. Ekspertai prognozuoja, kad pasauliui atsigaunant po pandemijos, vartotojai 
bus pagrindinis ekonomikos atsigavimo variklis19. Todėl labai svarbu ne tik jų atsparumas 
krizės poveikiui, finansinio stabilumo atgavimas, bet ir pasitikėjimas savo valstybe ir joje 
vykdomu verslu. Priimant vartotojų interesus pažeidžiančius teisės aktų pakeitimus (nors 
ir laikinai galiojančius) arba taikant tam tikras taisykles atgaline data (pavyzdžiui, varto-
tojai, įsigiję keliones žinojo, kad kelionei neįvykus jiems pinigai bus grąžinti per 14 dienų, 
tačiau netikėtai šis terminas labai pailgėjo) vartotojai dvejos, ar jiems verta iš anksto pirkti 
keliones, bilietus į renginius, nes pasikeitus aplinkybėms pinigai bus grąžinti neaišku kada. 

Jokia krizė negali tapti priežastimi sumažinti vartotojų apsaugos lygį. Suvaldyti situ-
aciją tokiu atveju labai padeda vartotojų organizacijų ir valstybės institucijų veiklos sinergi-
ja, dalijimasis ištekliais bei veiksmų koordinavimas. 

19 Kastrop, C. 2020. Consumer policy after Covid-19—fostering social cohesion. Prieiga internete https://socialeurope.eu/

consumer-policy-after-covid-19-fostering-social-cohesion/
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II. TEISINIO REGULIAVIMO POKYČIAI

2020 m. lapkričio mėnesį Europos Komisija priėmė svarbiausią 2020–2025 m. stra-
teginį dokumentą, sudarantį šiandieninės ES vartotojų politikos pagrindą – Naująją varto-
tojų darbotvarkę20. Dokumente laikomasi holistinio požiūrio, apimančio įvairias ES politi-
kos kryptis, išreiškiamas poreikis į vartotojų apsaugos reikalavimus atsižvelgti nustatant 
bei įgyvendinant kitų ES sričių politiką ir veiklą, pavyzdžiui, remiant smulkias ir vidutines 
įmones. Dokumento nuostatos papildo ES iniciatyvas, tokias kaip: Europos žaliasis kursas, 
Žiedinės ekonomikos veiksmų planas, Komunikatas dėl Europos skaitmeninės ateities for-
mavimo, remia svarbias tarptautines programas (pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Darnaus vys-
tymosi darbotvarkė iki 2030 m.).  

Atsižvelgiant į pasaulinės COVID-19 pandemijos sukeltas grėsmes, dokumentu ne 
tik siekiama įgalinti Europos vartotojus aktyviai prisidėti prie žaliosios ir skaitmeninės per-
tvarkos, bet ir aptariama, kaip padidinti vartotojų apsaugą pandemijos laikotarpiu ir po jos. 
Pastebima, kad krizė paveikė daug vartotojų gyvenimo sričių ir išryškino didžiulę vartoto-
jų aukšto lygio apsaugos bei glaudaus ES institucijų tarpusavio bendradarbiavimo svarbą, 
pareikalavo didesnio dėmesio turizmo ir kelionių sričiai, suaktyvėjusi prekyba internetu iš-
ryškino vartotojų apgaudinėjimo, sukčiavimo, klaidinančios reklamos srities spragas. Pas-
laugų ir prekybos perkėlimas į skaitmeninę erdvę parodė, kad daliai vartotojų trūksta įgū-
džių šioje srityje, todėl darbotvarkėje rekomenduojama daugiau dėmesio skirti vartotojų 
integracijos, įtraukties, informuotumo didinimo ir švietimo iniciatyvoms.

Darbotvarkėje įtvirtintos penkios prioritetinės kryptys:

▸ Žalioji pertvarka (tvarumas, aplinkosauginiai aspektai, kiekvieno vartotojo aktyvus 
vaidmuo, efektyviai išteklius naudojanti švari ir žiedinė ekonomika, kurioje augimas 
atsietas nuo išteklių naudojimo, kovojama su ekologiniu manipuliavimu ir ankstyvu 
produktų nusidėvėjimu.

▸ Skaitmeninė transformacija (vartotojų apsauga internete, įskaitant kovą su paslėpta 
reklama ir nesąžininga veikla, finansinių paslaugų skaitmeninimas, teisės, susiję su 
dirbtiniu intelektu ir pan.). 

▸ Veiksmingas vartotojų teisių užtikrinimas (didesnis skaitmeninis teisingumas, griež-
tesnės sankcijos ir veiksmingas kolektyvinių ieškinių dėl masinės žalos mechaniz-
mas, pagalba valstybėms narėms, pasitelkiant Bendradarbiavimo vartotojų apsau-
gos srityje tinklą (angl. Consumer Protection Cooperation network). 

20 Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai. Naujoji vartotojų darbotvarkė. Siekiant tvaraus atsigavimo 

didinamas vartotojų atsparumas. Prieiga internete https://eurlex.europa.eu/legalcontent/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:-
52012DC0225&from=LT/

2.1. Europos Sąjungos teisės aktai
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▸ Specifiniai tam tikrų vartotojų grupių poreikiai (specialios apsaugos priemonės tam ti-
kroms vartotojų grupėms, tokioms kaip vaikai, neįgalieji, vyresnio amžiaus asmenys).

▸ Tarptautinis bendradarbiavimas (bendras veiksmų planas su Kinija užtikrinant inter-
netu parduodamų prekių saugumą, techninė, gebėjimų stiprinimo ir reglamentavimo  
parama ES partneriams).  

Svarbu paminėti, kad Naująją vartotojų darbotvarkę Europos Komisijai padės įgy-
vendinti 2021 m. sudaryta Vartotojų politikos patariamoji grupė. Skirtingai nuo anksčiau 
veikusių tokio tipo konsultacinių darinių, grupė bus didesnė (iki 55 narių) ir įvairesnė, ge-
riau atspindės visų suinteresuotų pusių interesus: ją sudaro po vieną ekspertą iš kiekvienos 
valstybės narės vartotojų organizacijos, kurie pasižymi atitinkama kompetencija ir patirti-
mi vartotojų teisių srityje; ES lygio pilietinės visuomenės organizacijų ar specialių interesų 
grupių atstovai; Europos pramonės organizacijų nariai bei akademinės visuomenės atsto-
vai, turintys atitinkamos patirties. Lietuvos vartotojų interesus grupėje atstovauja Varto-
tojų aljansas. Anksčiau Europos Komisijai visais klausimais, susijusiais su vartotojų intere-
sais ES lygiu, patarinėjo Europos Vartotojų Konsultacinė Grupė (angl. European Consumer 
Consultative Group, ECCG), kuri taip pat veikė kaip informacijos mainų platforma atstovau-
jamoms organizacijoms, informavo nacionalines organizacijas apie ES veiksmus. 

2020 m. spalio mėnesį Europos Tarybos pirmininkaujančių valstybių narių grupė, ku-
rią sudaro Vokietija, Portugalija ir Slovėnija, paskelbė dokumentą apie COVID-19 pande-
mijos poveikį Europos vartotojų teisėms (angl. Joint Paper of the Trio Partners Germany, 
Portugal and Slovenia21). Atsižvelgiant į tai, kad vartotojų teisės yra prioritetinė ES politikos 
kryptis, kuriai pandemija sukėlė nemažai grėsmių ir jų neutralizavimui reikia operatyvių ir 
koordinuotų Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų sprendimų, dokumente siūloma 
dėmesį sutelkti į keletą vartotojams svarbiausių sričių. 

• Vartotojų apsaugos teikiant finansines paslaugas stiprinimas. Rekomenduojama 
atnaujinti Vartojimo kredito direktyvą22 pagal skaitmeninės eros situaciją, įvertinant 
pernelyg didelio įsiskolinimo rizikas krizės metu. 

• Dėl pandemijos ženkliai išaugo vartotojų pažeidžiamumas – nemažai žmonių nete-
ko darbo arba jų pajamos staigiai sumažėjo, todėl kilo sunkumų laiku vykdyti finan-
sinius įsipareigojimus. Labai svarbu surasti bendrus sprendimus Europos vartoto-
jams, atsižvelgiant į regioninius gyvenimo kokybės skirtumus. 

21  Dokumento prieiga internete https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/News/PM/161020_Joint_Trio_Paper.
pdf?__blob=publicationFile&v=1/

22  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 

87/102/EEB(OL L 133).
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• Vartotojų apsauga interneto platformose. Pandemijos metu gerokai padaugėjo ap-
gavysčių internete, netikrų parduotuvių, nesąžiningos komercinės veiklos bei suk-
čiavimo atvejų, todėl dokumente skatinama numatyti ir interneto platformų atsako-
mybę. Tikėtina, kad situaciją pagerintų Komisijos parengtas Skaitmeninių paslaugų 
aktas23, kuris subalansuos naudotojų, platformų ir valdžios institucijų atsakomybę ir 
užtikrins geresnę vartotojų apsaugą internete. 

• Tvaraus vartojimo skatinimas. Pandemijos metu nemažai vartotojų pakeitė gyvenimo 
būdą ir įpročius, svarbu šį procesą skatinti, kad tvarus vartojimas nepriklausytų nuo 
pajamų lygio. Palaikomi sprendimai ilgesniam produktų galiojimo laikui, prekių taisy-
mui, švietimui. 

• Keliautojų teisės. Ieškomi bendri sprendimai geresnei vartotojų apsaugai, draudi-
mo oro vežėjų nemokumo atvejais. 

• Produktų saugos reikalavimų griežtinimas – siūloma peržiūrėti Direktyvą 2001/95/EB 
dėl bendros gaminių saugos, kad ji geriau atitiktų šiandieninę situaciją. Svarbu atnaujinti 
rinkos priežiūros mechanizmus, ne maisto prekių saugumą internetinėje prekyboje. 

• Efektyvesnis vartotojų teisių įgyvendinimas, grupės ieškiniai.

• Įvairesnių grupių atstovų įtraukimas į ES vartotojų politikos formavimą, bendradar-
biavimo skatinimas. Pandemija parodė, kad į patariamąją veiklą svarbu pritraukti ne 
tik vartotojų srities subjektus, bet ir mokslininkus, ekspertus, intensyvinti valstybių 
narių bendradarbiavimą mokslinių tyrimų srityje, keistis duomenimis, informacija, 
ekspertų nuomonėmis, stebėti vartotojų apsaugos pokyčius krizės metu ir pereina-
muoju laikotarpiu. 

2020 m. sausio 7 d. įsigaliojo Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 
2019/216124, kurioje nustatomos naujos taisyklės, užtikrinančios griežtesnę ir efektyvesnę 
ES vartotojų teisių apsaugą. Ši direktyva neformaliai vadinama „Omnibus“ direktyva, nes ji 
sudaryta iš keturių direktyvų, reguliuojančių vartotojų apsaugos klausimus (Nesąžiningos 
komercinės veiklos direktyva; Vartotojų teisių direktyva; Direktyva dėl nesąžiningų sąlygų 
sutartyse su vartotojais; Direktyva dėl vartotojų apsaugos žymint vartotojams siūlomų pre-
kių kainas) pakeitimų rinkinio arba „vartotojų BDAR“ (Bendrasis duomenų apsaugos regla-
mentas), nes numato dideles baudas už vartotojų teisių pažeidimus. 

23 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl bendrosios skaitmeninių paslaugų rinkos (Skaitmeninių 

paslaugų aktas), kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2000/31/EB.

24 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/2161, kuria iš dalies keičiamos Tarybos direktyva 93/13/EEB ir Eu-

ropos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/6/EB, 2005/29/EB ir 2011/83/ES, kiek tai susiję su geresniu Sąjungos varto-
tojų apsaugos taisyklių vykdymo užtikrinimu ir modernizavimu. Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 328/7.
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Šios taisyklės yra Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinio dalis, jos įpareigoja 
valstybes nares taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas už vartotojų teisių 
pažeidimus; sustiprina vartotojų, besinaudojančių internetu bei skaitmeninių paslaugų rinka, 
teises, geriau užtikrina vartotojų apsaugą nuo nesąžiningos komercinės veiklos. Direktyvoje 
nustatyti papildomi konkretūs informacijos reikalavimai, taikomi elektroninėse prekyvietėse 
sudarytoms sutartims, reglamentuoti technologijos naujovių iškelti klausimai, susiję su elek-
tronine prekyba, skaitmeninėmis paslaugomis ir skaitmeniniu turiniu (pavyzdžiui, atsakomy-
bė už netikrų vartotojų atsiliepimus arba „rekomendacijas“ socialinės žiniasklaidos priemo-
nėse, siekiant reklamuoti produktus). Įtvirtintos nuostatos, kurios padės efektyviau kovoti su 
dvejopos produktų kokybės skirtingose ES valstybėse problema. Dokumente taip pat griež-
tinama verslininkų atsakomybė, numatant reikšmingas baudas (iki 4 proc. metinės apyvar-
tos) už ES vartotojų teisės pažeidimus, kai jiems padaroma masinė žala. Svarbu paminėti, 
kad Direktyvoje įtvirtintos ir verslo įmonėms palankios nuostatos, didinančios teisingumą bei 
pašalinančios įtampą tarp verslo ir vartotojų tais atvejais, kai vartotojai bando piktnaudžiauti 
savo teisėmis, siekdami naudos. Pavyzdžiui, vartotojams nebebus leidžiama grąžinti produk-
tų, kuriuos jie ne tik išmėgino, bet ir naudojo, o prekybininkai neturės vartotojams grąžinti 
sumokėtos sumos, kol negaus grąžinamų prekių. 

Siekiant geriau užtikrinti kolektyvinę vartotojų teisių apsaugą Europos Sąjungoje ir 
įtvirtinti atstovaujamojo ieškinio mechanizmus, taikomus tiek uždraudimo, tiek teisių gyni-
mo priemonių tikslais ir prieinamus visose valstybėse narėse, 2020 m. lapkričio 25 d. priim-
ta Atstovaujamųjų ieškinių direktyva25, kuri taip pat yra Europos Komisijos Naujų galimy-
bių vartotojams dokumentų rinkinio dalis. 

Dokumento tikslas – efektyviau užkirsti kelią neteisėtai praktikai ir sumažinti vartotojų 
patiriamus nuostolius globalioje, prie skaitmeninių technologijų pereinančioje rinkoje. Re-
miantis direktyvos nuostatomis, valstybės narės turi užtikrinti, kad kompetentingi subjektai 
(visų pirma – vartotojų organizacijos) galėtų pareikšti atstovaujamuosius ieškinius. Direkty-
voje atskiriami kompetentingi subjektai, galintys pareikšti vidaus bei tarpvalstybinius atsto-
vaujamuosius ieškinius. Pirmuoju atveju subjektai turi atitikti valstybės narės teisėje nusta-
tytus kriterijus, o tarpvalstybinių ieškinių atveju – direktyvoje nustatytus suderintus kriterijus 
(subjektas – ne pelno siekiantis nepriklausomas juridinis asmuo, vykdantis veiklą, susijusią 
su vartotojų interesų apsauga, turi atitinkamų žinių ir įgūdžių). Kompetentingiems subjek-
tams suteikiama teisė siekti, kad būtų taikomos uždraudimo ir (arba) teisių gynimo priemo-
nės, įskaitant kompensaciją ar pakeitimą. Tai daroma vartotojų grupės, kuri nukentėjo nuo 
vieną iš direktyvos priede nurodytų ES teisės aktų (apimamos sritys: finansinės paslaugos, 
kelionės ir turizmas, energetika, sveikata, telekomunikacijos ir duomenų apsauga) vardu. 
Siekiant apsisaugoti nuo piktnaudžiavimo bylinėjimusi, direktyvoje nustatytos aiškios taisy-
klės dėl atstovaujamojo ieškinio dėl teisių gynimo teisminių išlaidų paskirstymo, grindžiamos 

25 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1828 dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti vartotojų ko-

lektyvinius interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB. Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 409/1.
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principu „pralaimėjusi šalis moka“. Vengiant interesų konfliktų, kompetentingiems subjek-
tams nustatomi skaidrumo reikalavimai, reikalaujamas nepriklausomumas nuo ekonomiškai 
suinteresuotų asmenų bei trečiųjų šalių teikiamo finansavimo. 

Dar vienas svarbus Europos Sąjungos dokumentas, kurį būtina paminėti, įsigaliojo 
2020 m. sausio 17 d. Tai Reglamentas dėl nacionalinių institucijų bendradarbiavimo gi-
nant vartotojų teises26, kuris padeda apsaugoti vartotojus nuo tarpvalstybinių ES varto-
tojų teisės pažeidimų, modernizuojant atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų bendra-
darbiavimą tarpvalstybiniame kontekste, taip pat – didinti vartotojų ir įmonių pasitikėjimą 
elektronine prekyba ES.  Plačiai paplitusių vartotojų teisių pažeidimų atvejais ES valstybės 
narės galės vykdyti koordinuotus veiksmus. Tai ypač aktualu Lietuvai, nagrinėjant tarp-
tautiniu mastu veikiančių pardavėjų ar paslaugų teikėjų veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos 
vartotojų interesus. 

2.2. Nacionalinės teisės aktai

Siekiant užtikrinti aukštesnio lygmens vartotojų organizacijų, veikiančių vartotojų tei-
sų srityje, profesionalumą, 2020 m. Vartotojų teisių apsaugos įstatyme27 buvo įvesta nauja 
kategorija – įgaliotosios vartotojų asociacijos (131 str.). Tai visuomeninės organizacijos, 
atitinkančios tam tikrus veiklos, patirties ir kompetencijos kriterijus (asociacija turi būti ne-
priklausoma nuo verslo ir kitų nesusijusių interesų, vykdyti faktinę veiklą vartotojų teisių 
srityje, turėti reikalingų žinių ir gebėjimų, teikti nuolatines ataskaitas), kurioms suteikiami 
įgaliojimai ginti viešąjį vartotojų interesą; būti grupės atstove grupės ieškinio bylose, kai 
ieškinio reikalavimai kyla iš vartojimo santykių; atlikti vartojimo ginčų neteisminio sprendi-
mo procedūrų veiksmus. Kaip numatyta įstatymo 34 str., įgaliotosios vartotojų asociacijos, 
apie kurias pranešta Europos Komisijai, taip pat turi teisę kreiptis į kitų ES valstybių narių 
teismus ar kitas kompetentingas įstaigas su prašymu priimti sprendimą, įpareigojantį toje 
ES valstybėje narėje veikiantį pardavėją ar paslaugų teikėją nutraukti Lietuvos vartotojų 
viešojo intereso pažeidimą (pareiga pranešti Europos Komisijai įgaliotųjų asociacijų pava-
dinimus paskirta VVTAT). 

Jei organizacija nebeatitinka reikalavimų, ji gali būti išbraukta iš įgaliotųjų vartotojų 
asociacijų sąrašo. Vartotojų organizacijų įtraukimo į įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašą 

26 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/2394, 2017 m. gruodžio 12 d. dėl nacionalinių institucijų, atsa-

kingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004. Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 345/1.

27  Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės žinios, 1994-12-07, Nr. 94-1833.
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tvarka reglamentuojama Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-12328. Sąrašo tvarkymas, 
organizacijų į jį įtraukimas bei pašalinimas pavestas VVTAT. 

Siekiant efektyviau spręsti tarp vartotojų ir verslininkų kilusius ginčus neteismine tvar-
ka, 2020 m. VVTAT inicijavo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pakeitimus, kurie išplėtė 
vartojimo ginčus nagrinėjančių subjektų ratą. Įstatymo 222 str. numatyti tokie subjektai kaip 
nuolatinė arbitražo institucija, įgaliotosios vartotojų asociacijos įsteigtas viešasis juridinis as-
muo ar verslininkų asociacijos. Remiantis vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų rašytiniu 
susitarimu, vartojimo ginčus ne teismo tvarka taip pat gali nagrinėti civilinių ginčų taikinimo 
tarpininkai (mediatoriai). Siekiant užtikrinti aukšto lygio profesionalumą, subjektai turi būti 
įtraukti į Teisingumo ministerijos sudaromą ir tvarkomą vartojimo ginčų neteisminio sprendi-
mo subjektų sąrašą, procesą vykdantys ekspertai turi atitikti tam tikrus kvalifikacijos reikala-
vimus, o pačios procedūros vykdomos pagal įstatymo 225 str. taisykles. 

Svarbu paminėti, kad pastaruoju metu VVTAT bei Teisingumo ministerija sėkmingai 
tobulina vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimo mechanizmą. Vartotojų teisių gynėjai ne 
vienerius metus siūlė praplėsti verslininkų atsakomybę ir įpareigoti juos padengti vartojimo 
ginčų nagrinėjimo išlaidas, jei būtų priimtas sprendimas vartotojo naudai. 2020 m. Teisin-
gumo ministerijos iniciatyva buvo parengtas Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisų 
projektas29 (šiuo metu jis laukia svarstymo Seime), kuris nustatytų verslininkų pareigą at-
lyginti ginčo nagrinėjimo išlaidas bei įtvirtintų atsakomybę už nesąžiningas sutarčių sąlygas. 
Projekte numatoma pavesti VVTAT vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolę, nagrinėti 
vartojimo sutartis dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo pagal Civilinio kodekso 6.2284 str. Pra-
dėti sutarties nagrinėjimą dėl nesąžiningų sąlygų VVTAT galėtų savo iniciatyvą, taip pat dėl 
to pateikti Tarnybai prašymus turėtų teisę vartotojai, vartotojų asociacijos, valstybės ir sa-
vivaldybių institucijos ir įstaigos. Įstatymo projekte taip pat siūloma įtvirtinti išankstinį (ex 
ante) vartojimo sutarčių nagrinėjimą dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo, kurį atliktų VVTAT. 
Atkreipiamas dėmesys, kad ateityje į šį procesą galėtų būti įtrauktos ir įgaliotosios vartoto-
jų asociacijos. Siekiant vartotojų skundus diferencijuoti pagal sritis, kad jie būtų nagrinėjami 
operatyviau, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo pataisų projekte30 siūloma praplėsti neteis-
minio vartotojų ginčų sprendimo institucijų sąrašą: Lietuvos transporto saugos administra-
cija nagrinėtų vartojimo ginčus dėl vežimo paslaugų ir dėl transporto priemonių remonto ir 
techninės priežiūros paslaugų; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos – vartojimo ginčus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio 

28 LR Teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-123. Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo 

patvirtinimo. TAR, 2020-04-30, Nr. 9155.

29 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22, 22(2), 23, 23(3), 25, 27, 28, 29(3), 32, 33, 40 straipsnių, priedo pa-

keitimo ir Įstatymo papildymo 35(1) ir 35(2) straipsniais įstatymo projektas. Prieiga internete https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAP/20d83770152b11eb9604df942ee8e443/

30 Vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12, 22, 22(2), 23, 23(3), 25, 27, 28, 29(3), 32, 33, 40 straipsnių, priedo pa-

keitimo ir Įstatymo papildymo 35(1) ir 35(2) straipsniais įstatymo projektas. Prieiga internete https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAP/20d83770152b11eb9604df942ee8e443/
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salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, taip 
pat apgyvendinimo paslaugų; Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lie-
tuvos Respublikos aplinkos ministerijos – vartojimo ginčus dėl statybos darbų. 

2020 m. sausio 14 d. patvirtintais Vartotojų teisių įstatymo 12 str. pakeitimais31, 
VVTAT, atliekant įstatymo jai suteiktas funkcijas, suteikta teisė iš registrų, valstybės in-
formacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų, kitų organizacijų ar jų padalinių gauti visą 
reikalingą informaciją, dokumentus ir duomenis, įskaitant asmens duomenis (12 str. 3 d.). 
Tai ypač svarbu, kai iš vartotojo pateiktų įrodymų neįmanoma nustatyti pažeidėjo arba pa-
žeidėjas nevykdo VVTAT reikalavimų. Šie pakeitimai susiję su 2020 m. sausio 17 d. Europos 
Sąjungoje įsigaliojusiu Reglamentu dėl nacionalinių institucijų bendradarbiavimo ginant 
vartotojų teises32, kurio dėka bus galima tarptautiniu lygiu lengviau vykdyti bendrus veiks-
mus, operatyviau keistis reikalinga informacija pažeidimams tirti. Valstybinė vartotojų tei-
sių apsaugos tarnyba taip pat įgijo daugiau galių apginti Lietuvos vartotojus, nukentėjusius 
kitose Europos Sąjungos šalyse (Tarnyba, gindama vartotojų kolektyvinius interesus, gali 
verslininkams taikyti laikinąsias apsaugos priemones – įpareigoti pardavėjus ar paslaugų 
teikėjus paskelbti vartotojams svarbią informaciją ar sustabdyti didelę žalą vartotojams su-
keliančius veiksmus, įpareigoti elektroninės parduotuvės svetainėje paskelbti informaciją, 
kuri nebuvo skelbiama ar pan.). 

2020 m. priimti du svarbūs dokumentai, kurių tikslas – optimizuoti vartotojų švieti-
mą, kad taikomos priemonės geriau atlieptų vartotojų poreikius. Valstybinė vartotojų teisių 
apsaugos tarnyba patvirtino Vartotojų švietimo gaires33, kuriose pateiktos metodinės re-
komendacijos valstybės institucijoms, vykdančioms vartotojų švietimą, kad būtų taikoma 
vieninga vartotojų švietimo planavimo, organizavimo ir rezultatų vertinimo metodika. Do-
kumente, kuris yra tik rekomendacinio pobūdžio, nurodomos galimos tikslinės auditorijos 
ir joms tinkami sklaidos kanalai, efektyviausios informacijos pateikimo formos, taikytinos 
vartotojų švietimo priemonės, rekomenduojamos rezultatų vertinimo metodikos. 

Taip pat priimtas Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos apra-
šas34, kuris įpareigoja VVTAT kasmet parengti vartotojų švietimo veiklos planą, nurodant var-
totojų švietimo prioritetines sritis, priemones ir vartotojų švietimą vykdančias institucijas.

31  Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės žinios, 1994-12-07, Nr. 94-1833.

32 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2017/2394, 2017 m. gruodžio 12 d. dėl nacionalinių institucijų, atsa-

kingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas 
(EB) Nr. 2006/2004. Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 345/1.

33 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1–196 dėl vartotojų švietimo gairių patvirtini-

mo. TAR, 2020-09-09, Nr. 18925.

34 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-218 Dėl veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavi-

mo tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2020-07-13, Nr. 15635.
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Daugiausia dėmesio sukėlė teisės aktai, kuriais buvo siekiama sureguliuoti pandemi-
jos pasekmes verslui ir vartotojams, ieškant sprendimų, kad verslas pernelyg stipriai ne-
nukentėtų, tačiau būtų paisoma ir vartotojų teisių. Deja, tinkamo balanso rasti nepavyko. 
2020 m. balandžio 30 d. priimtas COVID-19 karantino sukelto poveikio vartojimo sutartims 
dėl renginių organizavimo įstatymas16

35. Šis teisės aktas taikomas sporto, kultūros, pramo-
gų ar kitų renginių sutartims, kurias vartotojas sudarė iki 2020 m. kovo 15 d., kai renginio 
data yra karantino apribojimų metu ar 3 mėnesius nuo karantino metu nustatytų draudimų 
pasibaigimo. Įstatyme įtvirtinta, kad vartotojas negali vienašališkai nutraukti sutarties  ir 
reikalauti grąžinti už bilietą sumokėtą kainą, jei renginio neįmanoma organizuoti dėl ka-
rantino metu paskelbtų draudimų, taip pat apibrėžta už bilietą sumokėtų pinigų grąžinimo 
tvarka. Renginio organizatoriui suteikta teisė surengti naują renginį per 12 mėnesių nuo 
draudimų pabaigos, į jį galioja tas pats bilietas. Pakeitus renginio datą, paslaugų teikėjas 
neturi teisės reikalauti iš vartotojo jokių papildomų mokesčių. Jei vartotojui nauja data ne-
tinka, jam suteikiamas sumokėtos sumos dydžio  kuponas, kurį galima panaudoti perkant 
bilietą į to paties organizatoriaus renginį. Jei vartotojas kupono nepanaudoja per 12 mėne-
sių nuo kupono suteikimo dienos, jis gali prašyti grąžinti pinigus, kurie turi būti grąžinti per 
14 dienų. Vartotojų gynėjų manymu, suprantama, kad įstatymu siekiama padėti renginių 
organizatoriams nebankrutuoti, tačiau nuostata, kad vartotojas gali prašyti grąžinti pinigus 
tik po privalomo kupono suteikimo ir jo nepanaudojus, nėra teisinga vartotojo atžvilgiu, nes 
susidaro labai ilgas laikotarpis – žmogus gali atgauti savo pinigus net po poros metų. 

Dėl karantino metu iškilusių nenumatytų situacijų kelionių srityje, 2020 m. keletą 
kartų keistos Civilinio kodekso nuostatos. 2020 m. balandį kodekso 6.751 str. (Kelionių or-
ganizatoriaus teisė nutraukti organizuotos turistinės kelionės sutartį iki organizuotos turis-
tinės kelionės pradžios) įtvirtinta17

36, kad kelionių organizatorius ne vėliau kaip per 14 dienų 
nuo organizuotos turistinės kelionės sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti sumokėtus 
pinigus už organizuotą turistinę kelionę, išskyrus atvejus, kai turistas ir kelionių organi-
zatorius susitaria dėl kompensavimo kitomis priemonėmis Turizmo įstatymo nustatytais 
atvejais (6.751 str. 4 d.). Jau kitą mėnesį pinigų grąžinimo terminas buvo pratęstas iki 90 d. 
nuo apribojimų pasibaigimo (6.751 str. 5 d.). Be to, numatyta, kad pakeistos įstatymo nuos-
tatos taikomos ir iki įstatymo įsigaliojimo sudarytoms sutartims, jei kelionės neįvyko dėl 
karantino apribojimų37. Svarbu paminėti, kad šie pokyčiai prieštaravo ES teisės aktuose 
įtvirtintoms vartotojų apsaugos taisyklėms ir tai sulaukė Europos Komisijos dėmesio. Inici-
javus tyrimą Komisija nustatė, kad COVID-19 pandemijos metu Lietuvoje (taip pat ir devy-
niose kitose ES valstybėse narėse, tarp kurių yra Čekija, Graikija, Italija, Lenkija, Prancūzi-
ja ir kt.) priimtos nacionalinės taisyklės galimai pažeidžia ES teisę dėl vartotojų ir keleivių 

35 Lietuvos Respublikos dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paskelbto karantino sukeltų pasekmių poveikio vartojimo 

sutarčių dėl renginių organizavimo paslaugų teikimo vykdymui įstatymas. TAR, 2020-05-12, Nr. 10169.

36 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas. TAR, 2020-04-23, Nr. 8530.

37 Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas. TAR, 2020-05-29, Nr. 11673.
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teisių. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, gavusi Europos Komisijos 
raštą apie mūsų šaliai pradedamą pažeidimo procedūrą dėl 2020 m. gegužės 21 d. priimtų 
nacionalinių teisės aktų, kurie neatitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 
2015/2302 dėl kelionės paslaugų paketų ir susijusių kelionės paslaugų rinkinių, inicijavo 
Civilinio kodekso pakeitimus, kuriais 6.751 str. 5 d. pripažinta netekusia galios. Tokiu būdu 
ankstesnis reguliavimas (atgauta galimybė vartotojams pinigus susigrąžinti per 14 dienų) 
vėl taikomas nuo 2021 m. vasario mėnesio.38

2020 m. balandžio mėnesį priimtos ir tiesiogiai vartotojų, įsigijusių keliones, teises 
palietusios Turizmo įstatymo normos39. Įstatymo 15 str. (Prievolių įvykdymo užtikrinimo 
apimtis) be kitų prievolių užtikrinimo būdų (pinigų už kelionę grąžinimo bei turisto grąžini-
mo į pradinę jo išvykimo vietą, įskaitant būtiną apgyvendinimą), kai organizatorius negali 
vykdyti kelionės, numatyta, kad tam tikrais atvejais turistui vietoj pinigų išduodamas ke-
lionės kuponas (15 str. 1 d. 3 p.). Įstatymas papildytas 171 str., kuriame nustatoma, kokiais 
atvejais neįvykusią kelionę galima kompensuoti kuponais (karo, nepaprastosios padėties, 
karantino ir kt. įstatyme numatytais atvejais, dėl kurių kelionę organizuoti neįmanoma). 
Kuponu galima atsiskaityti už to paties organizatoriaus rengiamas keliones per 12 mėnesių 
nuo ribojimų pabaigos. Jei turistas per šį laikotarpį nepanaudoja kupono, kelionių organi-
zatorius per 14 dienų jam turi grąžinti pinigus. 

Svarbu pažymėti, kad svarstant Lietuvos vartotojams svarbius teisės aktų pokyčius, 
vartotojų organizacijos neliko nuošalyje. Šiuo atžvilgiu išsiskyrė Vartotojų aljansas, kurio 
atstovai labai aktyviai dalyvavo visuomenės diskusijose, dalyvavo teisės normų svarsty-
muose, teikė komentarus žiniasklaidoje, aiškindami vartotojams, kaip jiems elgtis susida-
riusioje situacijoje ir kokias pasekmes gali sukelti tokie pokyčiai. Paskubomis priėmus Ci-
vilinio kodekso 6.751 str. pakeitimus dėl ilgesnio termino pinigų grąžinimui už neįvykusias 
keliones Aljansas, palaikomas kitų nevyriausybinių organizacijų, kreipėsi į Lietuvos Res-
publikos Prezidentą prašydami vetuoti įstatymą, nes jis pamina vartotojų, kurių nemažai 
dėl karantino pateko į sunkią finansinę situaciją, interesus. Prezidentas išgirdo vartotojų 
teisių gynėjų poziciją ir grąžino Seimui pakartotinai svarstyti priimtus Turizmo įstatymo ir 
Civilinio kodekso pakeitimus.

Aljansas atkreipė dėmesį, kad tiek turizmo, tiek ir renginių organizavimo sritį regu-
liuojančių nacionalinių normų pakeitimai pastato vartotoją į gerokai blogesnę padėtį. Su-
prantama, kad šie sektoriai yra svarbi šalies ekonomikos dalis, kuriai reikia palaikymo, 
susiduriant su finansiniais sunkumais, tačiau verslo subjektų veikla negali būti gelbėjama 
perkeliant visą naštą vartotojams. Tam yra numatyta valstybės parama, o jei jos neužtenka, 
valstybė turėtų ieškoti kitų verslo paramos būdų, pavyzdžiui, duoti lengvatines/beprocen-
tines paskolas vartotojų reikalavimams tenkinti. Vartotojų aljansas Teisingumo ministerijai 

38  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.751 straipsnio pakeitimo įstatymas. TAR, 2021-01-22, Nr. 1181.

39 Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2, 15 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 171 straipsniu įsta-

tymas Nr. XIII-2862. TAR, 2020-04-23, Nr. 8529.
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kaip galimą sprendimo priemonę pinigų grąžinimui vartotojams už neįvykusius renginius 
siūlė įsteigti specialų fondą vartotojų bilietams išpirkti40. Valstybei išpirkus bilietus, varto-
tojams nereikėtų laukti pinigų grąžinimo porą metų, būtų įgyvendinta įstatymuose įtvirtinta 
vartotojų teisė į nuostolių atlyginimą ir pinigų atgavimą per protingą terminą, tačiau tuo 
pačiu būtų išsaugota vartotojų ir renginių organizatorių interesų pusiausvyra. Deja, šis pa-
siūlymas nesulaukė valstybės institucijų dėmesio. 

Vartotojų aljansas taip pat įspėjo Lietuvos Respublikos Prezidentą, Seimą bei kitas ins-
titucijas, kad aptartų įstatymų pakeitimai pažeidžia ne tik vartotojų teises, bet ir prieštarau-
ja Europos Sąjungos teisės aktams bei Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimams, todėl juos 
priėmus mūsų šalies laukia ir nemalonumai tarptautinėje erdvėje. Taip ir įvyko – jau 2020 m. 
liepos mėnesį Europos Komisija pradėjo prieš Lietuvą ES teisės pažeidimo procedūrą.

2020 m. pradžioje buvo priimtos ilgai lauktos Civilinio proceso kodekso pataisos41, 
kuriomis patobulinta grupės ieškinio pateikimo procedūra, kad vartotojai galėtų papras-
čiau ir sklandžiau apginti savo teises. Dabar rengiant grupės ieškinį nebūtinas advokato 
dalyvavimas: remiantis 4411 str. 3 d.  grupei gali atstovauti asociacija arba kitas viešasis 
juridinis asmuo, profesinė sąjunga.  Be to, kai grupės atstovė yra įgaliotoji vartotojų asocia-
cija ir grupės ieškiniu reiškiami reikalavimai kyla iš vartojimo teisinių santykių, netaikomas 
reikalavimas, kad  tam tikras skaičius grupės narių turi būti organizacijos atstovai (4414 
str. 2 d.). Grupės ieškinio bylose numatomas bendras penkių šimtų eurų žyminis mokestis, 
tačiau įtvirtinta išlyga – jei grupės ieškiniu reiškiami reikalavimai kyla iš vartojimo teisinių 
santykių, mokesčio mokėti nereikia (44116 str. 1 d.). Teikdami grupės ieškinį ieškovai ne-
privalo motyvuoti, kodėl jie pasirinko tokį teisių gynimo būdą, o ne atskirus ieškinius. Teis-
mas, priimdamas grupės ieškinį, taip pat neturi vertinti, ar toks ieškinys yra tikslingesnis, 
efektyvesnis ir tinkamesnis būdas išspręsti konkretų ginčą. Jeigu teismas atsisakytų priimti 
grupės ieškinį, tokią nutartį galima apskųsti.

Grupės ieškinio procedūra skirta apginti pažeistus asmenų interesus, kai keli ieškovai 
tam pačiam atsakovui kelia iš esmės tokius pačius reikalavimus. Tai turėtų būti puiki priemo-
nė vartotojų teisių užtikrinimui tokiais atvejais kaip koncerto atšaukimas, neteisėtas klientų 
asmens duomenų bazės naudojimas ir pan., kai nukentėjusių daug, tačiau bylinėjimasis ne-
pradedamas dėl finansinių priežasčių, patirties stokos, laiko trūkumo ar kitų aplinkybių. 

Teisinis grupės ieškinio modelis parengtas prieš penkerius metus, tačiau jis nebu-
vo efektyvus – vartotojai, gindami savo teises, dėl procedūrinių aspektų juo nesinaudojo. 
Lietuvos vartotojų organizacijos keletą metų kėlė šį klausimą, atkreipdamos dėmesį, kad 
tinkamai sureguliuota procedūra būtų naudinga ne tik vartotojams bei ir sumažintų teismų 
krūvį, todėl labai palankiai priima vartotojams palankius procedūros patobulinimus.

40 Vartotojų aljanso raštas Nr. 2020–07-Nr. RP-39 Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai, Lietuvos Res-
publikos teisingumo ministerijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

41  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 56, 93, 268, 306, 441–1, 441–3, 441–4, 441–6, 441–7, 441–8, 441–9, 
441–11, 441–13 ir 441–16 straipsnių pakeitimo įstatymas. TAR, 2020-01-29, Nr. 2013.
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III. VARTOTOJŲ APSAUGOS LIETUVOJE 
        APŽVALGA

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų 
apklausos apie vartotojų teises duomenimis42, 2020 m. 7 proc. išaugo gyventojų, patenkintų 
savo informuotumu vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalis (pasiekė 47 proc.), nors šis 
skaičius vis dar nepakankamas.

Pirmą kartą pagrindiniu informacijos šaltiniu apie vartotojų teises tapo internetas – taip 
teigia 57 proc. apklaustųjų (jaunimo auditorijoje - net 87 proc. respondentų). Interneto svarba 
nuolat auga, jis pakeičia anksčiau be konkurencijos buvusią televiziją (per 10 metų jos rodi-
klis nukrito 45 proc.), tačiau televizija kaip informacijos šaltinis vis dar labai svarbi vyresnio 
amžiaus asmenims (pasitiki 77 proc.). Trečioje vietoje – socialiniai tinklai, kur informacijos 
apie vartotojų teises ieško 19 proc. visų apklaustųjų (38 proc. jaunimo).  Ženkliai nukrito radijo 
(2020 m. 14 proc., 2010 m. – 40 proc.) bei respublikinės spaudos (2020 m. 8 proc., 2010 m. – 
36 proc.) svarba. 1 pav. parodyta, kaip keitėsi vartotojų pasirinkti šaltiniai 2010 – 2020 m. 

1 pav. Informacijos apie vartotojų teises šaltiniai
 

Tyrimo duomenimis, 2020 m. daugiausia apklaustų vartotojų (69 proc.) norėjo gauti 
informacijos apie vartotojų teises asmens sveikatos priežiūros srityje (tikėtina, tai paveikė 
pasaulinė sveikatos krizė), apie elektros, dujų, šilumos tiekimą  – 58 proc., apie teisines 
paslaugas – 52 proc. Pastebima, kad tokios informacijos poreikis per metus padidėjo.

42 Lietuvos gyventojų apklausos duomenys skelbiamos VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete https://www.vvtat.lt/

teisine-informacija/tyrimai-ir-analizes/vartotoju-apklausos/40/

3.1. Bendros tendencijos

22 
 

III. VARTOTOJŲ APSAUGOS LIETUVOJE APŽVALGA  
 

     3.1. Bendros tendencijos 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos užsakymu atliktos Lietuvos gyventojų 

apklausos apie vartotojų teises duomenimis42, 2020 m. 7 proc. išaugo gyventojų, patenkintų savo 

informuotumu vartotojų teisių apsaugos klausimais, dalis (pasiekė 47 proc.), nors šis skaičius vis 

dar nepakankamas. 

Pirmą kartą pagrindiniu informacijos šaltiniu apie vartotojų teises tapo internetas – 57 proc. 

(jaunimui net 87 proc.). Interneto reikšmė nuolat auga, pakeisdama anksčiau be konkurencijos 

buvusią televiziją (per 10 metų jos rodiklis nukrito 45 proc.), tačiau televizija kaip informacijos 

šaltinis vis dar labai svarbi vyresnio amžiaus asmenims (pasitiki 77 proc.). Trečioje vietoje – 

socialiniai tinklai, kur informacijos apie vartotojų teises ieško 19 proc. visų apklaustųjų (38 proc. 

jaunimo).  Ženkliai nukrito radijo (2020 m. 14 proc., 2010 m. – 40 proc.) bei respublikinės spaudos 

(2020 m. 8 proc., 2010 m. – 36 proc.) svarba. 1 pav. parodyta, kaip keitėsi vartotojų pasirinkti 

šaltiniai 2010 – 2020 m.  

 

1 pav. Informacijos apie vartotojų teises šaltiniai 

 

 
42 Lietuvos gyventojų apklausos duomenys skelbiamos VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete 
https://www.vvtat.lt/teisine-informacija/tyrimai-ir-analizes/vartotoju-apklausos/40  

35 34
41 42 44

48
57

82
70

71
77

60
69

55
40

24
30

25
17 18 14

36

18 15 16
9 8

8

22

8 9
8 5 4 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 m. 2012 m. 2014 m. 2016 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Internetas Respublikinė TV Respublikinis radijas

Respublikinė spauda Regioninė spauda



21

78 proc. pirkėjų, įsigijusių nekokybišką prekę ar paslaugą norėtų, kad prekė būtų pa-
keista į kokybišką ar suteikta tinkama paslauga, šis skaičius per 10 m. mažai pasikeitė. Ta-
čiau šiuo metu tik nedidelei vartotojų daliai (17 proc.) svarbu, kad pardavėjas ar paslaugos 
teikėjas atsiprašytų, o 2006 m. tokių pirkėjų buvo 42 proc. Taip pat nuolat auga skaičius var-
totojų, kurie norėtų atgauti pinigus ( 2020 m. jų dalis sudarė 73 proc., 2006 m. – 38 proc.). 

Net 32 proc. apklausos dalyvių nurodė, kad 2020 m. jie ar jų šeimos nariai įsigijo ne-
kokybišką prekę ir tai didžiausias skaičius per pastaruosius 5 metus. Karantino metu labai 
išaugo pirkimo internetu apimtys, o kai prekė perkama tokiu būdu, dažniau kyla ir netinka-
mos kokybės problemų. Tačiau tik kas penktas vartotojas dėl savo teisių pažeidimo kreipėsi 
į vartotojų teises ginančias įstaigas – 61 proc. gyventojų neieškojo teisybės, nes nenorėjo 
gaišti laiko prašymų rašymui. Tai rodo, kad Lietuvos vartotojų sąmoningumo lygis dar yra 
pakankamai žemas, nes jei vartotojai, įsigiję nekokybišką prekę ar paslaugą, nesiima jokių 
priemonių, verslininkai ir ateityje paprasčiau žiūri į kokybės trūkumus.  

Nekokybiškos paslaugos buvo suteiktos 17 proc. gyventojų. Pastebima, kad vartoto-
jai 2020 m. pakankamai dažnai susidūrė su nesąžininga komercine veikla (tai nurodė be-
veik 30 proc. apklaustųjų). Tai didžiausias rezultatas nuo 2011 m., kurį taip pat lėmė pan-
demija – itin suaktyvėjo internete prekiaujantys sukčiai, skubantys pasinaudoti situacija ir 
neteisėtai pasipelnyti.

Per metus labai išaugo vartotojų, perkančių internetu, skaičius (tai lėmė ribojimai, 
uždraudę prekybą fizinėse parduotuvėse) – jei pastaruosius metus beveik pusė Lietuvos 
gyventojų internetu nepirko (skaičius svyravo 47–48 proc.), tai 2020 m. tokių asmenų buvo 
tik 13 proc. Kita vertus, išaugusi internetinė prekyba teigiama linkme pakeitė ir vartotojų 
požiūrį į interneto parduotuves: 2016–2018 m. internete prekiaujančiu verslu pasitikėjo tik 
26–28 proc. gyventojų, o 2020 m. šis skaičius pasiekė 41 proc. Galbūt būtinybė pirkti prekes 
internetu didelei daliai vartotojų buvo stimulas išbandyti šį modernų pirkimo būdą ir atsi-
kratyti išankstinių neigiamų nuostatų. 

Susirūpinimą kelia faktas, kad tik nedidelė dalis gyventojų žino apie alternatyvų var-
tojimo ginčų sprendimą (AGS), nors šis skaičius po truputį auga: 2020 m. sudarė 26 proc., 
2019 m. – 22 proc., 2018 m. – 20 proc. Siūlytina labiau populiarinti šį ginčų sprendimo būdą, 
pasitelkiant ir vartotojų organizacijas. 

Tyrimas rodo, kad dauguma Lietuvos gyventojų žino ar yra girdėję apie Valstybinę 
vartotojų teisių apsaugos tarnybą (2020 m. 83 proc. apklaustųjų). Palankiai Tarnybos veiklą 
vertina 40 proc. gyventojų, per metus šis rodiklis pakilo 8 proc., tikėtina, kad tai siejasi su 
pakankamai aktyvia VVTAT veikla pandemijos metu, skleidžiant vartotojams būtiną infor-
maciją. Tačiau tik 32 proc. Lietuvos gyventojų žino apie VVTAT Vartotojų teisių informaci-
nę sistemą, kuri turėtų būti naudojama kaip vienas svarbiausių informacijos apie vartotojų 
teises šaltinių. Būtina daugiau dėmesio skirti sistemos populiarinimui, pasinaudojant šiuo 
metu suaktyvėjusiu vartotojų interneto naudojimu bei socialiniais tinklais, taikyti speciali-
zuotas priemones pagal amžiaus grupes.  
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Lietuvos įmonių apklausos apie vartotojų teises duomenimis43, 2020 m. net 62 proc. 
įmonių mano, kad Lietuvoje yra tinkamai ginamos vartotojų teisės. Per metus šis rodiklis 
pakilo 10 proc., o per 10 m. – beveik du kartus. Svarbu pažymėti, kad verslininkai vartotojų 
apsaugos būklę vertina geriau, nei gyventojai (pastarųjų grupėje palankią nuomonę apie 
vartotojų apsaugą išreiškė 51 proc.). 

Per 2020 m. gerokai išaugo skaičius verslininkų, manančių, kad teisės aktai, regla-
mentuojantys vartotojų apsaugą, yra išsamūs ir suprantami (2020 m. 61 proc., 2019 m. – 
41 proc.), pagrįsti (2020 m. 57 proc. 2019 m. – 33 proc.), efektyviai gina vartotojus (2020 m. 
60 proc., 2019 m. – 48 proc.). Taip pat ženkliai (16 proc. per metus) padaugėjo teigiančių, 
kad įmonių ir valstybės institucijų bendradarbiavimas vartotojų teisių klausimais yra pa-
kankamas (2020 m. pasiekė 46 proc.).  Pandemijos metu viešoje erdvėje tiek VVTAT, tiek ir 
vartotojų organizacijos (ypač Vartotojų aljansas) skleidė informaciją apie vartotojų teises 
krizės metu, vyko aktyvios diskusijos apie teisės aktų pokyčius šioje srityje, daug atgarsio 
visuomenėje sulaukė vartotojų apsauga turizmo ir pramogų sektoriuje, tikėtina, kad tai ir 
atnešė tokius rezultatus.  

Dažniausiai Lietuvos įmonės stengiasi konfliktus su vartotojais išspręsti nesikreipiant 
į teismą (66 proc.) ir šis rodiklis beveik nepasikeitė per 10 metų. Apie alternatyvų ginčų 
sprendimą žino beveik 60 proc. verslininkų (dažniau stambios įmonės), jie rinktųsi šį būdą 
dėl paprastesnio ir pigesnio proceso (48 proc.), išsaugotos reputacijos (44 proc.), mažiau 
svarbu ginčo konfidencialumas (16 proc.).  

Tyrimo duomenimis, 40 proc. apklaustųjų nurodė, kad verslininkų švietimas varto-
tojų apsaugos srityje yra nepakankamas, didžioji dalis (59 proc.) informacijos ieško patys, 
13 proc. kreipiasi į vartotojų teises ginančias institucijas. Verslininkams reikėtų daugiau in-
formacijos apie neteisminį vartojimo ginčų nagrinėjimą (47 proc.), nesąžiningas sutarčių 
sąlygas (44 proc.), netinkamos kokybės prekes (43 proc.). 

Remiantis Vyriausybės nutarimu Nr. 61544, valstybės ir savivaldybių institucijos, 
įgyvendinančios savo funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje, privalo teikti Valstybinei 
vartotojų teisių apsaugos tarnybai gautų vartotojų prašymų ir vykdytos rinkos priežiūros 
ataskaitas, kurių duomenis Tarnyba sistemina ir rengia kasmetines apžvalgas45. 2020 m. in-
formaciją apie vartotojų teisių apsaugą pateikė 47 savivaldybės iš 60 (2019 m. 51, 2018 m. – 
40). Didžioji dalis savivaldybių nurodė, kad 2020 m. negavo vartotojų prašymų bei skundų 

43 Lietuvos įmonių 2020 m.  apklausos duomenys skelbiamos VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete https://www.

vvtat.lt/teisine-informacija/tyrimai-ir-analizes/vartotoju-apklausos/40/

44 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 615 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. TAR, 2016-06-20, Nr. 17241.

45 Valstybės ir savivaldybių institucijų, įgyvendinančių savo funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje, 2020 m. gautų var-

totojų prašymų ir vykdytos rinkos priežiūros apžvalga. Prieiga internete https://www.vvtat.lt/doclib/scbjnlxr3ige3b1xj-
chm7ejk9ch52avj/
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arba duomenų, išimtinai susijusių su vartojimo santykiais, neturi. 15 savivaldybių Tarny-
bai pateikė informaciją apie vartotojų prašymus, gautus 2020 m. (2019 m. 8 savivaldybės, 
2018 m. taip pat 8 savivaldybės).  Pastebėtina, kad duomenis apie gautus prašymus 2020 m. 
nurodė tik apie trečdalis savivaldybių (šis skaičius pakankamai mažas, nors ženkliai dides-
nis nei praėjusiais laikotarpiais, kai duomenis pateikė 15 – 20 proc. informaciją teikusių sa-
vivaldybių, tačiau 2018 m. dalyvavimo lygis buvo žemesnis – informaciją pateikė tik 67 proc. 
visų savivaldybių). Akivaizdu, kad tokia informacijos apimtis neleidžia daryti apibendrintų 
išvadų apie vartotojų skundų ir prašymų tendencijas bei sritis, kuriose vartotojai dažniau-
siai susiduria su problemomis. Be to, savivaldybės nesistemina atskiros informacijos apie 
vartotojų prašymus, o fiksuoja visus asmenų prašymus, dažnai į bendrą statistiką įtraukia ir 
tas sritis, kurios nepatenka į vartojimo teisinių santykių sritį. Šiuo metu susiklosčiusi situa-
cija nėra efektyvi, todėl būtų tikslinga keisti sistemą – arba informacijos nerinkti, arba imtis 
teisiškai efektyvesnių priemonių, kad savivaldybės būtų motyvuotos rinkti, struktūrizuoti ir 
pateikti duomenis. Vietos savivaldos įstatyme46 nurodytos savivaldybių funkcijos neapima 
vartotojų teisių apsaugos, todėl šiai sričiai nėra skiriamos lėšos. Vartotojų organizacijos jau 
keletą metų atkreipia dėmesį į tokią spragą, kurią derėtų sutvarkyti.

2020 m. apžvalgoje47 atkreipiamas dėmesys, kad vis daugiau savivaldybių palaiko 
idėją įtraukti vartotojų apsaugą į savivaldos veiklos sritis – tokiu atveju būtų galima pa-
prasčiau organizuoti vartotojų švietimą (kuris tapo ypač aktualus karantino sąlygomis) bei 
ugdymą, nes vartotojai dažnai nežino kur kreiptis, susidūrus su jų teisių pažeidimais, taip 
pat bendradarbiauti su nevyriausybinėmis vartotojų organizacijomis.  

2020 m. visos valstybinės institucijos, atsakingos už vartotojų teisių apsaugą, ben-
drai gavo 13177 vartotojų prašymų ir skundų, iš jų 3978 buvo pagrįsti. Didžioji dalis skun-
dų ir prašymų buvo pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (8646 skundai, 
kas sudaro daugiau nei 65 proc. visų pateiktų skundų ir 3086 pagrįsti skundai (daugiau nei 
77 proc. visų pagrįstų skundų). Kai kurios institucijos ryškiai išsiskiria dideliu nepagrįstų 
skundų kiekiu: pavyzdžiui, iš 484 Ryšių reguliavimo tarnybai pateiktų skundų ir prašymų 
2020 m., tik 10 buvo pagrįsti (2 proc.), iš 1146 Lietuvos bankui pateiktų prašymų ir skundų, 
pagrįstais pripažinti tik 27 (2,3 proc.).

46 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas. Valstybės žinios, 1994-07-20, Nr. 55-1049.

47 Valstybės ir savivaldybių institucijų, įgyvendinančių savo funkcijas vartotojų teisių apsaugos srityje, 2020 m. gautų var-
totojų prašymų ir vykdytos rinkos priežiūros apžvalga. Prieiga internete https://www.vvtat.lt/doclib/scbjnlxr3ige3b1xj-
chm7ejk9ch52avj/
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2 pav. Valstybės institucijų 2020 m. gautų skundų ir prašymų skaičius

  

Svarbu pažymėti, kad į kai kurias kompetentingas institucijas vartotojai kreipiasi la-
bai retai: pavyzdžiui, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 2020 m. negavo 
nei vieno prašymo ar skundo, Informacinės visuomenės plėtros komitetas – tik 3 skundus, 
kurių visi buvo pagrįsti. 

Remiantis Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 m. programos įgyven-
dinimo ataskaita (2020 m.)48, įvairios valstybės institucijos 2020 m. įgyvendino nemažai 
vartotojų apsaugą stiprinančių priemonių. Pavyzdžiui, Lietuvos bankas vykdė keletą var-
totojų švietimo kampanijų apie finansinių paslaugų pokyčius COVID-19 pandemijos metu. 
Siekiant didinti vartotojų energetinį raštingumą Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 
plėtojo ir tobulino edukacinę interneto svetainę www.energetikosabc.lt. Lietuvos Respu-
blikos ryšių reguliavimo tarnybos interneto svetainėje paskelbtos bei elektroninių ryšių 
paslaugų teikėjams papildomai išsiųstos rekomendacijos dėl elektroninių ryšių paslau-
gų nenutrūkstamo teikimo užtikrinimo karantino metu. Ryšių reguliavimo tarnyba kartu 
su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei Nacionaline švietimo 
agentūra parengė rekomendacijas mokytojams, kaip saugiai ir efektyviai vesti pamokas 

48  Ataskaita skelbiama VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete https://www.vvtat.lt/data/public/uploads/2021/02/
valstybines-vartotoju-apsaugos-pletros-programos-igyvendinimo-2020-m.-ataskaita.pdf/
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gautų vartotojų prašymų ir vykdytos rinkos priežiūros apžvalga. Prieiga internete 
https://www.vvtat.lt/doclib/scbjnlxr3ige3b1xjchm7ejk9ch52avj 
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nuotoliniu būdu, parengė rekomendacijas tėvams ir globėjams, kaip padėti vaikams būti 
saugesniems internete, kurios buvo itin aktualios COVID-19 pandemijos metu. Galiausiai 
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.

Tokie pokyčiai vertinami labai teigiamai. Svarbu paminėti, kad Vartotojų apsaugos 
įstatyme49 Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta rūpintis vartotojų ugdymo ir švietimo 
klausimais įvairiuose lygmenyse – nuo vartotojų teisių mokymo modulių integravimo į for-
maliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų programas iki vartotojų ugdymo klausimų įtrauki-
mo į mokytojų kvalifikacijos programas. Iki dabar jokių ženklių priemonių vartotojų teisių 
srityje ministerija nesiėmė, tad vartotojų organizacijos ne vienerius metus skatino atkreipti 
dėmesį į šį klausimą. 

3.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos veikla

Remiantis Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2020 m. veiklos ataskaitos 
duomenimis50, 2020 m. VVTAT daugiausia dėmesio skyrė tokioms veikloms: 

▸ Vartotojų apsauga elektroninėje erdvėje.

▸ Vartojimo sutarčių standartinių sąlygų vertinimas bei nesąžiningos komercinės 
veiklos ir reklamos stebėsena pasirinktose vartojimo srityse. 

▸ Ne maisto produktų rinkos priežiūros tobulinimas.

▸ Vartojimo ginčų sprendimo ne teisme procedūros tobulinimas.

▸ Geresnis vartotojų informavimas ir vartotojų švietimo organizavimo tobulinimas.

Karantino metu išaugus nuotolinei prekybai, Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, pas-
tebimas didesnis problemų skaičius šioje srityje (ypač socialiniuose tinkluose). Daugėja 
atvejų, kai nėra galimybės nustatyti pardavėjo tapatybės, t. y. kai internetinio tinklalapio 
domenas registruojamas JAV, Kanadoje ar kitose trečiosiose šalyse, pinigai už įsigytas pre-
kes pervedami į bankus, esančius už ES ribų. Tokiais atvejais vartotojams padėti susigrą-
žinti pinigus itin sudėtinga.

49 Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Valstybės žinios, 1994-12-07, Nr. 94-1833

50 2020 m. veiklos ataskaita. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Prieiga internete https://www.vvtat.lt/data/pu-

blic/uploads/2021/03/2020-m.-vvtat-metine-ataskaita.pdf/
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Vykdant interneto parduotuvių stebėseną 2020 m. VVTAT patikrino 252 interneto sve-
taines bei koordinavo Vartotojų aljanso projektą „Vartotojams draugiška prekyba interne-
tu“, kurio metu buvo išanalizuota 151 parduotuvė internete (verslininkams pateiktos reko-
mendacijos pažeidimų pašalinimui, parengtos privalomos skelbti informacijos atmintinės).  
Toks darbo organizavimas leido pasiekti efektyvių rezultatų. Verslininkams nepašalinus 
pažeidimų, Tarnyba Vilniaus apygardos administraciniam teismui pateikė 2 prašymus dėl 
griežčiausios sankcijos – interneto svetainių blokavimo taikymo. 

2019 m. VVTAT perėmė klaidinančios reklamos priežiūros funkciją iš Konkurencijos 
tarybos ir atidžiai stebėjo šią veiklą. 2020 m. Tarnyba išnagrinėjo ir priėmė sprendimus 55 
bylose dėl Reklamos įstatymo51 ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 
įstatymo52 nuostatų, iš jų 5 atvejai nutraukti neradus pažeidimo. 49 atvejais priimtas spren-
dimas dėl reklamos įstatymo pažeidimo, iš jų 10 klaidinančios ir lyginamosios reklamos 
atvejų (2019 m. bendrai išnagrinėtos 43 bylos).  Didžiausią dalį (63 proc.) sudarė maisto 
papildų ir maisto reklama. Svarbu paminėti, kad pastaruoju metu VVTAT orientuojasi į pa-
tariamąją, ne baudimo funkciją ir tai duoda rezultatų – 2020 m. Tarnyba verslininkams pa-
teikė 623 rekomendacijas dėl reikalavimų neatitinkančios reklamos platinimo, į kuriuos šie 
atsižvelgė ir pažeidimus ištaisė.  

Pastebima, kad 2020 m., kaip atsakas į išaugusį medicininių apsaugos priemonių ar 
sveikatą stiprinančių ir nuo virusų apsaugančių maisto papildų poreikį, atsirado daug in-
ternetinių parduotuvių, kuriose parduodamos prekės yra neaiškios kilmės, gali pakenkti 
sveikatai arba tinklapiai įkurti tik siekiant pasipelnyti iš lengvatikių vartotojų. Reklamose 
nevengiama neteisėtai naudoti žinomų Lietuvoje žmonių atvaizdus, kurie suteikia patiki-
mumo, nors nemažai tokių parduotuvių įkurtos ne ES valstybėse, tad nustatyti jų savinin-
kus ir taikyti sankcijas neįmanoma.

VVTAT ataskaitos duomenimis53, 2020 m. pastebimas išaugęs klaidinančios informa-
cijos atvejų skaičius parduodant nekilnojamąjį turtą. Dažniausiai pardavėjai skelbia par-
duodantys butus, tačiau vėliau išaiškėja, kad tai negyvenamosios paskirties patalpos. Tar-
nyba pateikė rekomendacijas daugiau kaip 200 NT pardavėjų, vystytojų bei statytojų kaip 
pateikti informaciją, kuri neklaidintų vartotojų. 

2019 m. pabaigoje buvo gerokai sugriežtintos baudos verslininkams, taikomos už 
Reklamos bei Nesąžiningos komercinės veiklos įstatymų pažeidimus (iki 3 proc. metinių 
pajamų arba iki 6 proc. metinių pajamų, kai pažeidimai padaromi pakartotinai), VVTAT 

51 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. Valstybės žinios, 2000-07-31, Nr. 64–1937.

52 Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas. Valstybės žinios, 2008-01-15, 

Nr. 6–212.

53 2020 m. veiklos ataskaita. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Prieiga internete https://www.vvtat.lt/data/ 
public/uploads/2021/03/2020-m.-vvtat-metine-ataskaita.pdf/



27

2020 m. didžiausia skirta bauda buvo 26 tūkst. Tokį žingsnį galima vertinti kaip veiksmingą 
priemonę, nes anksčiau maksimali bauda už tokius pažeidimus Lietuvoje siekė 8 688 eurus 
ir buvo bene mažiausia ES.

2020 m. dėl sveikatos krizės į Lietuvą keliavo labai dideli kiekiai gaminių, skirtų 
COVID-19 profilaktikai (apsauginės veido kaukės bei skydai, vienkartinės pirštinės, de-
zinfekcijos priemonės ir kt.), todėl VVTAT teko atsakingas darbas prižiūrėti, kad prekės 
atitiktų reikalavimus ir būtų saugios Lietuvos vartotojams. Kaip pastebima 2020 m. Tarny-
bos ataskaitoje54, šią veiklą labai apsunkino karantino ribojimai, nes neveikė laboratorijos, 
nebuvo galima vykdyti  dalies fizinių patikrinimų: 2020 m. VVTAT atliko 5380 patikrinimų 
(2019 m. – 6451), 31,5 proc. atvejų buvo nustatyti pažeidimai. Tai nedaug viršija 2019 m. 
rodiklį (29,2 proc.). Tačiau ženkliai išaugo elektroninių parduotuvių tiekiamų prekių atitik-
ties saugos, ženklinimo ir privalomiesiems reikalavimams patikrinimų: 2020 m. VVTAT atli-
ko 290 tikrinimų, 173 atvejais (59 proc.) nustatyti pažeidimai (2019 m. – 47 tikrinimai, iš jų 
12 atvejų nustatyti pažeidimai (25 proc.).

2020 m. Tarnybos specialistai nustatė ir paskelbė 69 nesaugius gaminius, išnagrinėjo 
50 bylų dėl pavojingų ne maisto produktų ir paslaugų, skirtų baudų suma svyravo nuo 150 
iki 2500 EUR. Dažniausiai pavojingi gaminiai buvo importuoti iš Kinijos per Lenkijos tiekė-
jus. Kaip ir ankstesniais metais didžiausią nesaugių prekių grupę sudarė žaislai (25 atve-
jai), nustatyta nesaugių elektrotechnikos gaminių, klijų, kosmetikos, kitų prekių55.

Valstybinė vartotojų teisių tarnyba atsako už RAPEX (ES skubaus keitimosi informa-
cija apie pavojingus vartotojų sveikatai gaminius sistema) valdymą. Šioje Europos Komi-
sijos įsteigtoje sistemoje kaupiami duomenys apie visoje ES nustatytus vartotojų sveika-
tai pavojingus gaminius, aptiktus Europos rinkoje. 2020 m. per RAPEX Tarnyba gavo 2157 
skubius pranešimus, daugiausia dėl žaislų (27 proc.),  transporto priemonių bei jų dalių 
(21 proc.), elektrinių prietaisų (11 proc.). Daugumos šių prekių kilmės šalis Kinija, tačiau 
nemažai atvejų, kai kilmės šalis nenurodyta.

Kone sudėtingiausia situacija 2020 m. susidarė turizmo srityje. Dėl pasaulinės CO-
VID-19 pandemijos buvo masiškai atšaukiami skrydžiai ir kelionės. Kaip nurodo VVTAT savo 
2020 m. veiklos ataskaitoje, Lietuvos turizmo įmonių metinė apyvarta krito iki 80 proc., o 
bendras įmonių kapitalas mažėjo 6 mln. EUR per metus. Vienas kelionių organizatorius tapo 
nemokus, 13 kelionių organizatorių sustabdė savo veiklą 6 mėn. laikotarpiui, 24 – iš viso at-
sisakė kelionių organizatoriaus veiklos. Iš vartotojų gauti avansai už neįvykusias turistines 
keliones siekė 17 mln. EUR, iš jų kuponų buvo išduota 2,9 mln. EUR sumai (apie 17 proc.). 

54  Ten pat.

55 2020 m. veiklos ataskaita. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Prieiga internete https://www.vvtat.lt/data/pu-

blic/uploads/2021/03/2020-m.-vvtat-metine-ataskaita.pdf/
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2020 m. VVTAT aktyviai skleidė aktualią informaciją, susijusią su COVID-19, tam pa-
sitelktos ne tik tradicinės žiniasklaidos priemonės (TV, radijas, naujienų portalai, tarnybos 
svetainė), bet ir socialiniai tinklai, bendradarbiaujama su vartotojų organizacijomis. Itin 
naudingos buvo teminės atmintinės, pateikiančios praktinius patarimus vartotojams kon-
krečiose situacijose (atmintinės pavyzdys pateiktas 3 pav.). 

3 pav. VVTAT parengta atmintinė dėl prekių ir paslaugų karantino metu
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Kaip ir kasmet VVTAT prisidėjo prie Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tinklo 

(angl. ICPEN) organizuojamos apgavysčių internete švietimo iniciatyvos ir surengė Apgavysčių 

internete prevencijos savaitę #NeapsigaukInternete. Taip pat, atsižvelgiant į tai, kad žaislai yra 

prekių grupė, kurioje nustatoma daugiausia nesaugių ar pavojingų gaminių, rugsėjo mėnesį 

paskelbta Žaislų saugos savaitė: jos metu Tarnyba dalijosi naudingais patarimais, į ką atkreipti 

dėmesį renkantis žaislus, kaip atpažinti potencialius pavojus ir pan.  
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 Kaip ir kasmet VVTAT prisidėjo prie Tarptautinio vartotojų apsaugos ir gynimo tin-
klo (angl. ICPEN) organizuojamos apgavysčių internete švietimo iniciatyvos ir surengė Ap-
gavysčių internete prevencijos savaitę #NeapsigaukInternete. Taip pat, atsižvelgiant į tai, 
kad žaislai yra prekių grupė, kurioje nustatoma daugiausia nesaugių ar pavojingų gaminių, 
rugsėjo mėnesį paskelbta Žaislų saugos savaitė: jos metu Tarnyba dalijosi naudingais pa-
tarimais, į ką atkreipti dėmesį renkantis žaislus, kaip atpažinti potencialius pavojus ir pan. 

4 pav. VVTAT 2020 m. vykdytų švietimo akcijų reklaminiai skydeliai

    

2020 m. VVTAT stiprino ryšius su kitomis institucijomis, siekiant užtikrinti Lietuvos 
vartotojams aukštesnio lygio apsaugą: 2020 m. rugsėjo mėnesį Tarnyba pasirašė bendra-
darbiavimo sutartį su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos, kuria 
įsipareigojo pagal kompetencijas ir galimybes teikti savitarpio pagalbą bei konsultacijas 
teisės aktų klausimais, keistis turima informacija, organizuoti atitinkamus mokymus, vyk-
dyti bendras švietimo bei prevencijos priemones. Taip pat su Lietuvos transporto saugos 
administracija (LTSA) susitarta dėl bendradarbiavimo vykdant motorinių transporto prie-
monių, ne keliais judančių mechanizmų vidaus degimo variklių bei bepiločių orlaivių rinkos 
priežiūrą. Tai nauja funkcija, kuri LTSA priskirta vykdant 2020 m. įsigaliojusius ES regla-
mentus56 Nr. 2018/858, Nr. 168/2013, Nr. 2016/1628 ir Nr. 2019/945, todėl norėdama ge-
riau pasiruošti jų įgyvendinimui, LTSA nori perimti gerąją praktiką atliekant rinkos priežiū-
rą, susipažinti su rinkos priežiūros vykdymo procesais. 

56  Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei to-
kioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, 
kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB; 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturra-
čių patvirtinimo ir rinkos priežiūros; Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 2019 m. kovo 12 d. dėl bepiločių 
orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų.
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     3.3. Neteisminis vartojimo ginčų sprendimas 

 
56 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei 
tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos 
priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 
2007/46/EB; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto 
priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros; Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2019/945 2019 
m. kovo 12 d. dėl bepiločių orlaivių sistemų ir trečiųjų valstybių bepiločių orlaivių sistemų naudotojų.  



30

3.3. Neteisminis vartojimo ginčų sprendimas

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 22 str. nurodytos penkios vartojimo ginčus neteis-
mine tvarka nagrinėjančios institucijos: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Vals-
tybinė Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba; Lietuvos bankas; Lietuvos advo-
katūros advokatų taryba bei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Pastaroji pradėjo 
veikti 2019 m., konsolidavus energetikos sektoriaus reguliavimą bei priežiūrą ir sujungė 
dvi anksčiau veikusias institucijas – Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos mi-
nisterijos bei Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją. Toks sprendimas priim-
tas siekiant optimizuoti institucijų funkcijas bei efektyviau spręsti vartotojų skundus „vieno 
langelio“ principu.

Šiuo metu svarstomi Teisingumo ministerijos inicijuoti Vartotojų teisių įstatymo pa-
keitimai, kuriais vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėjančių institucijų sąrašą papildy-
tų trys institucijos: Lietuvos transporto saugos administracija nagrinėtų vartojimo ginčus 
dėl vežimo paslaugų ir dėl transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugų; 
Nacionalinis Visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos spręstų 
vartojimo ginčus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, 
baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, taip pat apgyvendinimo 
paslaugų; Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerijos – vartojimo ginčus dėl statybos darbų. 

Lietuvoje vartojimo ginčai nagrinėjami nemokamai. Jei ginčo suma yra mažesnė negu 
10 eurų, ginčas nenagrinėjamas, išskyrus atvejus, kai ginčas turi reikšmės formuojant nau-
ją vartotojų teisių apsaugos praktiką arba dėl kitų svarbių aplinkybių.

Svarbu pažymėti, kad ne visų neteisminio ginčų nagrinėjimo subjektų sprendimai yra 
vienodai teisiškai įpareigojantys. Pavyzdžiui, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarny-
bos ar Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos sprendimas yra privalomojo pobūdžio, 
jeigu šalys nepaiso sprendime nurodytų įpareigojimų, jis gali būti priverstinai vykdomas Ci-
vilinio proceso kodekse nustatyta tvarka. Lietuvos banko sprendimai yra rekomendacinio 
pobūdžio, tačiau apie sprendimų nevykdymą skelbiama institucijos interneto svetainėje. 

Bet kokiu atveju vartotojas, pateikęs prašymą nagrinėti ginčą neteismine tvarka, ne-
praranda teisės kreiptis į teismą.

Vartojimo ginčų skaičius, tenkantis jas nagrinėjančioms institucijoms, labai skirtin-
gas.  Pavyzdžiui, VVTAT 2016–2018 m. sprendė 84 proc. visų vartojimo ginčų57 ir jų skaičius 
nuolat auga.

57 Valstybinio audito ataskaita „Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga“. 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4. Prieiga internete 

https://www.lrs.lt/sip/portal. show?p_r=35436&p_k=1&p_t=268076/    
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Mažiausiai vartotojų skundų tenka nagrinėti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybai. 
Pavyzdžiui, ši institucija 2019 m. gavo 3 vartotojų skundus, 2018 m. – nei vieno, 2017 m. –  
2 skundus (rengiant šį tyrimą dar nebuvo pateikti 2020 m. duomenys, todėl jie neįtrauk-
ti). Tikėtina, kad tokį nedidelį skundų kiekį lemia specifinė sritis – sutartys su advokatais 
dėl teisinių paslaugų teikimo. Taip pat nemaža dalis vartotojų teisių apsaugos klausimų iš-
sprendžiami nagrinėjant advokatų drausmės bylas.

Toliau aptartos 2020 m. gautų vartojimo ginčų tendencijos. 

             3.3.1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo 
ginčų 2020 m. ataskaitos duomenimis58, 2020 m. VVTAT ne teismo 
tvarka išnagrinėjo 5919 vartojimo ginčų ir tai yra 25 proc.  daugiau 
nei 2019 m. (4 726 ginčai), nors anksčiau ginčų skaičius didėjo ne 

taip sparčiai (2018 m. – 4 559 ginčai arba 8 proc. mažiau nei 2019 m.). Vidutinė ginčo nagri-
nėjimo trukmė – 72 kalendorinės dienos (2019 m. – 79 dienos, 2018 m. – 64 dienos). Ginčų 
skaičiaus kitimo tendencija 2018–2020 m. parodyta 5 pav.

5 pav. 2018–2020 m. VVTAT išnagrinėtų vartojimo ginčų skaičius

 

58 Kasmetinės ataskaitos skelbiamos VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete https://www.vvtat.lt/administraci-

ne-informacija/veiklos-ataskaitos/vartojimo-gincu-sprendimo-ataskaitos/231/
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Vartojimo ginčų skaičius, tenkantis jas nagrinėjančioms institucijoms, labai skirtingas.  

Pavyzdžiui, VVTAT 2016–2018 m. sprendė 84 proc. visų vartojimo ginčų57 ir jų skaičius nuolat 

auga. 

Mažiausiai vartotojų skundų tenka nagrinėti Lietuvos advokatūros Advokatų tarybai. 

Pavyzdžiui, ši institucija 2019 m. gavo 3 vartotojų skundus, 2018 m. – nei vieno, 2017 m. – 2 

skundus (rengiant šį tyrimą dar nebuvo pateikti 2020 m. duomenys, todėl jie neįtraukti). Tikėtina, 

kad tokį nedidelį skundų kiekį lemia specifinė sritis – sutartys su advokatais dėl teisinių paslaugų 

teikimo. Taip pat nemaža dalis vartotojų teisių apsaugos klausimų išsprendžiami nagrinėjant 

advokatų drausmės bylas. 

Toliau aptartos 2020 m. gautų vartojimo ginčų tendencijos.  

 

              3.3.1. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba  

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vartojimo ginčų 2020 m. ataskaitos 

duomenimis58, 2020 m. VVTAT ne teismo tvarka išnagrinėjo 5919 vartojimo ginčų ir tai yra 25 

proc.  daugiau nei 2019 m. (4 726 ginčai), nors anksčiau ginčų skaičius didėjo ne taip sparčiai 

(2018 m. – 4 559 ginčai arba 8 proc. mažiau nei 2019 m.). Vidutinė ginčo nagrinėjimo trukmė – 

72 kalendorinės dienos (2019 m. – 79 dienos, 2018 m. – 64 dienos). Ginčų skaičiaus kitimo 

tendencija 2018–2020 m. parodyta 5 pav. 

 

 

 

 

 

 
57 Valstybinio audito ataskaita „Ar užtikrinama vartotojų teisių apsauga“. 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4. Prieiga 
internete https://www.lrs.lt/sip/portal. show?p_r=35436&p_k=1&p_t=268076/      
58 Kasmetinės ataskaitos skelbiamos VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete 
https://www.vvtat.lt/administracine-informacija/veiklos-ataskaitos/vartojimo-gincu-sprendimo-ataskaitos/231/  
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5 pav. 2018–2020 m. VVTAT išnagrinėtų vartojimo ginčų skaičius 

 
 

2020 m. Tarnyba priėmė 2 560 nutarimų dėl vartojimo ginčų, 39 proc. atvejų vartotojų 

reikalavimai patenkinti, 6 proc. patenkinti iš dalies. Tarybos nutarimai vykdomi pakankamai gerai: 

2020 m. buvo įvykdyta 88 proc. nutarimų, tačiau per metus šis skaičius sumažėjo 10 proc. (2019 

m. jis sudarė 98 proc.). 

Tarnybos ataskaitos duomenimis, pastaruoju metu vis dažniau vartotojai kreipiasi į VVTAT 

nepagrįstai, todėl auga sprendimų atmesti vartotojų prašymus dalis: 2020 m. tokie sprendimai 

sudarė 55 proc. 2019 m. – 54 proc., 2018 – 45 proc. Dažniausiai vartotojų prašymai 2020 m. buvo 

atmesti dėl to, kad vartotojai nesusipažino su sutarties informacija, neišsaugojo aplinkybes 

pagrindžiančių dokumentų, nevykdė pareigos laiku apžiūrėti prekes ir kt. 

2020 m. ženkliai sumažėjo taikiai išspręstų ginčų – jie sudarė 37 proc., 2019 m. – 43 proc. 

Tikėtina, kad tokią situaciją lėmė COVID-19. Dėl pasaulinės pandemijos buvo atšaukiami 

renginiai, kelionės, gerokai išaugo vartotojų, kuriems nebuvo grąžinti pinigai už nesuteiktas 

paslaugas, skundų skaičius. Tačiau verslininkai negalėjo vykdyti savo veiklos dėl draudimų, jie 

taip pat jautėsi nukentėję ir laukė valdžios sprendimų, todėl nesutiko ginčų spręsti taikiai.   

Kaip ir kasmet, daugiausia vartotojų ir verslininkų ginčų VVTAT išnagrinėjo vartojimo prekių 

srityje, tačiau lyginant su 2019 m., ši dalis sumažėjo 16 proc. Reikšmingai išaugo vartojimo ginčų 

laisvalaikio paslaugų srityje, kurie 2019 m. sudarė tik 6 proc., o 2020 m. – jau 18 proc.  

4559
4726

5919

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Ginčų skaičius



32

2020 m. Tarnyba priėmė 2 560 nutarimų dėl vartojimo ginčų, 39 proc. atvejų vartotojų 
reikalavimai patenkinti, 6 proc. patenkinti iš dalies. Tarybos nutarimai vykdomi pakanka-
mai gerai: 2020 m. buvo įvykdyta 88 proc. nutarimų, tačiau per metus šis skaičius sumažėjo 
10 proc. (2019 m. jis sudarė 98 proc.).

Tarnybos ataskaitos duomenimis, pastaruoju metu vis dažniau vartotojai kreipiasi į 
VVTAT nepagrįstai, todėl auga sprendimų atmesti vartotojų prašymus dalis: 2020 m. tokie 
sprendimai sudarė 55 proc. 2019 m. – 54 proc., 2018 – 45 proc. Dažniausiai vartotojų prašy-
mai 2020 m. buvo atmesti dėl to, kad vartotojai nesusipažino su sutarties informacija, neiš-
saugojo aplinkybes pagrindžiančių dokumentų, nevykdė pareigos laiku apžiūrėti prekes ir kt.

2020 m. ženkliai sumažėjo taikiai išspręstų ginčų – jie sudarė 37 proc., 2019 m. – 43 proc. 
Tikėtina, kad tokią situaciją lėmė COVID-19. Dėl pasaulinės pandemijos buvo atšaukiami 
renginiai, kelionės, gerokai išaugo vartotojų, kuriems nebuvo grąžinti pinigai už nesuteiktas 
paslaugas, skundų skaičius. Tačiau verslininkai negalėjo vykdyti savo veiklos dėl draudimų, 
jie taip pat jautėsi nukentėję ir laukė valdžios sprendimų, todėl nesutiko ginčų spręsti taikiai.  

Kaip ir kasmet, daugiausia vartotojų ir verslininkų ginčų VVTAT išnagrinėjo vartojimo 
prekių srityje, tačiau lyginant su 2019 m., ši dalis sumažėjo 16 proc. Reikšmingai išaugo 
vartojimo ginčų laisvalaikio paslaugų srityje, kurie 2019 m. sudarė tik 6 proc., o 2020 m. – 
jau 18 proc. 

2020 m. buvo išskirtiniai metai dėl pandemijos, tad vartojimo ginčų struktūra taip pat 
skyrėsi nuo ankstesnių periodų. VVTAT 2020 m. vartojimo ginčų ataskaitos duomenimis59  
daugiausia problemų vartotojams kilo dėl atšauktų kelionių ir renginių. 2020 m. Tarnybos 
specialistai išnagrinėjo daugiau nei 600 vartojimo ginčų turizmo ir kelionių agentūrų pas-
laugų srityje (5 kartus daugiau, nei 2019 m., iš viso gauta daugiau nei 1000 prašymų) ir 
262 vartojimo ginčus kultūros ir pramogų paslaugų srityje (beveik 3 kartus daugiau, nei 
2019 m.). 

2020 m. dėl prekybos ribojimų fizinėse parduotuvėse daugiau vartotojų prekes pirko 
internetu, todėl augo ir ginčų dėl nuotoliniu būdu įsigytų prekių skaičius (pagrindinės skun-
dų priežastys: nepristatytos prekės, neteisėti prekių gražinimo apribojimai, nepateikta es-
minė sutarties informacija – prekėms taikoma garantija, savybės, techninė specifikacija, 
galutinė prekių kaina). 

VVTAT asmenų prašymų ir pasiteiravimų analizės ataskaitos60 duomenimis, 2020 m. 
daugiau nei du kartus išaugo ir Europos vartotojų centro Lietuvoje gautų skundų skaičius61: 

59 2020 m. ataskaita kartu su kitų metų ataskaitomis skelbiama VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete https://www.
vvtat.lt/administracine-informacija/veiklos-ataskaitos/vartojimo-gincu-sprendimo-ataskaitos/231/

60 Ataskaita skelbiama VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete https://www.vvtat.lt/data/public/uploads/2021/02/ 
2020-m.pdf/

61  Centras tarpininkauja sprendžiant ginčus tarp verslininko ir vartotojo, kuris prekes ar paslaugas pirko kitoje nei gyvena 

ES valstybėje, Norvegijoje, Islandijoje ar Jungtinėje Karalystėje.
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2020 m. Centro specialistai išnagrinėjo 981 skundą, 2019 m. – 479, atsakė į 2 600 vartotojų 
pasiteiravimų, 2019 m. – 1 170. Daugiausia skundų pateikta dėl galimų oro keleivių teisių 
pažeidimų (40 proc.) bei laisvalaikio ir kultūros paslaugų (22 proc.). Dažniausiai ginčai kilo 
dėl Latvijoje (19 proc.), Airijoje (16 proc.) bei Lenkijoje (11 proc.) įsigytų prekių bei pas-
laugų. 

 3.3.2. Valstybinė energetikos 
               reguliavimo taryba

Valstybinė energetikos reguliavimo ta-
ryba (toliau – VERT, Taryba) neprivaloma ne-
teismine tvarka nagrinėja ginčus, kurie kyla 
tarp vartotojų (buitinių ir nebuitinių) ir ener-

getikos įmonių, vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuote-
kų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų (daugiau informacijos VERT Alternatyvus 
ginčų sprendimas)62. 

Kaip skelbiama Tarybos tinklapyje, kilus ginčui vartotojas pirmiausiai turi raštu kreip-
tis į įmonę, pažeidusią jo teises (ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo tos dienos, kai sužinojo apie 
pažeidimą) ir tik jei įmonė nepateikia atsakymo arba atsakymas vartotojo netenkina, šis 
gali kreiptis į VERT (nustatytas terminas – ne vėliau kaip per vienerius metus nuo kreipi-
mosi į skundžiamą įmonę). Taryba ginčą išnagrinėja ir priima sprendimą per 90 dienų,  dėl 
svarbių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas iki 30 dienų. Tarybos sprendimas įsiga-
lioja ir privalomas vykdyti per 30 dienų, jei nei viena ginčo šalis nepareiškia ieškinio bend-
rosios kompetencijos teismui. 

Svarbu pažymėti – vartotojas turi teisę reikalauti, kad jo teises pažeidusi įmonė kom-
pensuotų išlaidas, patirtas dėl ginčo (pavyzdžiui, būtinosios išlaidos ekspertizei ar advo-
katui) ir VERT gali spręsti dėl šių išlaidų neteisminės procedūros metu (įmonių išlaidų gin-
čams Taryba nesvarsto). 

Remiantis VERT 2020 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaitos63 duo-
menimis, Taryba 2020 m. išnagrinėjo 84 ginčus, vidutinė jų nagrinėjimo trukmė sudarė 73 
dienas.  Pastebima, kad ginčų skaičius auga, tačiau nerimą kelia ženkliai ilgėjanti vidutinė 
jų nagrinėjimo trukmė: 2019 m. išnagrinėta 70 ginčų (vidurkis – 58 dienos), 2018 m. – 76 
ginčai (46 dienos). 

62  Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tinklapis internete www.vert.lt

63  Ataskaitos prieiga internete https://www.vert.lt/SiteAssets/vartotojams/2020%20m_Ataskaita%20tinklalapiui.pdf/
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2020 m. buvo išskirtiniai metai dėl pandemijos, tad vartojimo ginčų struktūra taip pat skyrėsi 

nuo ankstesnių periodų. VVTAT 2020 m. vartojimo ginčų ataskaitos duomenimis59 daugiausia 

problemų vartotojams kilo dėl atšauktų kelionių ir renginių. 2020 m. Tarnybos specialistai 

išnagrinėjo daugiau nei 600 vartojimo ginčų turizmo ir kelionių agentūrų paslaugų srityje (5 kartus 

daugiau, nei 2019 m., iš viso gauta daugiau nei 1000 prašymų) ir 262 vartojimo ginčus kultūros ir 

pramogų paslaugų srityje (beveik 3 kartus daugiau, nei 2019 m.).  

2020 m. dėl prekybos ribojimų fizinėse parduotuvėse daugiau vartotojų prekes pirko internetu, 

todėl augo ir ginčų dėl nuotoliniu būdu įsigytų prekių skaičius (pagrindinės skundų priežastys: 

nepristatytos prekės, neteisėti prekių gražinimo apribojimai, nepateikta esminė sutarties 

informacija – prekėms taikoma garantija, savybės, techninė specifikacija, galutinė prekių kaina).  

VVTAT asmenų prašymų ir pasiteiravimų analizės ataskaitos60 duomenimis, 2020 m. daugiau 

nei du kartus išaugo ir Europos vartotojų centro Lietuvoje gautų skundų skaičius61: 2020 m. Centro 

specialistai išnagrinėjo 981 skundą, 2019 m. – 479, atsakė į 2 600 vartotojų pasiteiravimų, 2019 

m. – 1 170. Daugiausia skundų pateikta dėl galimų oro keleivių teisių pažeidimų (40 proc.) bei 

laisvalaikio ir kultūros paslaugų (22 proc.). Dažniausiai ginčai kilo dėl Latvijoje (19 proc.), 

Airijoje (16 proc.) bei Lenkijoje (11 proc.) įsigytų prekių bei paslaugų.  

 

    3.3.2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT, Taryba) neprivaloma neteismine 

tvarka nagrinėja ginčus, kurie kyla tarp vartotojų (buitinių ir nebuitinių) ir energetikos įmonių, 

vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo 

paslaugas teikiančių asmenų (daugiau informacijos VERT Alternatyvus ginčų sprendimas)62.  

Kaip skelbiama Tarybos tinklapyje, kilus ginčui vartotojas pirmiausiai turi raštu kreiptis į 

įmonę, pažeidusią jo teises (ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo tos dienos, kai sužinojo apie pažeidimą) 

 
59 2020 m. ataskaita kartu su kitų metų ataskaitomis skelbiama VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete 
https://www.vvtat.lt/administracine-informacija/veiklos-ataskaitos/vartojimo-gincu-sprendimo-ataskaitos/231/ 
60 Ataskaita skelbiama VVTAT interneto svetainėje, prieiga internete 
https://www.vvtat.lt/data/public/uploads/2021/02/2020-m..pdf  
61 Centras tarpininkauja sprendžiant ginčus tarp verslininko ir vartotojo, kuris prekes ar paslaugas pirko kitoje nei 
gyvena ES valstybėje, Norvegijoje, Islandijoje ar Jungtinėje Karalystėje.  
62 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tinklapis internete www.vert.lt  
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6 pav. VERT gautų ginčų skaičius ir vidutinė jų nagrinėjimo trukmė 2018–2020 m.

 Pastebima, kad VERT pasiekiama taikių sprendimų dalis yra nedidelė, tačiau po tru-
putį auga: 2020 m. taikiai išspręstų vartojimo ginčų procentinė dalis sudarė 19 proc. bendro 
išnagrinėtų ginčų skaičiaus, 2019 m. – 17 proc., o 2018 m. – tik 14 proc. Patenkintų vartotojų 
reikalavimų dalis svyruoja ir kinta nedaug: 2020 m. vartotojų reikalavimai visiškai paten-
kinti 24 proc. atvejų, iš dalies patenkinti – 10 proc. atvejų; 2019 m. reikalavimai patenkinti 
30 proc., iš dalies – 7 proc., 2018 m. visiškai patenkinta 10 proc. reikalavimų, iš dalies – 
10 proc. 

Dažniausios vartojimo ginčų, dėl kurių teikiami skundai VERT, priežastys: vartotojų 
teisių pažeidimai apskaičiuojant mokėjimus už energetikos paslaugas bei elektros ir dujų 
prijungimo įmokas; vykdant prijungimo prie tinklų sutartinius įsipareigojimus. 

     3.3.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – 
RRT, Tarnyba) neteismine tvarka sprendžia ginčus tarp vartotojų 
ir elektroninių ryšių paslaugų bei pašto paslaugos teikėjų64. 

Reikia pažymėti, kad kilus problemų dėl RRT kompetencijai priskirtų paslaugų, Tar-
nyba vartotojams teikia dviejų rūšių dokumentus. Vartotojas, nepatenkintas šios srities tie-

64 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. ataskaita skelbiama Tarnybos interneto svetainėje, prieiga 

internetu  https://www.rrt.lt/d/2020-m-rrt-veiklos-metine-ataskaita/
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ir tik jei įmonė nepateikia atsakymo arba atsakymas vartotojo netenkina, šis gali kreiptis į VERT 

(nustatytas terminas – ne vėliau kaip per vienerius metus nuo kreipimosi į skundžiamą įmonę). 

Taryba ginčą išnagrinėja ir priima sprendimą per 90 dienų,  dėl svarbių priežasčių šis terminas gali 

būti pratęstas iki 30 dienų. Tarybos sprendimas įsigalioja ir privalomas vykdyti per 30 dienų, jei 

nei viena ginčo šalis nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teismui.  

Svarbu pažymėti – vartotojas turi teisę reikalauti, kad jo teises pažeidusi įmonė kompensuotų 

išlaidas, patirtas dėl ginčo (pavyzdžiui, būtinosios išlaidos ekspertizei ar advokatui) ir VERT gali 

spręsti dėl šių išlaidų neteisminės procedūros metu (įmonių išlaidų ginčams Taryba nesvarsto).  

Remiantis VERT 2020 m. vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaitos63 duomenimis, 

Taryba 2020 m. išnagrinėjo 84 ginčus, vidutinė jų nagrinėjimo trukmė sudarė 73 dienas.  

Pastebima, kad ginčų skaičius auga, tačiau nerimą kelia ženkliai ilgėjanti vidutinė jų nagrinėjimo 

trukmė: 2019 m. išnagrinėta 70 ginčų (vidurkis – 58 dienos), 2018 m. – 76 ginčai (46 dienos).  

 

6 pav. VERT gautų ginčų skaičius ir vidutinė jų nagrinėjimo trukmė 2018–2020 m. 

 

 

Pastebima, kad VERT pasiekiama taikių sprendimų dalis yra nedidelė, tačiau po truputį 

auga: 2020 m. taikiai išspręstų vartojimo ginčų procentinė dalis sudarė 19 proc. bendro išnagrinėtų 

ginčų skaičiaus, 2019 m. – 17 proc., o 2018 m. – tik 14 proc. Patenkintų vartotojų reikalavimų 

dalis svyruoja ir kinta nedaug: 2020 m. vartotojų reikalavimai visiškai patenkinti 24 proc. atvejų, 

 
63 Ataskaitos prieiga internete https://www.vert.lt/SiteAssets/vartotojams/2020%20m_Ataskaita%20tinklalapiui.pdf    
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iš dalies patenkinti – 10 proc. atvejų; 2019 m. reikalavimai patenkinti 30 proc., iš dalies – 7 proc., 

2018 m. visiškai patenkinta 10 proc. reikalavimų, iš dalies – 10 proc.  

Dažniausios vartojimo ginčų, dėl kurių teikiami skundai VERT, priežastys: vartotojų teisių 

pažeidimai apskaičiuojant mokėjimus už energetikos paslaugas bei elektros ir dujų prijungimo 

įmokas; vykdant prijungimo prie tinklų sutartinius įsipareigojimus.  

 

    3.3.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT, Tarnyba) neteismine tvarka 

sprendžia ginčus tarp vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų bei pašto paslaugos teikėjų64.  

Reikia pažymėti, kad kilus problemų dėl RRT kompetencijai priskirtų paslaugų, Tarnyba 

vartotojams teikia dviejų rūšių dokumentus. Vartotojas, nepatenkintas šios srities tiekėjų 

paslaugomis, gali pateikti RRT skundą65 (į kurį Tarnyba atsako per 20 darbo dienų), tačiau tai bus 

tik oficiali RRT pozicija konkrečiu klausimu, ne privalomas sprendimas. Kilus ginčui, kurį RRT 

nagrinėja neteismine tvarka, priimtas sprendimas jau bus privalomas ginčo šalims, jis gali būti 

priverstinai vykdomas kaip numatyta Civilinio proceso kodekse.  

Remiantis RRT vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaitomis66, 2020 m. gauti 75 

prašymai dėl vartojimo ginčų dėl elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikimo (2019 m. 

54 vartojimo ginčai, 2018 m. – 84 ginčai. Vidutinė neteisminio sprendimo procedūros trukmė 2020 

m. buvo 51 diena (2019 m. – 47 dienos, 2018 m. – 49 dienos). 2018–2020 m. ginčų skaičiaus ir 

procedūros trukmės tendencija parodyta 7 pav.  

 

 
64 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2020 m. ataskaita skelbiama Tarnybos interneto svetainėje, 
prieiga internetu  https://www.rrt.lt/d/2020-m-rrt-veiklos-metine-ataskaita/  
65 Informacija kaip pateikti skundą pateikta Tarnybos interneto svetainėje, prieiga internete 
https://www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/vartotoju-teisiu-apsauga/kaip-pateikti-skunda/  
66 Tarnybos kasmetinės neteisminių ginčų nagrinėjimo ataskaitos skelbiamos interneto tinklapyje, prieiga internete 
https://www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/vartotoju-teisiu-apsauga/kaip-pateikti-ginca/  
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kėjų paslaugomis, gali pateikti RRT skundą65 (į kurį Tarnyba atsako per 20 darbo dienų), 
tačiau tai bus tik oficiali RRT pozicija konkrečiu klausimu, ne privalomas sprendimas. Kilus 
ginčui, kurį RRT nagrinėja neteismine tvarka, priimtas sprendimas jau bus privalomas gin-
čo šalims, jis gali būti priverstinai vykdomas, kaip numatyta Civilinio proceso kodekse. 

Remiantis RRT vartojimo ginčų neteisminio sprendimo ataskaitomis66, 2020 m. gauti 
75 prašymai dėl vartojimo ginčų dėl elektroninių ryšių paslaugų ir pašto paslaugos teikimo 
(2019 m. 54 vartojimo ginčai, 2018 m. – 84 ginčai. Vidutinė neteisminio sprendimo procedū-
ros trukmė 2020 m. buvo 51 diena (2019 m. – 47 dienos, 2018 m. – 49 dienos). 2018–2020 m. 
ginčų skaičiaus ir procedūros trukmės tendencija parodyta 7 pav. 

7 pav. 2018–2020 m. RRT gautų prašymų dėl vartojimo ginčų skaičius 

ir procedūros trukmė

 

Per metus ženkliai pasikeitė taikiai išspręstų vartojimo ginčų procentinė dalis – 2020 m. 
jie sudarė 60 proc., o 2019 m. – 34 proc. nuo bendro išnagrinėtų ginčų skaičiaus. 

Remiantis RRT ataskaitų duomenimis, vartotojų pateiktų skundų skaičius yra gerokai 
didesnis, nei prašymų spręsti ginčą neteismine tvarka, ir jų kiekis auga sparčiau: 2020 m. RRT 
išnagrinėjo 369 vartotojų skundus dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo (daugiausia – dėl 
judriojo telefono ryšio bei televizijos paslaugų), 2019 m. – 361 skundas, 2019 – 297 skundai). 

65 Informacija kaip pateikti skundą pateikta Tarnybos interneto svetainėje, prieiga internete https://www.rrt.lt/telefo-

no-rysys-internetas-tv/vartotoju-teisiu-apsauga/kaip-pateikti-skunda/

66 Tarnybos kasmetinės neteisminių ginčų nagrinėjimo ataskaitos skelbiamos interneto tinklapyje, prieiga internete 

https://www.rrt.lt/telefono-rysys-internetas-tv/vartotoju-teisiu-apsauga/kaip-pateikti-ginca/
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7 pav. 2018–2020 m. RRT gautų prašymų dėl vartojimo ginčų  

skaičius ir procedūros trukmė 

 

 

Per metus ženkliai pasikeitė taikiai išspręstų vartojimo ginčų procentinė dalis – 2020 m. jie 

sudarė 60 proc., o 2019 m. – 34 proc. nuo bendro išnagrinėtų ginčų skaičiaus.  

Remiantis RRT ataskaitų duomenimis, vartotojų pateiktų skundų skaičius yra gerokai 

didesnis, nei prašymų spręsti ginčą neteismine tvarka, ir jų kiekis auga sparčiau: 2020 m. RRT 

išnagrinėjo 369 vartotojų skundus dėl elektroninių ryšių paslaugų teikimo (daugiausia – dėl 

judriojo telefono ryšio bei televizijos paslaugų), 2019 m. – 361 skundas, 2019 – 297 skundai).  

Pastaraisiais metais beveik dvigubai išaugo skundų dėl pašto paslaugų teikimo: 2020 m. 

RRT išnagrinėjo 123 tokius skundus, 2019 m. – 65 skundus. Tikėtina, kad tokią situaciją lėmė 

COVID-19 pandemija, nes dėl karantino daugėjo prekių užsakymų internetu, augo naudojimasis 

pašto paslaugomis, o dėl paslaugų srauto suaktyvėjimo atsirado ir daugiau nesklandumų. 

Pastebima, kad 2020 m. beveik tris kartus padaugėjo vartotojams suteiktų konsultacijų dėl pašto 

paslaugų skaičius (nuo 48 konsultacijų 2019 m. iki 158 konsultacijų, suteiktų 2020 m.).  

Elektroninių ryšių srityje vartotojai ginčija jų nuomone nepagrįstus mokesčius ar dėl 

sutarties nutraukimo nepasibaigus minimaliam laikotarpiui taikomų netesybų. Pašto srityje 

dažniausi ginčai dėl žalos atlyginimo praradus, apgadinus vartotojo siųstą pašto siuntą. 

RRT ataskaitų duomenimis, beveik pusė 2020 m. vartotojų ir elektroninių ryšių buvo 

išspręsti paslaugų teikėjo naudai – tai rodo, kad vartotojo suvokimas apie jo pažeistas teises nėra 
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Pastaraisiais metais beveik dvigubai išaugo skundų dėl pašto paslaugų teikimo: 
2020 m. RRT išnagrinėjo 123 tokius skundus, 2019 m. – 65 skundus. Tikėtina, kad tokią 
situaciją lėmė COVID-19 pandemija, nes dėl karantino daugėjo prekių užsakymų interne-
tu, augo naudojimasis pašto paslaugomis, o dėl paslaugų srauto suaktyvėjimo atsirado ir 
daugiau nesklandumų. Pastebima, kad 2020 m. beveik tris kartus padaugėjo vartotojams 
suteiktų konsultacijų dėl pašto paslaugų skaičius (nuo 48 konsultacijų 2019 m. iki 158 kon-
sultacijų, suteiktų 2020 m.). 

Elektroninių ryšių srityje vartotojai ginčija jų nuomone nepagrįstus mokesčius ar dėl su-
tarties nutraukimo nepasibaigus minimaliam laikotarpiui taikomų netesybų sumą. Pašto sri-
tyje dažniausi ginčai dėl žalos atlyginimo praradus, apgadinus vartotojo siųstą pašto siuntą.

RRT ataskaitų duomenimis, beveik pusė 2020 m. vartotojų ir elektroninių teikėjų gin-
čų buvo išspręsti paslaugų teikėjo naudai – tai rodo, kad vartotojo suvokimas apie jo pa-
žeistas teises nėra teisingas. Svarbu atkreipti į tai dėmesį ir didinti vartotojų informuotumą, 
mokyti juos ne tik žinoti savo teises, bet ir objektyviai vertinti aplinkybes.   

3.3.4. Lietuvos bankas

Lietuvos bankas nagrinėja finansinių 
paslaugų vartotojų ginčus su finansinių pas-
laugų teikėjais (draudėjai, finansų įstaigos, 
tarpusavio skolinimo platformos operatoriai ir 
pan.) dėl finansinių paslaugų teikimo67. Kreip-
tis į Lietuvos banką vartotojas gali tik tuo atve-
ju, jei jau kreipėsi į finansinių paslaugų teikėją 
per 3 mėn. nuo pažeidimo dienos, bet proble-

mos nepavyko išspręsti arba jei paslaugų teikėjas neatsako vartotojui (atsakymą privalo-
ma pateikti per 15 darbo dienų, tačiau šis terminas dėl svarbių priežasčių gali būti pratęstas 
iki 35 dienų). 

Svarbu paminėti, kad 2020 m. buvo patobulinta skundų teikimo Lietuvos bankui tvar-
ka. Siekiant patogesnio proceso vartotojams ir finansų įstaigoms, ginčų nagrinėjimas nuo 
2021 m. vasario 11 d. perkeltas į elektroninę erdvę – vartotojai per Elektroninius valdžios 
vartus gali pateikti ne tik prašymą nagrinėti ginčą, bet ir papildomus dokumentus, taip pat 
sekti ginčo būseną ir gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl ginčo esmės (tačiau 
vartotojams, neturintiems prieigos prie interneto, taip pat lieka galimybė pateikti skundus 
paštu arba užpildyti formą vietoje). 

67 Informacija apie neteisminių ginčų nagrinėjimo tvarką pateikiama Lietuvos banko svetainėje, prieiga internete https://
       www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju#ex-1-1/
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teisingas. Svarbu atkreipti į tai dėmesį ir didinti vartotojų informuotumą, mokyti juos ne tik žinoti 

savo teises, bet ir objektyviai vertinti aplinkybes.    

 

       3.3.4. Lietuvos bankas 

 

Lietuvos bankas nagrinėja finansinių paslaugų vartotojų ginčus su finansinių paslaugų 

tiekėjais (draudėjai, finansų įstaigos, tarpusavio skolinimo platformos operatoriai ir pan.) dėl 

finansinių paslaugų teikimo67. Kreiptis į Lietuvos banką per vartotojas gali tik tuo atveju, jei jau 

kreipėsi į finansinių paslaugų teikėją per 3 mėn. nuo pažeidimo dienos, bet problemos nepavyko 

išspręsti arba jei paslaugų teikėjas neatsako vartotojui (atsakymą privaloma pateikti per 15 darbo 

dienų, tačiau šis terminas dėl svarbių priežasčių gali būti pratęstas iki 35 dienų).  

Svarbu paminėti, kad 2020 m. buvo patobulinta skundų teikimo Lietuvos bankui tvarka. 

Siekiant patogesnio proceso vartotojams ir finansų įstaigoms, ginčų nagrinėjimas nuo 2021 m. 

vasario 11 d. perkeltas į elektroninę erdvę – vartotojai per Elektroninius valdžios vartus gali 

pateikti ne tik prašymą nagrinėti ginčą, bet ir papildomus dokumentus, taip pat sekti ginčo būseną 

ir gauti informaciją apie priimtą sprendimą dėl ginčo esmės (tačiau vartotojams, neturintiems 

prieigos prie interneto, taip pat lieka galimybė pateikti skundus paštu arba užpildyti formą vietoje).  

Lietuvos banko ataskaitos duomenimis, 2020 m. Lietuvos banke buvo išnagrinėti 492 ginčai, 

kilę dėl finansinių paslaugų teikimo sutarčių (2019 m. – 500 ginčų) 68. Vidutinė ginčų nagrinėjimo 

trukmė 2020 m. – 63 kalendorinės dienos (2019 m. – 62 dienos.).  

Svarbu paminėti, kad ginčų skaičiaus nepaveikė augantis skaičius vartotojų, atsiskaitančių 

už prekes ir paslaugas banko kortele. Lietuvos banko atliktas tyrimas parodė, kad pandemija 

pakoregavo Lietuvos gyventojų mokėjimo įpročius 69. Vienas iš keturių gyventojų dėl COVID-19 

 
67 Informacija apie neteisminių ginčų nagrinėjimo tvarką pateikiama Lietuvos banko svetainėje, prieiga internete 
https://www.lb.lt/lt/daugiau-apie-gincius-su-finansiniu-paslaugu-teikeju#ex-1-1  
68 Lietuvos banko kasmetinės ginčų nagrinėjimo ataskaitos skelbiamos banko interneto svetainėje, prieiga internetu 
https://www.lb.lt/lt/gincu-nagrinejimo-ataskaitos-statistika-ir-apzvalgos-1  
69 Reprezentatyvi Lietuvos banko užsakymu atlikta gyventojų apklausa dėl mokėjimo įpročių. Prieiga internete 
https://www.lb.lt/lt/naujienos/tyrimas-pandemija-keite-dalies-gyventoju-mokejimo-iprocius/    
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Lietuvos banko ataskaitos duomenimis, 2020 m. Lietuvos banke buvo išnagrinėti 492 
ginčai, kilę dėl finansinių paslaugų teikimo sutarčių (2019 m. – 500 ginčų)68. Vidutinė ginčų 
nagrinėjimo trukmė 2020 m. – 63 kalendorinės dienos (2019 m. – 62 dienos.). 

Svarbu paminėti, kad ginčų skaičiaus nepaveikė augantis skaičius vartotojų, atsiskai-
tančių už prekes ir paslaugas banko kortele. Lietuvos banko atliktas tyrimas parodė, kad pan-
demija pakoregavo Lietuvos gyventojų mokėjimo įpročius69. Vienas iš keturių gyventojų dėl 
COVID-19 dažniau moka negrynais pinigais, todėl per 2020 m. gerokai išaugo banko kortelių 
su bekontakčio atsiskaitymo funkcija turėtojų skaičius (nuo 65 proc. iki 79 proc.). Mobilio-
siomis mokėjimo programėlėmis 2020 m. naudojosi 54 proc. apklaustųjų, 2019 m. – 41 proc. 

Nors skundų kiekis labai panašus, pastebimai kinta ginčų sritys: pastaruoju metu 
daugėja vartotojų ginčų su bankais (2020 m. jų skaičius sudarė 24 proc. visų Lietuvos banke 
išnagrinėtų ginčų) ir mažėja nesutarimų su draudikais: 2020 m. šis skaičius siekė 62 proc. 
visų nagrinėtų ginčų. 2018 – 2020 m. ginčų sričių tendencijos parodytos 8 pav. 

8 pav. Lietuvos banke išnagrinėtų ginčų sritys 2018– 2020 m.

 

68 Lietuvos banko kasmetinės ginčų nagrinėjimo ataskaitos skelbiamos banko interneto svetainėje, prieiga internetu 
https://www.lb.lt/lt/gincu-nagrinejimo-ataskaitos-statistika-ir-apzvalgos-1/

69  Reprezentatyvi Lietuvos banko užsakymu atlikta gyventojų apklausa dėl mokėjimo įpročių. Prieiga internete https:/ 
www.lb.lt/lt/naujienos/tyrimas-pandemija-keite-dalies-gyventoju-mokejimo-iprocius/  
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dažniau moka negrynais pinigais, todėl per 2020 m. gerokai išaugo banko kortelių su bekontakčio 

atsiskaitymo funkcija turėtojų skaičius (nuo 65 proc. iki 79 proc.). Mobiliosiomis mokėjimo 

programėlėmis 2020 m. naudojosi 54 proc. apklaustųjų, 2019 m. – 41 proc.  

Nors skundų kiekis labai panašus, pastebimai kinta ginčų sritys: pastaruoju metu daugėja 

vartotojų ginčų su bankais (2020 m. jų skaičius sudarė 24 proc. visų Lietuvos banke išnagrinėtų 

ginčų) ir mažėjo nesutarimų su draudikais: 2020 m. šis skaičius siekė 62 proc. visų nagrinėtų ginčų. 

2018 – 2020 m. ginčų sričių tendencijos parodytos 8 pav.  

 

8 pav. Lietuvos banke išnagrinėtų ginčų sritys 2018– 2020 m. 

 

Lietuvos banko 2020 m. ataskaitos duomenimis, pastaruoju metu pastebimai išaugo skundų 

dėl mokėjimo paslaugų skaičius: 2020 m. kilo 76 ginčai, 2018 m. – 46 ginčai. Finansų ekspertų 

nuomone, to priežastis – COVID-19 pandemija, kuri gerokai pakeitė vartotojų įpročius – 

mokėjimo paslaugos sparčiai persikėlė į elektroninę erdvę, daugiau operacijų atliekama internetu, 

kai kuriems vartotojams nėra lengva prisitaikyti prie naujovių, todėl daugėja ir nesutarimų su 

paslaugų tiekėjais.  Pasikeitusi situacija lėmė ir mažėjantį ginčų skaičių dėl kreditavimo paslaugų 

– jų per 2020 m. sumažėjo vos ne dvigubai: 2019 m. – 23 ginčai, o 2020 m. – 12 ginčų. Tikėtina, 

taip įvyko todėl, kad vartojimo kredito davėjai karantino metu griežčiau vertino vartojimo kredito 

gavėjų kreditingumą, todėl mažėjo sudaromų vartojimo kredito sutarčių skaičius. 
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Lietuvos banko 2020 m. ataskaitos duomenimis, pastaruoju metu pastebimai išaugo 
skundų dėl mokėjimo paslaugų skaičius: 2020 m. kilo 76 ginčai, 2018 m. – 46 ginčai. Finan-
sų ekspertų nuomone, to priežastis – COVID-19 pandemija, kuri gerokai pakeitė vartotojų 
įpročius – mokėjimo paslaugos sparčiai persikėlė į elektroninę erdvę, daugiau operacijų 
atliekama internetu, kai kuriems vartotojams nėra lengva prisitaikyti prie naujovių, todėl 
daugėja ir nesutarimų su paslaugų tiekėjais.  Pasikeitusi situacija lėmė ir mažėjantį ginčų 
skaičių dėl kreditavimo paslaugų – jų per 2020 m. sumažėjo vos ne dvigubai: 2019 m. – 23 
ginčai, o 2020 m. – 12 ginčų. Tikėtina, taip įvyko todėl, kad vartojimo kredito davėjai karan-
tino metu griežčiau vertino vartojimo kredito gavėjų kreditingumą, todėl mažėjo sudaromų 
vartojimo kredito sutarčių skaičius.

Dėl pandemijos 2020 m. buvo atšaukta nemažai kelionių ir skrydžių, todėl natūralu, 
kad ginčų dėl kelionių draudimo sutarčių skaičius augo. 2020 m. Lietuvos bankas gavo 31 
tokius skundus, 2019 m. – 16 skundų.

Beje, reikia pastebėti, kad Lietuvos banko vartotojų naudai priimtų sprendimų skai-
čius 2020 m. sudarė tik 11 proc. sprendimų, iš jų vartotojų reikalavimai visiškai patenkinti 7 
atvejais. Tačiau kitais 89 proc. išnagrinėtų ginčų vartotojų teisių ir teisėtų interesų pažeidi-
mų nenustatyta, todėl jų reikalavimus nuspręsta atmesti. 

Pastebimai auga ginčų, kurie baigiami taikiu susitarimu, skaičius: 2020 m. pasiekti 98 
taikūs susitarimai (20 proc. visų skundų). 2018 m. šis skaičius sudarė 16 proc., o 2019 m. – 
18 proc.

Svarbu pažymėti, kad Lietuvos banko sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio, ne-
privalomi nei vartotojui, nei finansų rinkos dalyviui, tačiau didžioji dalis finansų rinkos da-
lyvių  jų laikosi: 2020 m. įgyvendinta daugiau kaip 83 proc. vartotojams palankių rekomen-
dacijų, o 2019 m. net 92 proc. finansų rinkos dalyvių laikėsi Lietuvos banko rekomendacijų. 



39

IV. VARTOTOJŲ ORGANIZACIJŲ VEIKLA

2020 m. socialiniame, visuomeniniame ir ekonominiame Lietuvos gyvenime vyko la-
bai daug COVID-19 nulemtų pokyčių, tiesiogiai veikiančių vartotojus, todėl vartotojų or-
ganizacijoms teko nemažas krūvis: reikėjo vykdyti iš anksto numatytas veiklas, tačiau tuo 
pat metu stebėti situaciją šalyje ir į ją reaguoti, skleisti vartotojams būtiną informaciją, kaip 
elgtis dėl karantino susiklosčiusiose situacijose (pavyzdžiui, kelionių organizatoriams atsi-
sakant grąžinti pinigus už atšauktas keliones ar atidėtus renginius). 

Būtina pastebėti, kad anksčiau visuomeniniai vartotojų teisių gynėjai viešojoje er-
dvėje buvo matomi retai (dažniausiai savo vykdomų projektų kontekste), tačiau pandemi-
jos metu vartotojai aiškiai matė, kad jų teisės yra ginamos. Aktyvia veikla išsiskyrė Vartoto-
jų aljansas, kurio nariai dalyvavo TV laidose, teikė komentarus publikacijoms, operatyviai 
reagavo į vartotojams svarbius teisės aktų pokyčius. Tam tikriems vartotojų teises pažei-
džiantiems sprendimams pavyko užkirsti kelią ir tai įrodė, kad vartotojų organizacijos, vyk-
dydamos kryptingą veiklą ir bendradarbiaudamos su valstybės institucijomis, gali pasiekti 
puikių rezultatų stiprinant savo šalies vartotojų apsaugą.

Karantino metu priimamus valstybės sprendimus stebėjo ir savo pasiūlymus teikė 
Nacionalinė vartotojų konfederacija70. Organizacija viešai išsakė savo poziciją dėl vartotojo 
teisės susigrąžinti pinigus už atšauktus renginius ar keliones, jei jie nenori rinktis kuponų; 
kartu su kitomis organizacijomis parengė kreipimąsi į LR Prezidentą bei atsakingas vals-
tybės institucijas dėl ekonominių socialinių uždavinių sprendimo krizės sąlygomis (pasiū-
lymas paskirstyti dalį II pakopos pensijų lėšų nuo koronaviruso nukentėjusioms gyvento-
jų grupėms). Taip pat buvo parengtas pasiūlymas papildyti LR Civilinės saugos įstatymą 
nuostatomis, apsaugančiomis vartotojus ekstremalios situacijos metu nuo nepagrįsto kai-
nų didinimo. Lietuvoje paskelbus karantiną, Nacionalinė vartotojų konfederacija paruošė 
pirminės informacijos apie COVID-19 atmintinę, kurią viešino savo tinklapyje. Organizaci-
ja 2020 m. vykdė Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pasiūlymų dėl Lietuvos 
NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukū-
rimas“, kurio tikslas – padidinti NVO dalyvavimą viešajame valdyme, parengiant siūlymus 
dėl atitinkamų teisės aktų pokyčių bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuo-
jamą institucinio stiprinimo projektą.

Nacionalinė vartotojų konfederacija kartu su Lietuvos nacionaline vartotojų federa-
cija71 2020 m. toliau vystė ilgalaikius projektus TOPTEN ir „Vartotojų skundai“. 

70  Informacija apie Nacionalinės vartotojų konfederacijos veiklą skelbiama organizacijos interneto svetainėje, prieiga in-
ternete https://vartotojai.eu/

71  Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos tinklapis internete http://vartotojuteises.lt/

4.1. Tarptautinės ir nacionalinės iniciatyvos
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TOPTEN programoje, kurią iš dalies finansuoja Europos Komisija, dalyvauja 19 Euro-
pos Sąjungos šalių72. Jos tikslas – padėti vartotojams išsirinkti mažiausiai sąnaudų reika-
laujantį prietaisą, atsižvelgiant į vartotojui priimtiniausius kriterijus. Svetainėje pateikiama 
informacija apie įvairius gaminius, kurie naudoja mažiausiai energijos, yra draugiški aplin-
kai, patariama kaip rasti geriausią pasirinkimą. Skundų portalas „Vartotojų skundai“73 su-
daro galimybę vartotojams pateikti skundus, jei jų netenkina verslininkų ar valstybės insti-
tucijų darbo kokybė (netinkamai suteiktos paslaugos, prekės, nepaisoma vartotojų teisių). 
Gauti skundai yra persiunčiami susijusioms įmonėms, institucijoms bei paviešinami projek-
to svetainėje. Įmonės  turi galimybę pateikti atsakymus, kurie taip pat yra viešai prieinami. 
Už papildomą mokestį Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija gali padėti vartotojams 
sprendžiant ginčus valstybinėse institucijose ar teismuose.  

2020 m. Nacionalinė vartotojų konfederacija taip pat vykdė projektą „Energijos su-
tarčių analizė“ bei iniciavo grupės ieškinio procedūras. Šias veiklas rėmė VVTAT, tad jos 
aptartos 4.2. šio tyrimo skyriuje.  

Lietuvos vartotojų institutas74 2020 m. daugiausia dėmesio skyrė tarptautiniam pro-
jektui, „Linkėjimai, maistas“. Projektas vykdomas nuo 2017 m. 6 valstybėse: Lietuvoje, La-
tvijoje, Estijoje, Bulgarijoje, Kroatijoje ir Rumunijoje, jį iš dalies finansuoja Europos Sąjunga. 
Projekto tikslas – suteikti namų ūkiams žinių ir įgūdžių kaip išvengti maisto atliekų planuo-
jant maisto pirkinius, pasirenkant porcijas, panaudojant maisto likučius, tinkamai saugant 
maistą namuose bei pagal galimybes rūšiuojant. Projektas atskleidžia globalų maisto atlie-
kų poveikį tokiems procesams kaip klimato kaita, bioįvairovė, natūralūs ištekliai. Pandemi-
jos metu projekto tema tapo dar aktualesnė, dalis jo veiklų perkelta į skaitmeninę erdvę ir 
tai leido pasiekti platesnę auditoriją. Projektas „Linkėjimai, maistas“ apima įvairias inicia-
tyvas, įdomias skirtingoms vartotojų auditorijoms: „Tausūs receptai“ – žinomų virtuvės šefų 
paruošti receptai, kuriems galima sunaudoti visus maisto likučius; Video patarimai – kaip 
ilgiau išlaikyti šviežias daržoves ar vaisius, jaunimo debatai maisto švaistymo temomis.  

Projekto rėmuose 2020 m. vyko tarptautinė nuotolinė konferencija „Apie maisto 
atliekas namų ūkiuose rimtai“75, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skirtas namų ūkių mais-
to atliekoms ir vartotojų vaidmeniui sprendžiant šią problemą. Konferencijoje dalyvavo 
daugiau nei 400 dalyvių, ją atidarė Europos Komisijos narys Virginijus Sinkevičius, prane-
šimus skaitė Wageningeno universiteto (Nyderlandai) docentė Erica van Herpen, Danijos 
aplinkos ir maisto ministerijos specialioji patarėja Anne Lerche, išradėja Solveiga Pakštaitė 
(UK), kiti tarptautiniai ekspertai, įgyvendinantys maisto atliekų mažinimo praktikas. 

72  Informacija apie Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos įgyvendinamą projektą skelbiama tinklapyje 
        https://ecotopten.lt/

73  Portalo prieiga internete http://www.vartotojuskundai.lt/

74  Daugiau informacijos apie Lietuvos vartotojų instituto veiklas galima rasti organizacijos tinklapyje, prieiga internete 
        http://www.vartotojai.lt/

75  Informacija apie konferenciją http://www.vartotojai.lt/index.php?id=11808/
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Pažymint Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos paskelbtą Tarptautinę informuo-
tumo apie maisto švaistymą dieną (angl. International Day of Awareness of Food Loss and 
Waste) Lietuvos vartotojų institutas surengė renginių savaitę: Vilniuje vykusios „Kultūros 
nakties“ lankytojus pasitiko speciali ledo instaliacija „Aš apšalęs“ (primenant maisto švais-
tymo poveikį klimato kaitai) ir laukė teminės infopramogos; socialiniuose tinkluose veikė 
tausaus maisto gaminimo laboratorijos bei idėjų konkursas „Rytojus be maisto atliekų“, pa-
ruošta medžiaga pedagogams (leidiniai, animaciniai filmai, testai ir žaidimai), padedanti 
integruoti maisto švaistymo temą į formalųjį ir neformalųjį ugdymą. 

Taip pat 2020 m. Lietuvos vartotojų institutas plėtojo iniciatyvą „NVO vs maisto atlie-
kos namų ūkiuose: Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo skatinimas“. Tai bendradar-
biavimo skatinimo platforma, kurios tikslas – dalintis patirtimi ir generuoti idėjas, kaip 
nevyriausybinės organizacijos gali prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo. Projektas 
įgyvendinamas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Danijoje.

Kaip jau minėta, Vartotojų aljansui 2020 m. buvo labai aktyvios veiklos metai. Orga-
nizacija, gindama vartotojų interesus, dalyvavo nacionalinės teisėkūros procesuose, tei-
kė pasiūlymus valstybės institucijoms, viešai komentavo visus priimamus ar svarstomus 
sprendimus (daugiau nei 50 siužetų vien didžiausiose žiniasklaidos priemonėse, tokiose 
kaip LRT, TV3, LNK, Delfi, 15 min ir kt.), susijusius su vartotojų apsauga, įgyvendino nacio-
nalinius ir tarptautinius projektus, kurie trumpai aptarti toliau.

  

2020 m. Vartotojų aljansas toliau vykdė Europos Ko-
misijos inicijuotą ir BEUC koordinuojamą projektą Consumer 
PRO, vykstantį 30 valstybių, kurio tikslas – stiprinti nacio-
nalines vartotojų organizacijas, kad vartotojų teisės visoje 
Europoje būtų ginamos kokybiškai ir profesionaliai.  Siekiant 
užtikrinti, kad ši gebėjimų ugdymo programa atitiktų realius 
poreikius, pirmiausia buvo atliktas tyrimas, kuris padėjo nu-
statyti aktualiausių mokymų poreikį.

 

Kartu su su BEUC bei kitomis Europos vartotojų or-
ganizacijomis Vartotojų aljansas 2020 m. tęsė Horizon 
2020 projektą STEP – „Solutions to Tackle Energy Poverty“ 
(Sprendimai kovoje su energetiniu skurdu)76. STEP tikslas – 
palengvinti energetinį skurdą, skatinant vartotojų elgesio 
pokyčius, patariant, kaip nebrangiai pritaikyti energetinio 
taupymo sprendimus savo būstuose. Projekto metu bus su-

76 Sukurta daugiakalbė projekto svetainė – https://www.stepenergy.eu/. Lietuviškos versijos prieiga internete 
       https://www.stepenergy.eu/lt/
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76 Sukurta daugiakalbė projekto svetainė – https://www.stepenergy.eu/. Lietuviškos versijos prieiga internete 
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76 Sukurta daugiakalbė projekto svetainė – https://www.stepenergy.eu/. Lietuviškos versijos prieiga internete 
https://www.stepenergy.eu/lt/ 
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kurtas paprastas, inovatyvus ir lengvai pritaikomas priemo-
nių modelis, skirtas kovoti su energetiniu skurdu. Vartotojų 
aljansas koordinuoja tam tikras projekto veiklas viso kon-
sorciumo mastu.

 

ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 
2020“ remiamas informacijos sklaidos projektas BELT (angl. 
Boosting Energy Label Take Up) skirtas palengvinti energijos 
vartojimo ženklinimo taisyklių pereinamąjį laikotarpį, skatinti 
vartotojus rinktis efektyviau energiją naudojančius produktus 
bei pastūmėti gamintojus tobulinti savo gaminius, skatinant 
naujoves ir investicijas77. Projektas įgyvendinamas devyniose 
valstybėse (Italijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Belgijoje, Slo-
vėnijoje, Kroatijoje, Graikijoje ir Lietuvoje).

 

ComAct - tai Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programos „Horizon2020“ projektas, susijęs su 
pastatų energetinio efektyvumo gerinimu, energetinio skur-
do problemos sprendimu ir CO2 mažinimu, vykstantis 10 ša-
lių. Projekto metu Vartotojų aljanso komanda sieks įgalinti 
daugiabučių namų savininkų bendrijas: bus sukurtas žinių 
centras, teikiantis pagalbą gyventojams, skatinamas efek-
tyvus suinteresuotų šalių dialogas bendrame patariamaja-
me forume, inicijuota daugiabučių pastatų, esančių keliose 
Lietuvos savivaldybėse, renovacija. 

2020-aisiais Vartotojų aljansas tęsė projektą „Vartotojų įgalinimas dalyvauti viešojo 
valdymo procesuose“. Tai – vartotojų interesus atstovaujančių organizacijų (partneriai –  
asociacija „Už sąžiningą bankininkystę“, Lietuvos bankų klientų asociacija, Vartotojų teisių 
institutas ir Lietuvos moksleivių sąjunga) jungtinis projektas, skirtas sustiprinti vartotojų 
organizacijas ir suteikti joms tinkamus įrankius ne tik atpažinti korupciją ir nepotizmą, bet ir 
tinkamai atstovauti ir ginti savo interesus darant įtaką viešojo valdymo procesams. Projek-
tas apima siūlymus valstybės institucijoms dėl viešųjų sprendimų, vartotojų organizacijų 
mokymus, gerosios užsienio patirties perėmimą, advokacijos plano sudarymą bei vartoto-
jams svarbius tyrimus. 

77 Daugiau informacijos apie projektą ir naująją energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemą rasite https://belt-
       projektas.eu/
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77 Daugiau informacijos apie projektą ir naująją energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo sistemą rasite https://belt-
projektas.eu  
78 Užterštumo žemėlapio prieiga internete 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NSAgzQWAWvP4h8cunH14FF4Wh96Bmc81&ll=54.72033812143
014%2C25.282995799999977&z=11 
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Vartotojų aljansas tęsia Tvarumo skatinimo mažmeninių finansinių paslaugų rinkoje 
projekto SURF veiklas. 2019 m. projektą rėmė VVTAT ir TM, dabar jį finansuoja BEUC, o Varto-
tojų aljansas prisideda savomis lėšomis. Projekte atliekami bankų, veikiančių Lietuvos rinko-
je, vertinimai pagal įvairius kriterijus, tokius kaip žmogaus teisės, klimato kaita, lyčių lygybė.

Atliepiant Europos Žaliojo kurso siekius Vartotojų aljansas prisidėjo prie Curious No-
ses CEE iniciatyvos ir 150 vietų Lietuvoje išmatavo azoto dioksido koncentraciją78. 

Vartotojų aljansas taip pat įgyvendino VVTAT iš dalies finansuojamus projektus „Var-
totojui draugiška prekyba internetu“ ir „Ginčo šalių sutaikymas sprendžiant vartojimo gin-
čus neteisminiu būdu“, kurie aptarti 4.2. skyriuje.

2020 m. Vartotojų aljansas atliko keletą aktualių tyrimų: 2019 m. vartotojų situacijos 
tyrimas (šešėlinė ataskaita)79; Privačių mokyklų sutarčių analizė80; Vartotojų teisių kripto-
valiutų srityje tyrimas; Politinių partijų programų nuostatų analizė per vartotojų teisių priz-
mę; Lietuvos vartotojų organizacijų galimybės teikti viešąsias paslaugas tyrimas.

Vartotojų aljanso atstovai 2020 m. rezultatyviai dalyvavo įvairiuose renginiuose: 
tai konferencija „Air pollution and Health: Recent Advances to Inform the European Gre-
en Deal“, projektų „mugė“ „EU Green Deal and NECP“; „European Consumer Summit“; 
„Workshop with EU policymakers on Sustainable Finance“, BEUC Generalinės Asamblėjos 
ir kt. Taip pat dirbo BEUC, ANEC ir OPSG darbo grupėse. 

2020 m. Vartotojų aljanso viceprezidentas Kęstutis Kupšys pradėjo darbą Europos eko-
nomikos ir socialinių reikalų komitete (EESRK) – vienoje svarbiausių ES patariamųjų institu-
cijų, vienijančioje darbdavių, darbuotojų bei kitų organizuotų pilietinės visuomenės grupių 
atstovus. Vartotojų aljanso atstovai dirba ir kituose ES lygiu suformuotuose ekspertiniuose 
forumuose: Tomas Kybartas deleguotas į Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupę 
(BSG) prie Europos bankininkystės institucijos EBA; Europos draudimo ir profesinių pensijų 
institucijos EIOPA dviejose grupėse darbuojasi Aljanso nariai – K. Kupšys Profesinių pensijų 
suinteresuotųjų subjektų grupėje (OPSG), Draudimo ir perdraudimo suinteresuotųjų subjek-
tų grupėje (IRSG) naujos Aljanso narės – Draudėjų asociacijos – vadovas Tomas Paulauskas. 
Vartotojų aljanso vadovė dr. Eglė Kybartienė, ilgą laiką Lietuvos vartotojų interesus atstova-
vusi Europos vartotojų konsultacinėje grupėje (angl. European Consumer Consultative Gro-
up, ECCG). Grupė konsultavusi Europos Komisiją vartotojų apsaugos klausimais Bendrijos 
lygiu ir baigė darbą 2020 m., nuo 2021 m. pakviesta į naujai  Komisijos formuojamą Vartotojų 
politikos patariamąją grupę, kuri sutelks vartotojų organizacijų, pilietinės visuomenės ir pra-
monės atstovus Vartotojų darbotvarkėje numatytų tikslų įgyvendinimui.

78 Užterštumo žemėlapio prieiga internete https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NSAgzQWAWvP4h8cun
       H14FF4Wh96Bmc81&ll=54.72033812143014%2C25.282995799999977&z=11/

79  Tyrimo prieiga internete https://www.lvoa.lt/naujienos/tyrimas-vartotoju-teises-lietuvoje-2019 /

80 Dokumento prieiga internete https://www.lvoa.lt/naujienos/lvoa-tyrimas-atskleide-mokymo-sutartyse-neretai-
       pazeidziamos-vartotoju-teises/
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Pastebima, kad pastaruoju metu Lietuvos vartotojų organizacijų santykiai su vals-
tybinėmis institucijomis, įgyja dalykinį, konstruktyvų pobūdį. Nacionaliniame lygmenyje 
vartotojų interesai atstovaujami ne tik Vartotojų teisių apsaugos taryboje, į kurią išrinkti 6 
asmenys iš vartotojų organizacijų (po du atstovus iš Vartotojų aljanso ir Nacionalinės var-
totojų konfederacijos, taip pat Vartotojų instituto ir Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir 
priežiūros rūmų delegatai), tačiau ir įvairių kitų sektorių konsultaciniuose dariniuose: pa-
vyzdžiui, Šilumos taryboje dirba Vartotojų aljanso ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos 
nariai; Vartotojų aljanso atstovai išrinkti į Mokėjimų tarybą, Gaminančių vartotojų aljansą, 
Vilniaus miesto savivaldybės NVO tarybą, dalyvauja įvairių Standartizacijos departamento 
komitetų veikloje.

4.2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kuruojami projektai

Lėšos vartotojų asociacijų projektams skiriamos iš Teisingumo ministerijai patvirtin-
tų asignavimų, finansavimo naudojimą bei projektų vykdymą koordinuoja ir prižiūri VVTAT.

2020 m. VVTAT finansavo vartotojų asociacijų projektus pagal tris patvirtintas prio-
ritetines kryptis81: interneto svetainių, kuriose siūlomos vartojimo prekės ar paslaugos (e. 
parduotuvių), atitikties vartotojų apsaugos reikalavimams patikra (stebėsena); ginčo šalių 
sutaikinimas sprendžiant vartojimo ginčus neteisminiu būdu bei pardavėjų, paslaugų teikė-
jų parengtų vartojimo sutarčių standartinių sąlygų įvertinimas, siekiant vartotojų ekonomi-
nių interesų gynimo.

Svarbu paminėti, kad 2020 m. paskelbtame kvietime teikti paraiškas finansinei para-
mai gauti82 Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ne tik įvardijo planuojamas skirti 
sumas pagal nustatytas prioritetines kryptis, tačiau ir labai tiksliai apibrėžė kiekvienos sri-
ties veiklas bei rodiklius, kurie turi būti pasiekti (pavyzdžiui, stebėsenos projektui būtina 
patikrinti ne mažiau kaip 100 e. parduotuvių, įtraukiami socialiniuose tinkluose prekiau-
jantys verslininkai; vykdant šalių sutaikinimą neteismine tvarka reikia apimti ne mažiau 
kaip 200 vartojimo ginčų  dėl grožio ir laisvalaikio paslaugų teikimo, dėl sporto, kultūros 
ir pramogų renginių bei kitose numatytose srityse). Tokia praktika taikoma pirmą kartą ir 
ji neabejotinai vertinama palankiai efektyvumo atžvilgiu, tačiau būtina pastebėti, kad šiuo 
atveju nelieka galimybės įgyvendinti projektų kitose srityse, kurios neįtrauktos į prioriteti-
nes kryptis. 

81  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-327 „Dėl 2020 metų vartotojų teisių apsaugos priemonių 

programų prioritetinių krypčių patvirtinimo“. TAR, 2019-12-09, Nr. 19811.

82 Kvietimai skelbiami VVTAT interneto svetainėje, prieiga internetu  https://www.vvtat.lt/veiklos-sritys/igaliotosioms-
        vartotoju-asociacijoms-teikiamas-finansavimas/201/  
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Ilgus metus vartotojų organizacijų projektų prioritetai buvo nustatomi labai forma-
liai, menkai atsižvelgiant į realius vartotojų poreikius, tačiau pastaraisiais metais situacija 
pradėjo pastebimai keistis. Dabar prie prioritetų apibrėžimo gali prisidėti ir vartotojų or-
ganizacijos, kurios anksčiausiai pastebi vartotojams kylančias problemas, nes strateginės 
kryptys yra aptariamos Vartotojų taryboje (čia dirba pagrindinių Lietuvos vartotojų asocia-
cijų atstovai). Planuojant 2020 m. vartotojų asociacijų projektų finansavimą buvo atsižvelg-
ta ne tik į Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programos prioritetus, 
bet ir nustatytos veiklos, kurios konkrečiai prisideda prie VVTAT funkcijų įgyvendinimo ir 
tam tikrų problemų sprendimo (pavyzdžiui, elektroninių parduotuvių stebėsenos projek-
tuose atliekami pirminiai subjektų vertinimo ir konsultavimo darbai, Tarnybai perduodami 
tik probleminiai pažeidėjai, taip sutaupant laiko ir padidinant stebimų subjektų skaičių, taip 
pat atsiranda galimybė įvairesniais kanalais ir būdais skleisti verslininkams  bei vartoto-
jams aktualią informaciją). 

2020 m. vartotojų asociacijoms numatyta 46 300 eurų suma (tokia pati, kaip ir 2019 m.): 
e. parduotuvių stebėsenos atitikties vartotojų teisių reikalavimams projektams 7 500–10 000 
eurų, ginčo šalių sutaikinimo neteisminiu būdu projektams 10 000–15 000 eurų; vartojimo su-
tarčių standartinių sąlygų vertinimo projektams 5 000–7 500 eurų ir 5 000–7 000 eurų – var-
totojų asociacijų išlaidoms, susijusioms su grupės ieškiniais ar ieškiniais dėl vartotojų viešojo 
intereso gynimo, apmokėti. Likusią lėšų sumą planuota skirti kitų šaltinių finansuojamiems 
vartotojų asociacijų projektams, jei  kofinansuojama ne mažiau kaip 50 procentų visos pro-
jekto sąmatos arba vartotojų asociacijų narystės tarptautinėse vartotojų organizacijose pro-
gramoms (narystės mokesčio finansavimas taikomas tik nuo 2018 m.). 

2020 m. buvo pateikta 11 paraiškų finansinei paramai gauti – be žinomų, aktyviai var-
totojų apsaugos srityje veikiančių vartotojų asociacijų, tokių kaip Vartotojų aljansas83, Lie-
tuvos vartotojų institutas ir kt., konkurse dalyvavo Lietuvos metrologijos asociacija bei So-
cialinių iniciatyvų centras „Atvirasis ratas“84. Bendra prašomų finansuoti priemonių suma 
siekė 105 863,00 eurų. Parama buvo skirta Lietuvos vartotojų instituto projektui „Globa-
lus požiūris į maisto atliekas vykdant neformalųjį švietimą“; Vartotojų aljanso projektams 
„Vartotojui draugiška prekyba internetu“ ir „Ginčo šalių sutaikymas sprendžiant vartojimo 
ginčus neteisminiu būdu“; Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos projektui „Energijos 
sutarčių analizė“ bei „Topten“ tarptautinės programos veikloms, Nacionalinės vartotojų 
konfederacijos išlaidoms, susijusioms su grupės ieškiniais, apmokėti. Taip pat buvo skirta 
lėšų padengti Vartotojų aljanso 2020 m. narystės mokesčiui Europos vartotojų organizaci-
joje BEUC.

83  Anksčiau organizacija vadinosi Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas

84 Informacija apie registruotas paraiškas skelbiama VVTAT https://www.vvtat.lt/veiklos-sritys/igaliotosioms-vartotoju-
        asociacijoms-teikiamas-finansavimas/201/
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Toliau trumpai aptarti 2020 m. valstybės finansuotų vartotojų organizacijų vykdytų 
projektų rezultatai85. 

Nacionalinė vartotojų konfederacija iniciavo grupės ieškinio procedūras, gindama 
vartotojus, nukentėjusius dėl kelionių agentūros UAB „Orange style“ atšauktų kelionių ir 
negrąžinamų pinigų. Konfederacijos pateiktos ataskaitos duomenims, prie ieškinio ketina 
prisijungti daugiau nei 100 žalą patyrusių vartotojų, 2020 m. pabaigoje teisme užregistruo-
ta pirmų 33 vartotojų byla.

Vykdydama projektą „Energijos sutarčių analizė“ Lietuvos nacionalinė vartotojų fe-
deracija nagrinėjo butų savininkų sutartis su energijos (šilumos, ir elektros), geriamojo 
vandens tiekėjais, siekiant nustatyti ar jose nėra vartotojams nesąžiningų ir nepalankių są-
lygų. Tyrimo metu buvo identifikuota apie 60 nesąžiningų sutarčių nuostatų, taip pat beveik 
50 vartotojams nepalankių nuostatų, kurių negalima priskirti nesąžiningoms. Organizacija 
kiekvienu atveju pasiūlė sprendimą, kaip pakeisti sutarčių nuostatas, kad jos būtų teisin-
gos tiek tiekėjo, tiek vartotojo atžvilgiu. Taip pat buvo tiriami daugiabučių namų bendrosios 
nuosavybės administravimo nuostatai bei administravimo ir techninės priežiūros tarifų pa-
grįstumas. Pateikti pasiūlymai dėl šių metodikų tobulinimo.

Įgyvendinant „Topten“ tarptautinės programos veiklas Lietuvos nacionalinė varto-
tojų federacija atnaujino interneto svetainę www.ecotopten.lt, kurioje pateikiama informa-
cija apie energetiškai efektyviausius buitinius prietaisus. 

 

2020 m. buvo įgyvendintos tam tikros Lietuvos vartotojų 
instituto vykdomo tęstinio projekto „Linkėjimai, maistas“ ne-
formaliojo švietimo veiklos („Globalus požiūris į maisto atlie-
kas vykdant neformalųjį švietimą: 2020”). Bendras jau keletą 
metų vykdomo projekto tikslas – suteikti vartotojams įgūdžių 
ir žinių kaip išvengti maisto švaistymo, taip prisidedant prie 

tausaus natūralių išteklių vartojimo ir mažinant poveikį aplinkai. 2020 m. VVTAT kofinansuoto 
projekto metu vyko nuotoliniai mokymai neformaliojo ugdymo specialistams, organizuotos 
32 virtualios tausaus maisto gamybos laboratorijos su žinomais virtuvės šefais bei tinklaraš-
tininkais, 3 festivaliuose buvo įkurti pramoginiai informaciniai paviljonai, socialiniuose tin-
kluose vykdyta aktyvi informacinė kampanija, skirta maisto švaistymo problemoms.  Svarbu 
pažymėti, kad šio projekto tikslai atliepia šiandieninius ES vartotojų prioritetus ir prisideda 
prie maisto švaistymo problemos sprendimo, o veiklos buvo adaptuotos karantino periodui, 
kai maisto gamyba bei apsipirkimų planavimas tapo aktualesnis nei anksčiau, todėl pavyko 
pasiekti geresnius rezultatus, nei planuota. Pavyzdžiui, kaip nurodo Lietuvos vartotojų insti-

85  Projektų įgyvendinimo ataskaitos ir jas pagrindžiantys dokumentai patalpinti VVTAT tinklapyje, prieiga internete https://
www.vvtat.lt/veiklos-sritys/igaliotosioms-vartotoju-asociacijoms-teikiamas-finansavimas/201
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vartojimo ginčus neteisminiu būdu“, atliko 202 taikinimo procedūras tarp vartotojų ir pardavėju 

ar paslaugų teikėjų. Jų rezultatai: 27 ginčo šalių sutaikinimai (14,5 proc.), 159 atvejai, kai ginčo 
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86 Projektų įgyvendinimo ataskaitos ir jas pagrindžiantys dokumentai patalpinti VVTAT tinklapyje, prieiga internete 
https://www.vvtat.lt/veiklos-sritys/igaliotosioms-vartotoju-asociacijoms-teikiamas-finansavimas/201 
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tuto atstovai projekto ataskaitoje86, vietoje planuotų 11 gyvų renginių buvo surengtos 32 vir-
tualios laboratorijos su ženkliai didesne žiūrovų auditorija, organizacijos paskyroje Facebook 
tinkle skelbiant vartotojams aktualią informaciją, praktinius patarimus ir edukacines priemo-
nes pasiekta beveik 9 kartus daugiau kontaktų nei planuota.  

Vartotojų aljansas, vykdydamas projektą „Ginčo šalių sutaikinimas sprendžiant var-
tojimo ginčus neteisminiu būdu“, atliko 202 taikinimo procedūras tarp vartotojų ir parda-
vėjų ar paslaugų teikėjų. Jų rezultatai: 27 ginčo šalių sutaikinimai (14,5 proc.), 159 atvejai, 
kai ginčo šalių taikinimas nepavyko (85,5 proc.), 16 atvejų taikinimas nebuvo vykdomas. 
Projekto metu atliktas tyrimas, padėjęs nustatyti, kas paskatintų verslininkus ir vartotojus 
ginčus spręsti taikiai, taip pat išanalizuoti nacionalinės teisės aktai, suformuotos rekomen-
dacijos efektyvesniam ir greitesniam vartojimo ginčų neteisminio sprendimo nagrinėjimui; 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai, Lietuvos bankui ir Valstybinei energeti-
kos reguliavimo tarybai pateikti pasiūlymai bendradarbiauti, įtraukiant vartotojų asociacijų 
ats tovus į vartojimo ginčų nagrinėjimą šiose institucijose.

Dar vienas Vartotojų aljanso 2020 m. sėkmingai įgyvendintas projektas „Vartotojams 
draugiška prekyba internetu“. Projekto metu buvo taikomos kompleksinės priemonės ge-
resnei vartotojų apsaugai perkant internetu: patikrinta 151 Lietuvoje veikianti internetinė 
parduotuvė (ar jose skelbiama informacija pirkėjams atitinka privalomus reikalavimus); 
pagal stebėsenos rezultatus parengtos atmintinės vartotojams ir verslininkams (svarbiausi 
aspektai, ką reikia žinoti perkant ir parduodant internetu); aktualiausia informacija vieši-
nama įvairiais kanalais, prioritetą teikiant interneto šaltiniams (socialiniai tinklai, interneto 
naujienų svetainės ir kt.). Aptikus pažeidimų verslininkams buvo pateiktos individualios re-
komendacijos situacijos ištaisymui, nereaguojant į pastabas informacija perduota VVTAT. 
Pastebima, kad dauguma verslininkų mielai priėmė jiems siūlomas rekomendacijas ir kon-
sultacijas – projekto pabaigoje pažeidimų liko tik 29 svetainėse. 

9 pav. Projekto metu parengta atmintinė verslininkams

 

86  Projektų įgyvendinimo ataskaitos ir jas pagrindžiantys dokumentai patalpinti VVTAT tinklapyje, prieiga internete https://
www.vvtat.lt/veiklos-sritys/igaliotosioms-vartotoju-asociacijoms-teikiamas-finansavimas/201
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Kaip jau minėta, 2020 m. valstybės parama taip pat buvo skirta Lietuvos atstovų – Var-
totojų aljanso narystės mokesčiui BEUC organizacijoje dengti. Vartotojų aljansas prie BEUC 
(originalus pavadinimas Bureau Européen des Unions de Consommateurs) prisijungė 2013 
m. ir pastaraisiais metais yra vieni aktyviausių šios organizacijos narių, dalyvaujantys įvairio-
se ekspertų tarybose ir darbo grupėse, su kitais BEUC nariais įgyvendina bendrus projektus, 
tokius, kaip: Consumer Law Ready (tiesioginiai ir vaizdo mokymai smulkaus ir vidutinio vers-
lo atstovams apie svarbiausias vartotojų teises; Consumer PRO (vartotojų teisių gynėjų ge-
bėjimų stiprinimo programa, apimanti mokymus bei dalijimosi gerąja praktika tarptautinius 
seminarus); BELT (angl. Boosting Energy Label Take Up), skirtas supažindinti su naujomis 
buitinių energijos prietaisų ženklinimo taisyklėmis ir pokyčių nauda vartotojams, STEP (angl. 
Solutions to Tackle Energy Poverty – Sprendimai kovoje su energetiniu skurdu);  SURF – Tva-
rumo skatinimo mažmeninių finansinių paslaugų rinkoje projektas ir kt.

10 pav. Projekto BELT informacinės akcijos interneto skydelis

 

Svarbu pažymėti, kad 2020 m. buvo pakeistas Vartotojų teisių įstatymas, todėl valsty-
bės finansavimas nuo 2021 m. bus teikiamas tik įgaliotosioms vartotojų asociacijoms, pagal 
naujai patvirtintas Projektų atrankos bei finansavimo taisykles87. Taisyklių 5 p. nurodyta, 
kad finansuojami pagal Taisykles atrinkti projektai bei įgaliotųjų vartotojų asociacijų patir-
tos vartotojų viešojo intereso gynimo, atstovavimo grupės ieškinio bylose, kai grupės ieški-
niu reiškiami reikalavimai kyla iš vartojimo teisinių santykių bei vartojimo ginčų neteisminio 
sprendimo procedūros veiksmų atlikimo pagal vartojimo ginčus nagrinėjančios institucijos 

87  Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-440 Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir 

įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių patvirtinimo. TAR, 2020-12-31, Nr. 29225.55 
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Label Take Up), skirtas supažindinti su naujomis buitinių energijos prietaisų ženklinimo 

taisyklėmis ir pokyčių nauda vartotojams, STEP (angl. Solutions to Tackle Energy Poverty – 

Sprendimai kovoje su energetiniu skurdu);  SURF – Tvarumo skatinimo mažmeninių finansinių 

paslaugų rinkoje projektas ir kt. 

 

10 pav. Projekto BELT informacinės akcijos interneto skydelis 

 
 

Svarbu pažymėti, kad 2020 m. buvo pakeistas Vartotojų teisių įstatymas, todėl valstybės 

finansavimas nuo 2021 m. bus teikiamas tik įgaliotosioms vartotojų asociacijoms, pagal naujai 

patvirtintas Projektų atrankos bei finansavimo taisykles87. Taisyklių 5 p. nurodyta, kad 

finansuojami pagal Taisykles atrinkti projektai bei įgaliotųjų vartotojų asociacijų patirtos vartotojų 

viešojo intereso gynimo, atstovavimo grupės ieškinio bylose, kai grupės ieškiniu reiškiami 

 
87 Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas Nr. 1R-440 Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų 
apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių patvirtinimo. TAR, 
2020-12-31, Nr. 29225.  
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pavedimą išlaidos. Nustatyta didžiausia galima finansavimo suma vienai paraiškai 15 000 
eurų, administracinės išlaidos negali viršyti 15 procentų visos finansavimo sumos. 

Šiuo metu VVTAT tinklapyje nurodoma, kad Lietuvoje veikia 13 vartotojų teises ginan-
čių organizacijų88, tačiau įgaliotųjų vartotojų asociacijų statusas suteiktas tik 4 organizaci-
joms: Vartotojų aljansui, Nacionalinei vartotojų konfederacijai, Lietuvos nacionalinei varto-
tojų federacijai bei Lietuvos vartotojų institutui89. Tikėtina, kad pakeista finansavimo tvarka 
(lėšos skiriamos tik įgaliotosioms asociacijoms, atitinkančioms kvalifikacijos, patirties ir kitus 
reikalavimus pagal patvirtintas prioritetines kryptis) užtikrins, kad valstybės lėšos bus nau-
dojamos efektyviai, o vykdomos priemonės tikslingiau atlieps vartotojų poreikius. 

88  Vartotojų organizacijų sąrašas pateiktas VVTAT  interneto svetainėje, prieiga internete https://www.vvtat.lt/nuorodos/
vartotoju-asociacijos/369/

89  Įgaliotųjų vartotojų organizacijų sąrašas pateiktas VVTAT  interneto svetainėje, prieiga internete https://www.vvtat.lt/
nuorodos/igaliotosios-vartotoju-asociacijos/699/
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

• 2020 m. pasaulį sukrėtusi COVID-19 pandemija atskleidė valdžios institucijų prioritetus užtikri-
nant savo šalies vartotojų teises ekstremaliose situacijose bei vartotojų organizacijų gebėjimą 
operatyviai reaguoti į svarbių problemų sprendimą.  

• Lietuvoje paskelbus karantiną nemažai verslų persikėlė į skaitmeninę erdvę, tačiau ženkliai iš-
augo ir vartotojų teisių pažeidimų šioje srityje – nuo privalomos informacijos pateikimo inter-
neto parduotuvėse iki prekių pristatymo ar gražinimo taisyklių nesilaikymo atvejų. Rekomen-
duojama organizuoti daugiau informacinių kampanijų internete prekiaujantiems verslininkams, 
pasitelkiant ir vartotojų organizacijų pajėgas. 

• Atsižvelgiant į vartotojų apsaugos problemas skaitmeninėje sferoje, VVTAT stiprina dėmesį in-
terneto parduotuvių stebėsenai, tačiau dėl žmogiškųjų resursų trūkumo tokių veiklų apimtys 
ribotos. 2020 m. valstybės iš dalies finansuotas Vartotojų aljanso projektas „Vartotojams drau-
giška prekyba internetu“ parodė, kad šioje srityje daug naudos teikia VVTAT ir vartotojų organi-
zacijų bendradarbiavimas. Rekomenduotina toliau vystyti tokį veiklos modelį, operatyviai rea-
guojant į vartotojams aktualiausias sritis.

• Naujojoje vartotojų darbotvarkėje, kituose strateginiuose ES dokumentuose akcentuojama Eu-
ropos žaliojo kurso nauda vartotojams. Rekomenduojama Lietuvoje daugiau dėmesio skirti ža-
liosios pertvarkos bei tvarumo iniciatyvoms.  

• Pandemijos metu vartotojams labai svarbios vartotojų organizacijų veiklos, skleidžiant aktualią 
informaciją viešoje erdvėje, reaguojant į teisės aktų pokyčius, ginant Lietuvos vartotojų inte-
resus ES lygmeniu. Šiuo atveju pastebimai išsiskiria Vartotojų aljansas – skėtinė organizacija, 
jungianti  įvairių sričių ekspertus (tai užtikrino visapusišką bei kompetentingą vartotojų intere-
sų atstovavimą). Valstybei rekomenduojama didesnį palaikymą skirti skėtinėms Lietuvos var-
totojų organizacijoms, kurios turi potencialo stiprėti ir užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą.  

• Pastebima, kad karantinas suvienijo nevyriausybines organizacijas bei valdžios institucijas, 
dirbančias vartotojų teisių srityje: vartotojų organizacijos vykdė daugiau koordinuotų veiks-
mų su VVTAT, operatyviai palaikė vieni kitų iniciatyvas. Rekomenduojama toliau skatinti tokį 
bendradarbiavimą, kuris efektyvina abiejų pusių veiklas. Remiantis kitų ES valstybių praktika, 
vartotojų organizacijos galėtų perimti daugiau funkcijų ir taip prisidėti prie VVTAT darbo krūvio 
mažinimo.
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• Pastaruoju metu VVTAT bei Teisingumo ministerija sėkmingai tobulina vartotojų ir verslininkų 
ginčų sprendimo mechanizmą. Šiuo metu Seimo svarstymui pateiktos teisės aktų nuostatos, 
įpareigojančios verslininkus padengti vartojimo ginčų nagrinėjimo išlaidas, jei būtų priimtas 
sprendimas vartotojo naudai. Vartotojų teisių gynėjai šią idėją kėlė jau keletą metų. Taip pat siū-
loma įtvirtinti išankstinį vartojimo sutarčių nagrinėjimą dėl nesąžiningų sąlygų nustatymo, kurį 
atliktų VVTAT. Rekomenduojama į tokį procesą įtraukti ir įgaliotąsias vartotojų asociacijas. 

• Savivaldybės vangiai įsitraukia į vartotojų apsaugos procesus, nes Vietos savivaldos įstatyme 
apibrėžtos savivaldybių funkcijos neapima šios srities ir jai nėra skiriamos lėšos. Vartotojų or-
ganizacijos jau keletą metų rekomenduoja sutvarkyti minėtą spragą. Tai padėtų paprasčiau or-
ganizuoti vartotojų švietimą regionuose, kuris tapo ypač aktualus karantino sąlygomis, bendra-
darbiauti su vartotojų organizacijomis.  

• 2020 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija į atnaujinamų bendrųjų programų projektus 
įtraukė atsakingu vartojimu grindžiamų asmens nuostatų ir kompetencijų ugdymą. Vartotojų 
apsaugos įstatyme Švietimo ir mokslo ministerijai pavesta rūpintis vartotojų ugdymo ir švietimo 
klausimais įvairiuose lygmenyse, tačiau iki šiol ministerija ryškesnių priemonių vartotojų teisių 
srityje nesiėmė, todėl tokie pokyčiai vertinami labai teigiamai.

• 2020 m. buvo pakeista vartotojų apsaugos projektų finansavimo tvarka – nuo 2021 m. rėmimas 
bus skiriamas tik įgaliotosioms vartotojų asociacijoms. Tikėtina, kad taip valstybės lėšos bus 
naudojamos veiksmingiau, o vykdomos priemonės tikslingiau atlieps vartotojų poreikius. Taip 
pat numatomos labai aiškiai apibrėžtos projektų prioritetinės sritys. Iš vienos pusės, tai vertina-
ma palankiai efektyvumo atžvilgiu, tačiau tokia tvarka nepalieka galimybės įgyvendinti projektų 
kitose srityse, kurios neįtrauktos į prioritetines kryptis.

• 2020 m. Lietuvoje daugiausiai atgarsių sulaukė teisės aktų pokyčiai, kuriais pakeistos vartotojų 
teisės dėl karantino ribojimų atšaukus renginius bei keliones. Valstybė stengėsi padėti verslui 
ir įtvirtino vartotojų padėtį pabloginusias taisykles, pažeidusias ES reikalavimus dėl vartotojų 
teisės į nuostolių atlyginimą ir pinigų atgavimą per protingą terminą. Ankstesnis reguliavimas 
buvo grąžintas tik Europos Komisijai pradėjus tyrimą dėl ES teisės pažeidimų. Atkreipiamas dė-
mesys, kad jokia krizė negali tapti priežastimi sumažinti vartotojų apsaugos lygį. Pandemijai 
pasibaigus ir Europai atgaunant finansinį stabilumą, būtent vartotojai bus pagrindinis ekonomi-
kos variklis, todėl rekomenduojama skatinti, o ne mažinti vartotojų pasitikėjimą savo valstybe ir 
verslu.  
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