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ES rinka: kai pažeidžiamos Jūsų teisės 

kitose ES šalyse

• Tradicinės priemonės: 

kontaktai su kompetentingomis institucijomis / 

teisininkų konsultacijos / nacionaliniai teismai / 

skundai Europos Komisijai... 

• Trūkumai: sudėtinga, brangu, ilgai 

• Rezultatas: pažeistos įmonės teisės

• Alternatyva - SOLVIT



SOLVIT – kas tai?

• Europos Komisijos įkurtas problemų, susijusių su netinkamu ES 

vidaus rinkos funkcionavimu, sprendimo tinklas 

• Veikia nuo 2002 m. 

• Jungia 31 šalies SOLVIT centrus (ES-28 + Islandija, 

Lichtenšteinas, Norvegija)

• Neteisminis problemų sprendimas

SOLVIT tikslas – padėti ES piliečiams ir įmonėms rasti greitus ir 

praktiškus sprendimus susidūrus su problemomis ES vidaus rinkoje.



SOLVIT – kokias problemas sprendžia?

• Kylančias Lietuvos piliečiams ir įmonėms kitose ES šalyse

• Kai valstybės institucijos klaidingai taiko ES teisės aktus 

• Susijusias su nacionaliniais teisės aktais, prieštaraujančiais ES teisės 

principams 

Tačiau, SOLVIT NESPRENDŽIA:

• Nesutarimų tarp įmonių / tarp įmonių ir piliečių 

• Nesutarimų, kuriems jau pradėtos teisminės procedūros



SOLVIT – kaip sprendžia problemas?

• Internetinė skundo forma – www.solvit.lt

• Pildant formą pateikiama: kontaktinė informacija, 

aprašoma problema ir kurios šalies kuria institucija 

skundžiamasi

• SOLVIT centrai bendradarbiauja tarpusavyje

• Bendra internetinė duomenų bazė, administruojama 

Europos Komisijos

• Neteisminis problemų sprendimas

• Nustatytas laikotarpis problemai išspręsti – 10 sav.

• Nemokamos paslaugos

http://www.solvit.lt/


SOLVIT: sėkmės istorija

Į Lietuvos SOLVIT centrą kreipėsi Lietuvos kiaulių augintojų asociacija dėl

problemų, susijusių su paršelių importo iš Lietuvos draudimu tam tikruose

Lenkijos teritoriniuose vienetuose.

Lenkijos veterinarai nurodė savo šalies įmonėms sustabdyti paršelių importą

ne tik iš oficialiai paskelbtos padidintos grėsmės zonos Lietuvoje, bet ir iš

neužkrėstų Lietuvos zonų. Toks papildomas draudimas prieštaravo laisvo

prekių judėjimo ES principui.

Bendradarbiaujant Lietuvos ir Lenkijos SOLVIT centrams buvo susisiekta su

Lenkijos kompetentingomis institucijomis, kurias pavyko įtikinti atšaukti

papildomus draudimus ir paršelių eksportas iš neužkrėstų Lietuvos

zonų buvo atnaujintas.



SOLVIT: sėkmės istorija

Latvijos institucija panaikino Lietuvoje registruotos dukterinės įmonės

Latvijoje licenciją teikti laikinojo įdarbinimo paslaugas. Sprendimas

prieštaravo Latvijos nacionalinei bei ES teisei, taip pat protingumo ir

proporcingumo principams. Tačiau Latvijos institucija sprendimo panaikinti

licenciją neatšaukė.

Įmonės atstovai kreipėsi pagalbos į Lietuvos SOLVIT centrą. Lietuvos

SOLVIT centrui, bendradarbiaujant su Lietuvos ambasada Latvijoje bei

Latvijos SOLVIT centru, pavyko pasiekti, kad atsakinga Latvijos institucija

pakeistų sprendimą – licencijos galiojimas buvo atnaujintas. Lietuvos

įmonė gali toliau vykdyti veiklą kaimyninėje šalyje.



2015 m. apžvalga

13%

87%

Verslo skundai Piliečių skundai

Problemų sritys, dėl kurių Lietuvos atstovai 

skundė kitų ES šalių institucijas

Išraiška 

procentais 

2013 m.

Išraiška 

procentais 

2014 m.

Išraiška 

procentais 

2015 m.
Teisė gyventi šalyje / vizos 65% 20% 38%  ↑

Socialinė apsauga 19% 26% 38% ↑

Automobilių registracija / vairuotojo pažymėjimai 8% 31% 12%  ↓

Prekių tiekimas / paslaugų teikimas 3% 5% 8%   ↑

Profesinės kvalifikacijos pripažinimas 3% 13% 4%   ↓



Nauda verslui:

• LAIKAS: problemos išsprendžiamos per 10 sav.

• IŠLAIDOS: SOLVIT paslaugos - nemokamos

• PATOGUS KOMUNIKAVIMAS: el. paštu, telefonu, lietuvių k.

• EFEKTYVUMAS: apie 80 proc. problemų yra išsprendžiama 



SOLVIT kontaktai

www.solvit.lt

solvit@ukmin.lt


