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Vartotojų teisių apsaugos įstatymo 
naujovės

• Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo

pakeitimai, parengti perkeliant Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m.

gegužės 21 d. direktyvos 2013/11/ES dėl vartotojų ginčų alternatyvaus

sprendimo nuostatas į Lietuvos teisinę sistemą.

• Šie pakeitimai detaliau įtvirtino:

- alternatyvaus vartojimo ginčų sprendimo tvarką,

- praplėtė vartojimo ginčus alternatyvia tvarka nagrinėjančių

subjektų ratą.
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Vartojimo ginčus ne teismo tvarka nagrinėja 
šios institucijos: 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba – vartotojų ir elektroninių ryšių paslaugų
teikėjų arba pašto paslaugos teikėjų ginčus dėl Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir
Lietuvos Respublikos pašto įstatymo reglamentuojamų santykių;
Lietuvos bankas – vartojimo ginčus dėl finansinių paslaugų, nurodytus Lietuvos Respublikos
Lietuvos banko įstatyme;
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija – vartotojų ir energetikos įmonių, geriamojo
vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo įmonių ginčus dėl apmokėjimo už suvartotą energiją ar
paslaugas, dėl valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energetikos įmonių veiklos
ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, energijos ir
energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus
energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos;
Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos – vartotojų ir energetikos
įmonių ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos
tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo;
Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas – vartotojų ir advokatų ginčus
dėl teisinių paslaugų;
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – visuose kituose vartotojų teisių apsaugos srityse;
Kita.



ADMINISTRACINĖ IR AGS PROCEDŪROS

Nesutarimas
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Skundas



Vartotojų teisių apsaugos įstatymo naujovės

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS 

SPRENDIMAS PRIVALOMAS (VTAĮ 28 STR. 1 D.)

Vadovaujantis aktualia Vartotojų teisių apsaugos įstatymo redakcija, nepavykus

ginčo išspręsti taikiai ir Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimu

nutarus patenkinti arba iš dalies patenkinti vartotojo prašyme nurodytą reikalavimą,

minėtas sprendimas įsigalioja ir yra privalomas vykdyti ginčo šalims, jeigu nė

viena ginčo šalis per 30 dienų nuo sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo

nepareiškia ieškinio bendrosios kompetencijos teisme Civilinio proceso kodekso

nustatyta tvarka, prašydama nagrinėti ginčą iš esmės.

Nesikreipus į teismą spendimas įsigalioja, yra laikomas vykdomuoju dokumentu ir

gali būti vykdomas priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.
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Vartotojų teisių apsaugos įstatymo naujovės

GINČŲ NAGRINĖJIMO TERMINAS PRATĘSIAMAS IKI 90 DIENŲ

• Vartojimo ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas dėl ginčo esmės priimtas ne

vėliau kaip per 90 dienų nuo to laiko, kai vartojimo ginčų neteisminio sprendimo

subjektas gavo Vartotojų teisių apsaugos įstatymo reikalavimus atitinkantį

vartotojo skundą.

• Jeigu dėl pagrįstų priežasčių per šį terminą vartojimo ginčas negali būti

išnagrinėtas ir priimtas sprendimas, vartojimo ginčų neteisminio sprendimo

subjektas gali šį terminą pratęsti, tačiau ne ilgiau negu 30 dienų.
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VARTOJIMO GINČŲ KOMISIJOS

• Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtus vartojimo

ginčus, kurių:

• suma ne mažesnė nei 200 eurų ir

• kai ginčas nagrinėtinas žodinio proceso tvarka,

nagrinėja vartojimo ginčų komisijos, sudarytos prie Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos teritorinių skyrių 10 apskričių, į kurias, be Valstybinės

vartotojų teisių apsaugos tarnybos atstovo, turinčio aukštąjį teisinį išsilavinimą,

įeina ir verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas atstovas bei vartotojų

asociacijos paskirtas atstovas.

Vartojimo ginčų komisijų sudarymo ir darbo tvarką nustato Teisingumo ministro

patvirtinti Vartojimo ginčų komisijų nuostatai.

• Kitus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirtinus

ginčus paprastai rašytinio proceso tvarka nagrinėja Valstybinės vartotojų teisių

apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija pagal Teisingumo

ministro patvirtintas Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisykles.

Vartotojų teisių apsaugos įstatymo naujovės
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Vartotojų teisių apsaugos įstatymo naujovės

PARDAVĖJAS/PASLAUGŲ TEIKĖJAS INTERNETO SVETAINĖJE 

PRIVALO NURODYTI INFORMACIJĄ APIE ALTERNATYVAUS 

VARTOTOJŲ GINČŲ SPRENDIMO SUBJEKTUS

Pardavėjo ir paslaugų teikėjo interneto svetainėje, jeigu turi, privalo būti

pateikta informacija apie alternatyvaus vartojimo ginčų sprendimo

subjektus, kurie yra kompetentingi spręsti vartojimo ginčus:

• subjekto pavadinimas,

• adresas ir

• interneto svetainės adresas

kaip tai numato Vartotojų teisių apsaugo įstatymo 5 straipsnio 4 dalis.
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Elektroninis ginčų sprendimas
• Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 524/2013 dėl

elektroninio vartotojų ginčų sprendimo Europos Komisijos užsakymu buvo

sukurta Elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platforma (toliau –

EGS), kuri pradėjo veikti 2016 m. vasario 15 d.

• Ja lengva naudotis - prie jos galima prisijungti visų rūšių įrenginiais.

• Platforma suteikia galimybę visą ginčų sprendimo procedūrą atlikti

internete.

• EGS platforma leidžia nepriklausomai, nešališkai, skaidriai, efektyviai,

greitai ir teisingai elektroniniu būdu ne teisme spręsti nacionalinius ir

tarptautinius vartotojų ir verslo subjektų ginčus, kylančius iš el. prekybos

būdu sudarytų sandorių, elektroninėje erdvėje.

• Platforma yra daugiakalbė. Joje teikiama vertimo paslauga, kad būtų

lengviau spręsti skirtingose Europos valstybėse įsikūrusių asmenų ginčus.

• Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba yra paskirta šios EGS

platformos kontaktiniu centru Lietuvoje.
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Prievolė pateikti nuorodą į EGS platformą

• Europos Sąjungoje įsisteigę elektroninės prekybos ar paslaugų

sutartis sudarantys komercinės veiklos subjektai ir Europos

Sąjungoje įsisteigusios elektroninės prekyvietės:

a) pateikia savo interneto svetainėse elektroninę nuorodą į EGS

platformą - http://ec.europa.eu/odr/(EGS reglamento 14

straipsnis), kuri turi būti lengvai prieinama vartotojams;

b) savo el. pašto adresą.

10

http://ec.europa.eu/odr/


EGS platformos veikimas

• Visą ginčo sprendimo procedūrą galima atlikti internetu.

• Ją sudaro 4 pagrindiniai etapai, kurių metu abi šalys bet
kada gali kreiptis į EGS kontaktinį centrą:

1. Vartotojas pateikia skundą EGS platformoje.

2. Pasiekiamas susitarimas tarp vartotojo ir verslininko dėl
ginčų sprendimo įstaigos – AGS subjekto.

3. Skundą nagrinėja AGS subjektas.

4. Priimamas sprendimas ir baigiamas ginčo nagrinėjimas.

Lietuvoje vartotojai gali EGS platformoje spręsti tiek
nacionalinius, tiek ir kitose ES valstybėse narėse kilusius
ginčus dėl el. prekybos būdu įsigytų prekių ar paslaugų.



Ačiū Jums už dėmesį
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Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius

tarnyba@vvtat.lt

www.vvtat.lt


