LEIDËJO
ÞODIS

Alvita ARMANAVIÈIENË
Lietuvos nacionalinës vartotojø
federacijos prezidentë
Europos Sàjungos Ekonomikos ir
socialiniø reikalø komiteto narë

Jûsø, gerbiamasis Skaitytojau, rankose – naujas Lietuvos nacionalinës vartotojø federacijos leidinys visiems
mums „Vartotojø naujienos“. Sakau – visiems, nes mes visi nuo pirmøjø gyvenimo dienø esame vartotojai.
Mes visi – tiek perkantys, tiek siûlantys ar parduodantys paslaugas – esame vartotojai. Lietuvos nacionalinës
vartotojø federacijos rûpestis ir tikslas – padëti vartotojui susivokti, kad jis yra pats svarbiausias besiplëtojanèios vartojimo rinkos dalyvis. Jei vienoje veiklos sferoje esame paslaugø pardavëjai, tai daugelyje kitø –
vartotojai, tik daþnai apie tai nesusimàstome. Negalvojame ir apie tai, kad mûsø teisës kartais yra sàmoningai ar nesàmoningai paþeidinëjamos. Tik piktinamës, uþuot kvalifikuotai pareikalavæ nepaþeidinëti mûsø,
kaip vartotojø, teisiø.
Gyvenimas kaskart darosi vis spartesnis, sudëtingesnis, o kartu ir ádomesnis dël gausëjanèiø paslaugø ávairovës. Todël vartotojø teisës tampa neatskiriama ðiuolaikinio þmogaus teisiø dalis. Lietuvai ástojus á Europos
Sàjungà, paslaugø pasiûla pleèiasi septynmyliais þingsniais, o ávedus eurà ir paslaugø, ir prekiø pasiûla dar
labiau plëtosis.
Susivokti ðiame audringame pasiûlø ir prekiø gausos vandenyne, ginti vartotojø teises yra visø organizacijø – tiek valstybiniø, tiek nevyriausybiniø – pareiga. Esame ásitikinæ, kad ðis Lietuvos nacionalinës
vartotojø federacijos leidinys padës Jums, gerbiamieji vartotojai, lengviau orientuotis vartojimo rinkos
sferoje, o vartotojø teisiø gynimo organizacijoms – suþinoti ne tik apie tokiø organizacijø nuveiktus
darbus ginant vartotojø teises, bet ir padës geriau koordinuoti savo veiklà.
Tikimës, kad ðis leidinys taps ir valstybiniø, ir nevyriausybiniø organizacijø tribûna, kad èia atsiras
vietos visø institucijø veiklai nuðviesti.
Leidinyje konsultuosime vartotojø teisiø paþeidimø klausimais. Raðysime, kaip giname Jûsø interesus teismuose, atstovaujame vieðiesiems interesams Lietuvos ir Europos Sàjungos institucijose bei apie kitas aktualias
vartojimo sferos problemas. Skaitytojus supaþindinsime su naujausiais Lietuvos Respublikos Vyriausybës ir
Seimo norminiais aktais, susijusiais su vartotojø teisiø gynimu.
Viliamës sulaukti ir Jûsø laiðkø, pasiûlymø, nuomoniø.
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TEISINGUMO
MINISTRO ÞODIS

Gintautas BUÞINSKAS
Lietuvos Respublikos
teisingumo ministras

Ðiandien kalbant apie þmogaus teises, ypatingas dëmesys turëtø bûti skiriamas bûtent toms teisëms ágyvendinti. Bûtina paþymëti ir atskirti du dalykus – teises ir ðiø teisiø ágyvendinimà. Teisës suteikiamos ástatymais.
Taèiau vien tik geros ástatymø ar kitø teisës aktø nuostatos gali taip ir likti tik nuostatomis, jei neskirsime
pakankamai dëmesio priemonëms, kurios padëtø tinkamai saugoti ir ginti asmens teises.
Teisingumo ministerija yra pateikusi Seimui naujà Vartotojø teisiø gynimo ástatymo projektà, kuriame átvirtinamas vartotojø teisiø gynimo procesas ne teisme. Vartotojas, manantis, jog pardavëjas ar paslaugø teikëjas
paþeidë jo teises ar interesus, turi teisæ kreiptis á pardavëjà, paslaugø teikëjà, Valstybinæ maisto ir veterinarijos
tarnybà, Valstybinæ ne maisto produktø inspekcijà arba teismà. Ginèus ne teismine tvarka taip pat nagrinëja Ryðiø
reguliavimo tarnyba, Draudimo prieþiûros komisija, Valstybinë energetikos inspekcija, Valstybinë kainø ir energetikos kontrolës komisija, Valstybinë vartotojø teisiø apsaugos tarnyba (dabartinë Nacionalinë vartotojø teisiø
apsaugos taryba) ir kai kurios kitos institucijos. Jø sprendimai yra rekomendacinio pobûdþio.
Tai svarbi nuostata, taèiau visuomenë ðiandien dar daþnai neþino, kuri konkreti ið gausybës veikianèiø institucijø
gali ir turi iðspræsti jam rûpimà klausimà. Todël laukia labai rimtas iðbandymas visuomeninëms organizacijoms –
projekte numatyta, kad visuomeninës organizacijos turi teisæ ginti ne tik konkreèiø vartotojø interesus, bet ir prireikus ginti vieðàjá interesà. Tai puiki galimybë be papildomø biurokratiniø kliûèiø ginti nukentëjusiø vartotojø teises.
Tai rodo didelá valstybës pasitikëjimà visuomeniniu sektoriumi. Tikiuosi, kad ðios organizacijos toká pasitikëjimà
pateisins ir uþsitarnaus dar didesnæ gyventojø pagarbà. Beje, ðiais metais visuomeninëms organizacijoms valstybë
skyrë ir finansinæ paramà. Galbût ji ðiandien dar netenkina visø lûkesèiø, bet gera pradþia – pusë darbo.
Tikiuosi, kad Seime nebus ilgai delsiama su ðiuo ástatymu ir jis bus priimtas ðiemet.
Manau, kad valstybë turëtø ypatingà dëmesá skirti tai visuomenës daliai, kuri dël finansiniø nepritekliø ar kitø
prieþasèiø negali pasinaudoti visomis esamomis teisinëmis priemonëmis, kad apgintø savo teises. Todël valstybës
garantuojamos teisinës pagalbos sistemos tobulinimas ir ðios veiklos plëtra buvo ir lieka vienas ið prioritetø. Tik
praëjusiø metø pavasará pradëjo veikti ið esmës nauja valstybës garantuojamos teisinës pagalbos sistema. Nors ir
nelengvai pradëjæ, taèiau nemokamà pirminæ teisinæ pagalbà visiems Lietuvos pilieèiams jau teikia visos Lietuvos
savivaldybës. Ðiuo metu ministerija baigia parengti ástatymø patobulinimus, kurie leis ir gerokai platesniam ratui
sunkiai finansiðkai besiverèianèiø Lietuvos þmoniø pasinaudoti valstybës apmokamais advokatais.
Vis dëlto ðiandien daþnai dar trûksta informacijos, kur, kas ir kaip gali mums padëti, jei ásigijome netinkamà prekæ, jauèiame nesàþiningas kokios nors sutarties sàlygas ir pan. Lietuvoje veikia ne viena valstybinë ir
nevyriausybinë organizacija, kuri gali patarti, pakonsultuoti ar net iðspræsti vartotojo problemà. Taèiau juk
daþniausiai norisi ne vien patarimo.
Nuolatiniai pokyèiai rinkoje ir versle verèia mus kasdien susipaþinti su daugybe naujienø. Deja, bendro
pobûdþio leidiniai ne visuomet gali skirti pakankamai dëmesio vartotojams. Todël nuoðirdþiai tikiuosi, kad
„Vartotojø naujienos“ taps puikia pirmàja pagalba vartotojui kiekviename Lietuvos kampelyje. Norisi sulaukti
tos dienos, kai populiarus leidinys vartotojams pasirodys bent kas savaitæ. Taèiau tai priklauso ne vien nuo
leidëjø, bet ir nuo skaitytojø. Nuo mûsø visø.
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LIETUVOS
PILIETINËS VISUOMENËS
ATSTOVAI EUROPOS
EKONOMIKOS
IR SOCIALINIØ REIKALØ
KOMITETE IR JØ VEIKLA

Europos Ekonomikos ir socialiniø reikalø
komitete (EESRK) nuo 2004 metø geguþës
mënesio dirba Lietuvos pilietinës visuomenës
atstovai. Pasak komiteto narës
Lietuvos nacionalinës vartotojø federacijos
prezidentës Alvitos ARMANAVIÈIENËS,
tai atsakingos ir garbingos pareigos.
„Vartotojø naujienø“ korespondentas papraðë
Alvità Armanavièienæ atsakyti á keletà klausimø.
– Kas atstovauja Lietuvai Europos Ekonomikos ir
socialiniø reikalø komitete?
– Mûsø komandos sudëtis gausi ir ávairialypë. Komitete
Lietuvai atstovauja: Lietuvos verslo darbdaviø konfederacijos generalinis direktorius Danas Arlauskas, Lietuvos profesiniø sàjungø konfederacijos pirmininko pavaduotojas Algirdas Kvedaravièius, Lietuvos pramonininkø konfederacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Gintaras Morkis
(delegacijos vadovas), Lietuvos prekybos, pramonës ir amatø
rûmø asociacijos generalinis direktorius Vitas Maèiulis, Lietuvos aprangos ir tekstilës ámoniø asociacijos generalinio direktoriaus pavaduotojas Linas Lasiauskas, Lietuvos darbo
federacijos ekspertë Inga Preidienë, Lietuvos profesinës sàjungos „Solidarumas“ Informavimo ir ryðiø su uþsieniu centro
direktorë Daiva Kvedaraitë, Lietuvos nacionalinës vartotojø
federacijos prezidentë Alvita Armanavièienë.
– Kokios ðio komiteto funkcijos?
– Tai patariamoji institucija, ásteigta 1957 metais Romos
sutartimi. Komiteto, kurá sudaro ávairiø pilietiniø visuomeniniø ekonominiø ir socialiniø organizacijø atstovai, pagrindinis uýdavinys – konsultuoti tris pagrindines institucijas: Europos Parlamentà, Europos Sàjungos Tarybà ir Europos Komisijà. Ðios institucijos gali pasitelkti komitetà tiriamajam
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darbui, arba pats komitetas gali imtis iniciatyvos pateikti
nuomonæ. Komitetas kasmet pateikia vidutiniðkai apie 150
nuomoniø ávairiais su Europos Sàjungos kûrimu susijusiais
klausimais, aktyviai dalyvauja priimant Bendrijos sprendimus. Komitetas suteikia galimybæ pilietinës visuomenës
organizacijoms labiau ásitraukti á Europos Sàjungos kûrimo
procesà, palaiko ryðius su kitø ýemynø valstybiniø pilietiniø
visuomeniø atstovais ir skatina juos pilietiniam dialogui.
Ðio komiteto dëka Europos kûrimas nëra vien Europos
institucijø ir politikø darbas. Tai ir pilietiniø organizacijø,
kurioms rûpi ekonominis, socialinis ir kultûrinis jø ðalies
gyvenimas, reikalas.
– Kokia komiteto sudëtis?
– Komitetà sudaro 320 nariø, pasiskirsèiusiø á tris grupes: darbdaviø, profesiniø sàjungø atstovø ir pilietiniø organizacijø atstovø. Komiteto sudëtis kinta, nes kas ketverius
metus ji atnaujinama. Paskutiná kartà komitetas buvo atnaujintas 2002 metais spalio mënesá (buvo pakeista 40 proc.
nariø), o 2005 m. geguþës 1 d. jis pasipildë 98 atstovais ið
deðimties naujø Europos Sàjungos nariø. Komiteto sekretoriatui vadovauja generalinis sekretorius Patrick Venturini.
– Kaip skiriami komiteto nariai?
– Ðio komiteto nariai yra vadinami patarëjais, kuriuos
ketveriems metams skiria Europos Sàjungos Ministrø Taryba. Nariø mandatas gali bûti atnaujinamas. Patarëjai daþniausiai tæsia profesinæ veiklà savo ðalyse ir á Briuselá atvyksta tik vykdyti ágaliojimø. Patarëjams uý veiklà atlyginimas nemokamas, bet apmokamos jø kelionës ir pragyvenimo Briuselyje iðlaidos, kuriø dydá nustato Taryba.
– Kaip komitetas veikia?
– Komitetà sudaro ðeðios specializuotos sekcijos ir viena
komisija, kurios nagrinëja klausimus, susijusius su daugybe
Bendrijos kompetencijai priklausanèiø srièiø:
• ekonomikos ir pinigø sàjunga, ekonominë ir socialinë
sanglauda (ECO);
• bendroji rinka, gamyba ir vartojimas (INT);
• transportas, energetika, infrastruktûros ir informacinë
visuomenë (TEN);
• uþimtumas, socialiniai reikalai ir pilietybë (SOC);
• þemës ûkis, kaimo plëtra ir aplinkosauga (NAT);
• iðorës santykiai (REX);
• konsultacinë pramonës pertvarkymo komisija (CCMI).
Komiteto nuomones teikia praneðëjai, kurie á pagalbà gali
pasitelkti ir nepriklausomus ekspertus. Nuomonës skelbiamos
Europos Sàjungos oficialiame leidinyje. Jas taip pat galima
rasti ðio komiteto interneto tinklalapyje (http://www.esc.eu.inf).
– Kuo svarbi komiteto veikla?
– Komitetas prie Europos integracijos prisideda trimis
bûdais. Pirma, patarëjai yra sukaupæ didelæ profesinæ patirtá. Tai puikiai savo sritá iðmanantys specialistai, aktyviai
dalyvaujantys savo ðalies ekonominiame ir socialiniame gyvenime. Patarëjø gebëjimà atlikti tyrimà dar sustiprina specialûs darbo metodai (darbo grupës, ekspertø pagalba, posëdýiai visuomenës nuomonei iðklausyti). Antra, ðis komitetas yra tyrimø ir sprendimø priëmimo vieta. Sprendimai
jame priimami kompromiso bûdu, derinant skirtingas, netgi
viena kitai prieðtaraujanèias pozicijas. Treèia, ðis komitetas yra ta vieta, á kurià suplaukia pilietinës visuomenës organizacijø, ið kuriø atstovø sudarytas komitetas, klausimai
bei pageidavimai, susijæ su Europos Sàjungos kûrimu. Komitetas ðioms organizacijoms yra pagrindinë keitimosi informacija institucija. Taigi jis atlieka unikalaus tilto tarp
Europos ir jos pilieèiø funkcijà.
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– Kokie komiteto prioritetai ðiuo metu?
– Komitetas atlieka ne tik patariamàjà funkcijà, bet ir
prisideda prie pagrástos demokratijos modelio ádiegimo Europoje ir pasaulyje. Jis padeda plëtoti socialines-ekonomines
organizacijas pilietinëje visuomenëje. Kaip ir kitos Europos institucijos, taip ir ðio komiteto tikslas – rûpintis harmoninga ir subalansuota raida, skatinti tam tikrà socialiná
modelá, atsiþvelgiant á ýmogiðkàsias vertybes. Komiteto darbo
programa priklauso nuo Europos Komisijos darbo programos ir nuo kiekvienos Europos Tarybai pirmininkaujanèios valstybës nustatytø prioritetø bei nuo kiekvieno iðrinkto naujo komiteto pirmininko darbo programos. Komitetas palaiko nuolatinius ryðius su ðaliø kandidaèiø, taip pat

su ðaliø arba geografiniø bendrijø, nepriklausanèiø Europos Sàjungai, pilietinës visuomenës organizacijomis. Ði veikla
plëtojama bendradarbiaujant su Ekonomikos ir socialiniø
reikalø tarybomis valstybiø nariø, kuriose tokios institucijos veikia. Lietuvoje nëra Ekonomikos ir socialiniø reikalø
tarybos. Jà dar reikës ákurti, remiantis Europos Ekonomikos
ir socialiniø reikalø komiteto veiklos modeliu ir patirtimi.
Ið dalies, taèiau tik darbo santykiø srityje, ðias funkcijas
atlieka Triðalë taryba.
***
P.S. Kituose ðio leidinio numeriuose Jûs galësite susipaþinti su
Europos Ekonomikos ir socialiniø reikalø komiteto patvirtintomis
nuomonëmis, susijusiomis su vartotojø politika.

LIETUVOS NACIONALINË
VARTOTOJØ FEDERACIJA
Lietuvos nacionalinë vartotojø federacija, ásteigta 2000 m., yra nevyriausybinë, nesiekianti pelno vartotojø organizacija, nepriklausoma nuo verslo, partijø bei profesiniø sàjungø interesø.
•
•
•
•

FEDERACIJOS VEIKLA:
teikia konsultacijas visais vartotojø teisiø paþeidimø atvejais;
gina vartotojø vieðàjá interesà teisme;
atstovauja vieðajam vartotojø interesui Lietuvos ir Europos Sàjungos institucijose;
atstovauja Lietuvos pilieèiø ir vartotojø interesams Europos Sàjungos Ekonomikos
ir socialiniø reikalø komitete.

Vartotojø priëmimo laikas: I-IV 9.00–16.00 val.
Adresas: Vingriø g. 11A, LT-01141 Vilnius
Tel. +370 5 261 59 29
El. paðtas: info@vartotojai.org
Alvita.Armanaviciene@esc.eu.int
FEDERACIJOS ATSTOVØ LIETUVOS REGIONUOSE KONTAKTINIAI DUOMENYS:
• Anykðèiai
Ieva Zurbienë, mob. tel. (8~611) 27 385, el. paðtas ievagu@walla.com
• Skuodas
Levutë Staniuvienë, mob. tel. (8~610) 18 447, el. paðtas levutex@one.lt
• Visaginas
Dmitrijus Kolentjevas, mob. tel. (8~618) 69 143, el. paðtas kadir@tts.lt
• Palanga
Rûta Ruzgutë, mob. tel. (8~600) 64 951
Vladimiras Trutnevis, el. paðtas truksav@palanga.omnitel.net
• Telðiai
Marija Petrulienë, tel. (8~444) 4 30 73, Masèio g. 4-42
• Tauragë
Algimantas Sutkaitis, tel. (8~446) 5 50 54
• Alytus
Stasys Dobravolskis, mob. tel. (8~683) 97 457
• Kaunas
Romena Puikytë, mob. tel. (8~610) 32 490, el. paðtas romena@akl.lt
• Maþeikiai
Kazys Èepys, mob. tel. (8~682) 17 414
• Kretinga
Marija Jurkienë, tel. (8~445) 7 80 24, el. paðtas marijaju@delfi.lt
• Pakruojis
Nijolë Valienë, tel. (8~421) 6 01 41, el. paðtas viturelis@takas.lt
• Naujoji Akmenë Stasë Racevièienë, el. paðtas stase@akmene.lt
Regina Paulauskienë, tel. (8~425) 5 66 13
• Ukmergë
Juozas Armanavièius, mob. tel. (8~687) 49 633, el. paðtas juozas@izobara.lt
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NAUJAMETINË ENERGETIKØ
„DOVANA“ VARTOTOJAMS

Netruko prabëgti metai, kai vartotojai dar vis negali „atsidþiaugti“ elektros energijos ðuoliu. Ir ðtai ðiø, naujøjø rudojo ðuns metø, pirmàjà dienà Lietuvos gyventojams vël
„dovanëlë“ – gerokai padidinta gamtiniø dujø kaina, o ðildymo sezono ákarðtyje energetikai paþadëjo didinti ir centralizuotos ðilumos kainas. Ðiuo tikslu netgi Seimas pasiryþæs mesti visus darbus á ðonà ir skubos tvarka svarstyti reikiamus ástatymø pakeitimus. Ðis kainø ðuolis á neviltá stums
ne tik gyventojus ir ámones, bet atsilieps ir mûsø valstybei –
neiðvengiamai spartës infliacija, kyla grësmë neávykdyti Mastrichto kriterijø ir suþlugdyti euro ávedimà 2007 metais.
Lietuvos nacionalinë vartotojø federacija supranta, jog
Lietuva neturi daug galimybiø daryti átakà pasauliniu mastu
vykstanèiam energetiniø iðtekliø brangimo procesui. Taèiau
faktai verèia manyti, kad energetikos sektorius tvarkomas
aplaidþiai, negalvojama apie perspektyvas, neginami energijos vartotojø, pirmiausia gyventojø, interesai. Neretai, nuolaidþiaujant energijos tiekëjø spaudimui, keliamos kainos.
Kylant kainai gamtiniø dujø, kurios sudaro daugiau kaip
80 proc. viso ðilumos gamybai naudojamo kuro, vargu ar
galima iðvengti ðilumos kainø kilimo. Taèiau tai, kad
didþiajai ðilumos gamybos daliai naudojamos ið Rusijos
áveþamos dujos, verèia abejoti ðio sektoriaus plëtros strategija. Kaip bus pasielgta, jei vienintelis dujø tiekëjas nutars gerokai padidinti dujø kainà? Kaip aiðkinsime ðilumos vartotojams – gyventojams, kuriems jau ðiandien bûsto
ðildymo iðlaidos yra didelë naðta?
Federacija nesupranta, kodël ðilumos tiekëjams ruoðiantis skubos tvarka didinti ðilumos kainà, o Seimui – priim-
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ti ástatymø pataisas, tokio operatyvumo maþinant ðilumos
kainà nebuvo 2002–2004 metais, kai, krentant dolerio kursui, krito ir importuojamø dujø kaina? Juk tuo metu dolerio kursas smuko 30 proc., o ðiluma neatpigo! Ir kaþkodël
tuo metu niekas neragino perþiûrëti kainos, tylëjo ástatymø kûrëjai.
Energijos kainodaroje áteisinti ekonomiðkai nepagrásti
ir vartotojams nepalankûs principai – tiekëjo pelno susiejimas su ámonës turtu stimuliuoja sparèiau didinti ámonës
ástatiná kapitalà, nors nëra jokio neatidëliotino bûtinumo.
Be to, tiekëjo bûsimø investiciniø sànaudø átraukimas á
energijos savikainà reiðkia viena – tiekëjai kredituojami
vartotojø sàskaita. Kas gali patvirtinti, kad esant maþesnëms investicijoms, nei numatyta energijos savikainos kalkuliacijoje, sutaupytos lëðos bus gràþintos vartotojams? Mûsø manymu, á energijos savikainà gali bûti átraukiamos tik
ilgalaikio turto ásigijimo sànaudos.
Federacija nesupranta, kodël energijos tiekimo ámoniø
statusas skiriasi nuo kitø ámoniø, kodël jos priskirtos infrastruktûros sferai ir uþima monopolinæ padëtá – turi vamzdynais ir laidais „pririðtà“ vartotojà ir jø veiklà reguliuoja
valstybë. Gyventojai energijà, vandená perka esminiams
savo buities poreikiams tenkinti, todël mes nesuvokiame
tokios logikos, kai akcininkai – valstybë ar savivaldybës
taip siekia pelno. Manome, kad energijos kainoje ið viso
neturi bûti numatytas ðiø akcininkø pelnas. Tuo tarpu á
valstybës iþdà pervedami milijoniniai dividendai. Atsisakius tokios praktikos, atsirastø rezervas energijos kainø
augimui ðvelninti.
Lietuvoje nëra aiðkios ir racionalios energetikos ámoniø
valdymo perdavimo privatiems operatoriams politikos. Privatizavus Vakarø skirstomuosius tinklus, valstybë uþdirbo
daugiau nei pusæ milijardo litø. Naujieji savininkai ásigijo
neturinèià konkurentø, pelningà ámonæ su nuline verslo rizika. Kà laimëjo vartotojas? Jis irgi „uþdirbo“ – padidëjusià
elektros energijos kainà ir paþadà, kad kaina bent metus
nekils. Tai nevykusio privatizavimo pavyzdys, nes pagrindinis kriterijus, perduodant ámonës valdymà privaèiam operatoriui, turi bûti elektros kainos
maþinimas ir palanki vartotojams
ilgalaikë kainos formulë, kurios reikia grieþtai laikytis.
Federacija paþymi, kad valdþia
ignoruoja vartotojus ginanèiø organizacijø iniciatyvas ir pasiûlymus. Á kritikà spaudoje valdþia nekreipia dëmesio, ir tai tapo gyvenimo norma.
Lietuvos nacionalinë vartotojø federacija kreipiasi á Jo Ekscelencijà
Prezidentà Valdà Adamkø, Seimà ir
Vyriausybæ, praðydama atkreipti dëmesá á vartotojø teisiø paþeidimus
ir garantuoti, kad bûtø vykdomas
Lietuvos Respublikos Konstitucijos
46 straipsnis, ápareigojantis valstybæ ginti vartotojo interesus.
Alvita ARMANAVIÈIENË
Lietuvos nacionalinës vartotojø
federacijos prezidentë
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„VARTOTOJAS YRA
KARALIUS“, –
sako Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius dr. Kazimieras LUKAUSKAS, „Vartotojø naujienø“ korespondentui paklausus, ar ne
per daug esame reiklûs
ir nepakantûs, kai parduotuvëse pasitaiko
blogesnës kokybës maisto produktø. Jis teigë, kad
vartotojas privalo þinoti, jog perka saugø, kokybiðkà, ekologiðkà maistà. Tokià garantijà privalo
suteikti ne tik gamintojai, bet ir Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba.
– Gal galëtumëte atsakyti konkreèiau? Kaip Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba gali garantuoti, jog vartotojas perka tik kokybiðkus maisto produktus?
– Pirmiausia taip galime kalbëti tik apie prekybà maisto
produktais, kuri yra mûsø kontrolës akiratyje. Jei perkama
patvoriuose, „ið po skverno“, jokia tarnyba negali atsakyti uþ
pasekmes.
Valstybinës maisto ir veterinarijos tarnybos sistemoje dirba kvalifikuoti specialistai, o 2005 metais pavyko akredituoti
inspekcinæ sistemà. Kalbant suprantamiau – kiekvienas inspektoriaus veiksmas ar þingsnis tikrinant objektus tiksliai apibûdintas akreditacijos dokumente. Inspektorius savo paraðu
patvirtina, jog nenukryps nuo patvirtinto reglamento. Per penkiolika metø ávyko didelis perversmas maisto produktø gamybos ir vartojimo sferoje. Sovietinës okupacijos metais
mums visiems rûpëjo tik kiekybë, vartotojas nebuvo pratæs
rinktis. Dabar pasiûla milþiniðka, ir vartotojas nori pirkti tik
gerus maisto produktus. Todël mûsø tarnybos uþdavinys –
uþtikrinti, kad gamintojai vartotojams tiektø tik gerus, standartø reikalavimus atitinkanèius produktus.
2005 metais pasiraðëme bendradarbiavimo sutartá dël vartotojø teisiø gynimo su visomis nevyriausybinëmis vartotojø
organizacijomis. Kai apie produktø kokybæ, ginamas vartotojø teises kalba valstybiniø organizacijø atstovai, visuomenë daþnai nenori girdëti arba mano, jog èia kaþkas ne taip. Kai apie
tai kalba turintys þmoniø pasitikëjimà nevyriausybiniø vartotojø organizacijø atstovai, visuomenë reaguoja visiðkai kitaip.
Ðiandien gyvuliai Lietuvoje yra sveikesni nei kai kuriose
kitose Europos Sàjungos valstybëse. Gavome lëðø uþkreèiamø gyvuliø ligø kontrolës programoms vykdyti pagal Europos Sàjungos teisës aktuose nurodytus reikalavimus, todël
2006 metais ûkininkams nereikës mokëti uþ uþkreèiamø
ligø kontrolæ – privatûs veterinarijos gydytojai ðiam tikslui
gauna lëðø ið valstybës.
– Kaip klostosi santykiai su perdirbamosios þaliavø
pramonës ir maisto produktø gamybos ámonëmis?
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– Kaip minëjau, kontroliuojame maisto produktø gamybà nuo lauko iki stalo. Taigi ir perdirbamoji pramonë –
mûsø kontrolës objektas. Dþiugu paþymëti, kad pavyko pasiraðyti bendradarbiavimo sutartis su visomis perdirbamosios pramonës ámonëmis bei asociacijomis. Sutartimi gamintojai ásipareigojo gaminti ir tiekti vartotojui tik geros
kokybës produkcijà. Taèiau tai nereiðkia, kad mes nekontroliuojame, kaip vykdomos sutarties sàlygos.
– Ar buvo sudëtinga pasiraðyti sutartis su perdirbëjais?
– Mes visi jau iðaugome ið konfliktiniø santykiø, ir susitarti
yra nepalyginti lengviau nei buvo, tarkime, prieð penkerius
metus. Mûsø tiesos grindþiamos Europos Sàjungos teisës dokumentais: jeigu nori gaminti – turi gaminti tik gerà produktà, kad galëtum parduoti Lietuvoje ir uþ jos ribø. Naujasis
maisto ástatymas, kuris ásigaliojo nuo ðiø metø sausio 6 dienos, gamintojams palengvina gamybà, kita vertus – visus reikalavimus sugrieþtina, nes jie vienodi visoms Europos Sàjungos ðalims. Lietuviams lengviau todël, kad ðie reikalavimai pas
mus jau ádiegti, o kai kuriose Europos Sàjungos valstybëse dar
yra vadinamojo pereinamojo laikotarpio ámoniø, nors ðios ðalys á Europos Sàjungà ástojo prieð 25–30 metø.
– Ar visur ir visada taip lengvai klostosi reikalai?
– Ne. Turime keblumø dël veterinarinio sertifikato neturinèiø ámoniø. Vis atsiranda nelegaliø mësos, þuvies, sausainiø ir kitø produktø perdirbimo ir gamybos pogrindiniø
ámonëliø. Jas naikiname be gailesèio. Kyla konfliktø dël nedideliø ekologinës produkcijos gamybos ámoniø – mësiniø,
pieniniø steigimo kaimo turizmu uþsiimanèiuose ûkiuose,
kai þmonës patys prekiauja savo gamybos produktais. Valstybinë maisto ir veterinarijos tarnyba pritaria tokiems tikslams, taèiau dirbtinai neskatina masinio steigimo, nes tam
reikia dideliø finansiniø sànaudø, o rinka labai uþpildyta.
– Lietuvoje pagamintus produktus Jûsø tarnyba
kruopðèiai tikrina, o áveþtinæ produkcijà?
– Europos Sàjungos ðalys pasiraðë Lisabonos strategijà, kurios esmë – þmogaus saugumas, jo gerovë. Taigi visos Europos
Sàjungos valstybës ásipareigojo, kad rinkoje nebûtø nesaugiø
produktø, ir sukûrë greito reagavimo sistemà, á kurià ásitraukë
ir Lietuva. Sistemos veiklà koordinuoja Europos maisto saugos agentûra (EKSA). 2005 metais per EKSA iðsiuntëme ir
gavome apie 600 praneðimø dël bandymø á Europos Sàjungos
rinkà áveþti ar jau áveþtø nesaugiø produktø. Daþniausiai pasitaiko nesaugios sultys, paukðtiena. Ið Lenkijos mûsø fabrikai
ásiveþa ar mëgina ásiveþti blogos kokybës kiaulienà, paukðtienà. Apmaudu, kad taip elgiasi turinèios gerà reputacijà ámonës. Paklausus, kodël taip elgiasi, iðgirstame atsakymà: norime pigiau gaminti! Kitaip tariant, pas mus dar gajus lengvo
pasipelnymo virusas: pigø produktà parduoti brangiau. Ðiame
bare mûsø tarnybai uþteks darbo geram deðimtmeèiui.
– Þvelgiant á praeitá – vartotojø skundø gausëja ar
maþëja?
– Pastaruosius penkerius metus skundø gausëjo. Bet tai
nevadinèiau masiniu reiðkiniu. Per metus gauname tris –
penkis tûkstanèius skundø, ið kuriø gana daug pagrástø. Tai
rodo, jog vartotojai apie mus þino ir mumis pasitiki. Savo
veiklà lyginame su panaðios á mûsø prancûzø tarnybos darbu. Ji per metus gauna apie 1000 skundø. Turbût stebitës,
kodël daug kartø didesnëje valstybëje tiek nedaug skundø?
Atsakymas paprastas. Prancûzijoje yra gilios nevyriausybiniø vartotojø organizacijø tradicijos, á jas kreipiasi vartotojai. O mes jas dar tik kuriame.
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– Jûsø palinkëjimai 2006 metams.
– Kad visos valstybinës vartotojø teisiø gynimo organizacijos ne tik sudarytø bendradarbiavimo sutartis su nevyriausybinëmis vartotojø organizacijomis, bet ir neformaliai, nuoðirdþiai bendradarbiautø vartotojø labui. O „Vartotojø naujienoms“ linkiu tapti laukiamu leidiniu vartotojø

AR UÞKONSERVUOSIME
ESAMÀ NETVARKÀ?

Algirdas GLODENIS
Lietuvos nacionalinës
vartotojø federacijos
ekspertas
Lietuvos gyventojams visada buvo aktualios bûsto ðildymo
ir karðto vandens tiekimo problemos, nes gyvename gana
ðaltoje klimato juostoje. Ðiø resursø pirkimo sànaudos pareikalauja vidutiniðkai uþdirbanèios Lietuvos ðeimos nemaþos
biudþeto dalies. Pasauliniø naftos (ir ið jos gaminamo mazuto) bei gamtiniø dujø kainø svyravimai turi didelës átakos
mûsø pragyvenimo lygiui. Taèiau nestokojame ir vietiniø –
tvarkos ðilumos ûkyje problemø. Jø nesprendþiant, sunkumai uþgula pirmiausia vartotojø peèius. Daugelis ðiø proble-
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teises ginanèiose organizacijose, kad já pamëgtø vartotojas,
kad jame bûtø dràsiai ir atvirai kalbama apie pasitaikanèius vartotojø teisiø paþeidimus ir kaip jø iðvengti, kad atsirastø vietos iðsakyti nuomonæ ne vien tik nevyriausybinëms vartotojø organizacijoms, bet ir valstybiniø organizacijø pozicijai. Ir svarbiausia – kad ðvietëjiðka leidinio veikla tarnautø bendram tikslui – ugdytø vartotojø kultûrà.
mø susijæ su daugiabuèiais namais. 1997 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybë nustatë, kad energijos resursø (elektros,
dujø, ðilumos, karðto ir ðalto vandens) tiekëjai iki 2000 m.
visiems savo abonentams turi tiekëjo sàskaita árengti apskaitos prietaisus – skaitiklius butuose, o ðilumos apskaitai –
namo ávadinius skaitiklius. Elektros ir dujø tiekëjai Vyriausybës nurodymà ávykdë. Ðalto ir karðto vandens tiekëjai nepakluso Vyriausybei ir tuo pradëjo beveik deðimtmetá trunkantá netvarkos bei netikrumo laikotarpá. Nesant skaitiklio,
uþ vandená gyventojas turëtø mokëti pagal normas. Siekdami
to iðvengti, dauguma daugiabuèiø namø gyventojø savo lëðomis ásirengë skaitiklius. Taèiau jø techniðkai nepriþiûri, neremontuoja, metrologiðkai netikrina, sugedus nepakeièia (t. y.
neeksploatuoja), nes visa tai daryti nemoka. Be to, tai yra
tiekëjo prievolë. Gyventojai uþ sunaudotà karðtà vandená daþniausiai moka ðilumos tiekëjui pagal savo bute árengto karðto
vandens skaitiklio rodmenis (jo nesant – pagal normas). Taèiau, sudëjus namo visø butø skaitikliø rodmenis (ir mokëjimus pagal normas), paaiðkëja, kad butø skaitikliai (ir normos) parodë ne viso vandens, patiekto á namà, kieká. (Patiekto vandens apskaita vedama namuose su renovuotais ðilumos punktais.) Paprastai trûksta apie 30 proc. patiekto vandens. Tai vadinamasis nepaskirstytas karðtas vanduo. Kur jis
dingo? Labai maþa dalis (iki 0,5 procentinio punkto) nuteka
avarinio ir profilaktinio remonto metu. Kita dalis nedingsta.
Problema glûdi parduodamo vandens apskaitoje. Nesant butuose skaitiklio arba jam klaidingai rodant (dël netinkamo
eksploatavimo), dalis gyventojø sumoka ne uþ visà jø butuose sunaudotà vandená. Pasitaiko ir tokiø, kurie piktavaliðkai
stabdo skaitiklá, kad galëtø mokëti maþiau. Taèiau dël minëtø prieþasèiø neturi nukentëti
sàþiningi vartotojai. Jie neturi
mokëti uþ tà nepaskirstytà vandená, kurio jie nesunaudojo. Ne
gyventojø prievolë tinkamai
eksploatuoti skaitiklius ir gaudyti karðtà vandená vagianèius
kaimynus. Be to, nei vieno, nei
kito jie ir nemoka daryti. Tai
– tiekëjø pareiga, nes jie turi
pakankamas technines ir ekonomines galimybes tai atlikti.
Karðto vandens kainà sudaro geriamojo vandens kaina
(vandens dedamoji) plius ðilumos, sunaudotos jam ðildyti,
energijos kaina (ðilumos dedamoji). Atrodytø, jog viskas aiðku: gyventojas sumoka uþ karðtà
vandená pagal savo buto skaiVARTOTOJØ NAUJIENOS

tiklio rodmenis (pagal normas) ir nepatiria jokiø nuostoliø.
Taèiau ið tikrøjø yra kitaip. Pagal butø skaitikliø rodmenis
(normas) namo gyventojai moka tik uþ patá vandená, o uþ
vandens kainos ðilumos dedamàjà dalá jie sumoka, mokëdami uþ ðilumà pagal namo ðilumos skaitiklio rodmenis. Todël
ir uþ nepaskirstyto vandens ðilumà gyventojai priverèiami mokëti daþniausiai jiems patiems to net neþinant, nes mokëjimo praneðimuose (sàskaitose) ta suma þiemà yra pridedama
prie ðildymo kainos, o vasarà – prie „gyvatuko“ mokesèio.
Kad tiekëjai taip negalëtø daryti, 1999 m. Valstybinë kainø ir
energetikos kontrolës komisija parengë ðilumos paskirstymo
daugiabuèiuose namuose tvarkà, kuri buvo áteisinta Ûkio ministerijos ásakymu. Taèiau savivaldybës, kurioms priklauso
ðilumos tiekimo ámonës, pradëjo rengti savàsias tvarkas, ðiek
tiek pakeisdamos Komisijos metodikos nuostatas, kad jos
taptø palankios tiekëjams. Ðiame labirinte susipainiojo ir teismai. Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas, remdamasis dabartinio Ðilumos ûkio ástatymo nuostata, kad uþ visà á namà patiektà ðilumos kieká turi sumokëti namo gyventojai, nepaskirstyto vandens ðilumà pavadino resursu namui iðlaikyti ir
pasisakë, kad dël tos prieþasties jos kainà turi apmokëti butø
savininkai. Teismas atmetë Komisijos metodikà ir pripaþino
(kartu tarsi patvirtino ir áteisino) Vilniaus m. savivaldybës
nustatytà tvarkà. Taèiau ðios srities specialistams aiðku, kad
nepaskirstyto vandens ðiluma nëra resursai, sunaudoti namui
iðlaikyti. Tai yra ðiluma, kuri ið konkretaus vartotojo buto
(kuriame susidarë nepaskirstytas vanduo) iðkeliauja nuotekø
vamzdynais ir ðildo miesto poþeminius nuotekø tinklus. O
susidaro nepaskirstytas (to konkretaus vartotojo sunaudotas,
bet neapmokëtas) karðtas vanduo todël, kad tiekëjai neávykdë savo prievoliø – neárengë karðto vandens skaitikliø butuose. Jeigu tiekëjas visuose butuose bûtø árengæs tinkamus vandens skaitiklius ir uþtikrinæs, kad jie teisingai matuotø sunaudoto vandens kieká butuose, nepaskirstyto vandens nebûtø atsiradæ – uþ visà karðtà vandená konkreèiø vartotojø,
kurie já sunaudojo, privalëtø sumokëti. Tad kuo èia dëtas

VARTOTOJØ TEISIØ
GYNIMAS IR TEISMAI
Vartotojas yra fizinis asmuo, kuris perka ir naudoja prekæ ar
paslaugà asmeniniams, ðeimos, namø ûkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Vartotojai esame mes
visi. Netgi tie verslininkai, kurie teikia paslaugas, parduoda prekes, yra ðiø ir kitø prekiø ar paslaugø vartotojai. Vartotojas yra mokesèiø mokëtojas. Ir jeigu valstybëje sukuriama sistema apsaugoti vartotojø interesus, ði sistema yra
kuriama visos visuomenës naudai, ir vartotojas uþ jà moka
kaip mokesèiø mokëtojas. Todël vartotojø teisiø gynimas
nëra visuomenës dalies interesø protegavimas, tai yra visos
visuomenës ir kiekvieno jos nario interesø apsauga.
Lietuvos vartotojø teisiø gynimo europiniu lygiu pagrindus padëjo Europos Tarybos 1993 m. direktyva Dël nesàþiningø vartojimo sutarèiø sàlygø ir pagal jà parengtas Lietuvos Respublikos vartotojø teisiø gynimo (VTG) ástatymas
VARTOTOJØ NAUJIENOS

namo iðlaikymas? Tai paprasèiausias neûkiðkumas, uþ kurá
teisiðkai atsako tiekëjai, o ekonominë naðta uþkrauta vartotojams. Lietuvos Aukðèiausiajam Teismui ðiame ginèe stojus tiekëjø pusën, teisingumas gali bûti uþtikrintas tik keièiant ástatymo nuostatas. Naujajame Ðilumos ûkio ástatymo
projekte yra nuostata, kad nepaskirstytas vanduo ir jam suðildyti sunaudotas ðilumos kiekis gali bûti priskirti vartotojams
tik tuo atveju, jeigu tiekëjas ávykdë visas prievoles dël karðto
vandens skaitikliø.
Pateikëme tik vienà ðilumos ûkio problemà. Jø yra gerokai daugiau:
1) Tiekimo ir vartojimo ribos problema (kurioje vietoje
tiekëjas perduoda energijà vartotojui).
2) Vartotojø grupiø kryþminis subsidijavimas (kai vieniems
vartotojams tiekëjai renovuoja ðilumos punktà, kiti já renovuoja savo sàskaita, o moka uþ ðilumà visi vienodai).
3) Ðilumos punktas yra tiekëjo nuosavybë, o uþ jo prieþiûrà
(eksploatavimà) moka vartotojai.
4) Tiekëjai tiekia ðilumà ir karðtà vandená iki buto, o uþ
cirkuliaciniø siurbliø sunaudotà technologinæ elektrà moka
vartotojai.
5) Atskiri namai, norëdami pakeisti ðildymo bûdà (ásirengti dujiná katilà), ið tikrøjø negali to padaryti.
6) Nëra teisës aktuose nustatytos realiai ágyvendinamos daugiabuèiø namø butø savininkø kolektyviniø sprendimø energijos resursø tiekimo klausimais priëmimo tvarkos ir t. t.
Visos ðios problemos sprendþiamos naujajame Ðilumos ûkio ástatymo projekte, kuris ðiuo metu svarstomas
Seime. Taèiau ðiam projektui ánirtingai prieðinasi ðilumos tiekëjai. Nors oponentai neranda pagrástø argumentø
prieð projekto nuostatas, yra pavojus, kad dabartinë netvarka ðilumos ûkyje bus iðsaugota dar ilgus metus. Taip
atsitiko rengiant ir priimant dabartiná Ðilumos ûkio ástatymà 2002–2003 metais, kai ástatymas tik uþfiksavo buvusià netvarkà ir jà uþkonservavo. Visos problemos, apie
kurias èia kalbame, buvo ir tada.
(1994 ir 2000 m. redakcijos). Vëliau jø nuostatos buvo perkeltos á naujàjá Lietuvos Respublikos Civiliná Kodeksà. Dabar ruoðiamasi priimti naujà VTG ástatymo redakcijà.
Lietuvos Respublikos teismai pirmà kartà atkreipë dëmesá á vartotojø teisiø apsaugà ir jà reglamentuojanèias teisës
normas Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo 2001 m. balandþio
18 d. nutartyje civilinëje byloje I. A. Valionienë su SP UAB
„Karoliniðkiø bûstas“, Nr. 3K-3-475/2001. Ði nutartis buvo
autoritetingos institucijos himnas vartotojø teisiø gynimui. Lietuvos Aukðèiausiasis Teismas èia atkreipë dëmesá,
kad vartojimo sutartis bûtina vertinti Vartotojø teisiø gynimo ástatymo poþiûriu, o tokios sutarties subjektà vertinti pripaþinimo vartotoju poþiûriu. Teismas labai ryþtingai pasisakë uþ vartotojø teisiø apsaugà: „Vartotojø teisiø gynimo ástatymas buvo priimtas 1994 m. lapkrièio 10 d. Ástatymai priimami,
kad jø bûtø laikomasi ir jie bûtø vykdomi. Ðio ástatymo priëmimas bei vëlesni ástatymø leidëjo ir vykdomosios valdþios veiksmai
rodo, jog vartotojø gynimas yra prioritetinë valstybës ekonominës
ir socialinës politikos dalis, kurios pagrindas yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 str. 5 dalis, numatanti, kad valstybë
gina vartotojo interesus... Konstitucinë nuostata, kad valstybë
ásipareigojo ginti vartotojo teises, reiðkia, jog, ásigaliojus ðiam
ástatymui, vartotojai ágijo jame numatytas teises“. Toliau Lietu9

vos Aukðèiausiasis Teismas pareikalavo, kad á tokiø bylø nagrinëjimà CPK 55 str. tvarka (pagal naujàjá LR CPK, 49 str. –
aut. pastaba) bûtø átraukiama vartotojø teises ginanti institucija iðvadai byloje pateikti. Ðios institucijos dalyvavimas procese esàs bûtinas dar ir todël, kad tokia byla perþengia jos
ðaliø tarpusavio teisiniø santykiø ribas, t. y. „...turi vieðàjá
interesà. Joje analizuojamos problemos yra reikðmingos dideliam
vartotojø skaièiui, todël nuo ðios bylos iðsprendimo priklausys ir
daugelio kitø vartotojø teisiø ir pareigø klausimas“.
Mûsø vertinimu, tai buvo labai svarbi Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo nutartis. Ji nurodë gaires teismams, kaip
turi bûti nagrinëjamos bylos, kuriose dalyvauja vartotojai,
bei teisëkûros institucijoms, nes ið esmës sukûrë vieðojo
intereso sàvokos apibrëþimà. Deja, tenka konstatuoti, kad

NEVYRIAUSYBINIØ
VARTOTOJØ ORGANIZACIJØ
ATRANKOS KRITERIJAI

Graþina BALAÐAITË
Lietuvos nacionalinës
vartotojø federacijos
konsultantë
Vartotojo ugdymas tampa vis svarbesniu veiksniu, galinèiu padëti suderinti ûkio raidà bei iðlaikyti pusiausvyrà tarp
modernias rinkodaros technologijas naudojanèiø gamintojø spaudimo ir vartotojø sugebëjimo ðá spaudimà atlaikyti.
Todël pastaruoju metu vis daugiau valstybiø ima skirti didesná dëmesá vartotojø teisiø apsaugai, nes vienam vartotojui apginti savo interesus yra sunku. Savo ruoþtu pilieèiai –
vienø ar kitø prekiø bei paslaugø vartotojai – jungiasi á
nevyriausybines vartotojø organizacijas. Ðiame procese itin
svarbu, kad kurtøsi veiksmingos vartotojø organizacijos, galinèios tinkamai atstovauti vartotojø teisëms.
Vartotojø teisiø gynimo ástatymo projekte numatyta, kad
vieðàjá vartotojø interesà turi teisæ ginti ir vartotojø teises
ginanèios asociacijos, atitinkanèios ðiuos 32-ojo straipsnio
reikalavimus:
1) yra áregistruotos juridiniø asmenø registre;
2) steigimo dokumente nurodytas veiklos tikslas – vartotojø teisiø ir teisëtø interesø atstovavimas ir gynimas arba
vartotojø ðvietimas;
3) asociacijoje yra ne maþiau kaip 20 nariø. Tuo atveju, jei
asociacijos nariai yra kitos vartotojø teises ginanèios asociacijos, bendras tø asociacijø nariø skaièius turi bûti ne
maþesnis kaip 20;
4) yra nepriklausomos nuo verslo ir politiniø partijø.
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nei teismai, nei teisëkûros institucijos ðiomis gairëmis tinkamai nepasinaudojo. Teismuose nagrinëjant vartotojø ginèus su pardavëjais, sprendþiant nesàþiningø vartojimo sutarèiø sàlygø identifikavimà, beveik neámanoma pasiekti,
kad Nacionalinë vartotojø teisiø apsaugos tarnyba, kuri ir
yra ta Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo nutartyje nurodyta
vartotojø teises ginanti institucija, bûtø átraukta á bylà iðvadai byloje pateikti. Kalbant apie teisëkûros sferà, netgi
naujajame Vartotojø teisiø gynimo ástatymo projekte nëra suformuluotas vieðojo intereso sàvokos apibrëþimas.
Ruoðiamasi ginti vartotojø vieðàjá interesà taip ir neiðsiaiðkinus, kas tai yra.
Algirdas GLODENIS
Lietuvos nacionalinës vartotojø federacijos ekspertas
Paþymëtina, kad vartotojø teisiø gynimo ástatymo projekte yra spragø, kurios gali turëti átakos vartotojø organizacijø steigimuisi ir veiklai. Pavyzdþiui, Europos Ekonomikos ir socialiniø reikalø komitetas (EESRK), Aktyvus pilieèiø tinklas bei kitos tarptautinës organizacijos kritikuoja
kiekybinius atrankos kriterijus, nes jos gali turëti daug nariø, taèiau bûti neaktyvios.
Vartotojø teisiø gynimo ástatymo projekte minimas
nepriklausomumo kriterijus yra labai svarbus, nes vartotojø organizacijos atstovauja pilietinës visuomenës interesams ir teikia objektyvià bei nepriklausomà nuomonæ.
2005 metais vykusi Vartotojø asociacijø asamblëja apsvarstë vartotojø teisiø gynimo ástatymo projektà ir pasiûlë
tokius vartotojø organizacijø atrankos kriterijus:
1) juridiðkai áregistruota organizacija;
2) ne pelno siekianti veikla;
3) áteisinta ir visuomenei reikalinga veikla, kurios tikslas –
vartotojø teisiø ir teisëtø interesø atstovavimas, gynimas ir
vartotojø ðvietimas;
4) nepriklausoma nuo verslo, politiniø partijø, profesiniø
sàjungø, valstybës ar savivaldybës veiklos;
5) demokratiðka organizacija (nariai renka organizacijos valdymo organus);
6) finansiðkai nepriklausoma veikla.
Papildomi kriterijai:
• nereklaminë veikla;
• minimalus nariø skaièius;
• vieða veiklos ataskaita ir balansas;
• organizacijai atstovaujantis asmuo nëra padaræs kriminaliniø nusikaltimø; neturi vadovaujanèiø pareigø versle.
Remiantis ðiais kriterijais svarbiausia yra nustatyti, ar
nagrinëjama vartotojø organizacija ið tikrøjø reikalinga eiliniam vartotojui, ar ji atstovauja jam ir gina jo interesus,
ar teikia objektyvià informacijà, ar daro átakà vieðojo administravimo sprendimø kokybei. Todël pagrindinis atrankos kriterijus – visuomenei reikalinga ir naudinga nevyriausybinës organizacijos veikla.

Nevyriausybiniø vartotojø organizacijø
atrankos kriterijø sudarymas
Viena svarbiausiø vartotojø organizacijø funkcijø yra jos
dalyvavimas priimant visuomenei svarbius sprendimus, nes
VARTOTOJØ NAUJIENOS

pagrindinis pilietinës visuomenës principas toks: kiekvienas
pilietis turi teisæ dalyvauti sprendþiant visuomenei aktualius
klausimus. Kadangi valdþios institucijoms bûtø sunku atsiþvelgti á kiekvieno visuomenës nario nuomonæ, pilieèiai vienijasi pagal tam tikras sritis á nevyriausybines organizacijas ir
tokiu bûdu atstovauja savo interesams. Taèiau netgi organizuotoms interesø grupëms darosi vis sunkiau daryti átakà valdþios institucijø priimamiems sprendimams. Mat sukuriama paradoksali situacija: valstybës biurokratai tiek nacionaliniu, tiek globaliniu mastu kuria vartotojø organizacijø atrankos kriterijus, pagal kuriuos iðrinktoms organizacijoms
suteikiama teisë dalyvauti priimant tam tikrus visuomenei
svarbius sprendimus. Taip paþeidþiamas demokratiðkumo principas, teigiantis, kad, sprendþiant vieðuosius klausimus, turi
teisæ dalyvauti visi suinteresuotieji. Taèiau, atsiþvelgiant á interesø ir interesantø kieká, vieðosioms institucijoms vis tiek
reikia sudaryti tam tikrà atrankos sistemà.
2004 m. rugsëjo 16 d. Europos Ekonomikos ir socialiniø reikalø komiteto konferencijoje paþymëta, kad yra labai didelis neatitikimas tarp vieðøjø ir efektyviø nevyriausybiniø organizacijø atrankos kriterijø. Aktyvus pilieèiø
tinklas (Active Citizenship Network – ACN) paþymi, kad
esama padëtis sukelia „nepasitikëjimo sindromà“ tarp nevyriausybiniø organizacijø ir vieðojo sektoriaus atstovø.
ACN teigia: tokia padëtis griauna pilietinës visuomenës
pamatus ir nevyriausybines organizacijas, yra pavojinga
netgi paèioms vieðosioms institucijoms, nes nevyriausybinës organizacijos – tai „gyvybinis ateities valdymo resursas“. Todël ACN, analizuodama vartotojø organizacijø atstovavimo, priimant vieðuosius sprendimus, funkcijas, siûlo vadovautis septyniais nevyriausybiniø organizacijø atrankos kriterijø sudarymo principais:
1. Teisë, bet ne diskriminacija. Teisë iðrinkti ið visø vartotojø organizacijø tas, kurios galëtø atstovauti didþiosios dalies visuomenës interesams. Atranka turëtø bûti vykdoma
nediskriminuojant në vienos organizacijos. Vieðosios insti-

NAUJOJI VARTOTOJØ
TEISIØ APSAUGOS POLITIKA
EUROPOS SÀJUNGOJE

Jolita
MALINAUSKAITË
Teisës instituto
Kriminologinio
tyrimo skyriaus
jaunesnioji mokslo
darbuotoja
Intensyvëjant ir gilëjant globalizacijos, liberalizacijos
bei integracijos procesams, vartotojø teisiø apsaugos poVARTOTOJØ NAUJIENOS

tucijos negali palankiau vertinti tø nevyriausybiniø organizacijø, su kuriomis yra susijusios tam tikra veikla.
2. Vieðai paskelbtos taisyklës ir kriterijai. Nevyriausybiniø organizacijø atrankos kriterijai turi bûti vieðai ir
ið anksto paskelbti. Praðymø teikimas turi bûti aiðkus,
kuo skaidresnis, visuotinai þinomas visiems suinteresuotiems dalyviams.
3. Bendri ir sektoriaus kriterijai. Vartotojø organizacijø
atrankos kriterijai turi bûti visiems bendri ir konkretûs. Jie
turi bûti visuotiniai, nes visuomenës nariø dalyvavimas priimant sprendimus ir atsiþvelgimas á jø interesus yra vieðøjø
institucijø veiklos pagrindas. Atrankos kriterijai turi atitikti konkretaus sektoriaus ypatybes, nes kiekvienà veiklà reguliuoja skirtingi teisiniai aktai.
4. Kriterijø lankstumas. Atrankos kriterijai ir taisyklës turi bûti lanksèios, atsiþvelgianèios á skirtingas situacijas.
5. Prioritetas darbo tvarkai (procedûroms). Konkreèios
procedûros, atrenkant kriterijus, turi bûti aiðkiai suformuluotos ir vieðai paskelbtos.
6. Politikà lydinèios normos. Procedûros turi bûti lydimos vieðosios veiklos tvarkos, siekiant, kad vartotojø
organizacijos galëtø dalyvauti atrankos procese. Vyriausybës partneriø vardu pateiktos veiklos sritys turi apimti
informavimo, komunikavimo, materialinës pagalbos ir
kitas priemones.
7. Nevyriausybiniø organizacijø dalyvavimas tikslinant
kriterijus. Paskutinis, bet ne maþiau svarbus principas yra
tas, kad vartotojø organizacijos turi dalyvauti atrenkant kriterijus, aptariant ir atrenkant taisykles bei procedûras. Tai
bûtina siekiant ne tik uþtikrinti iðankstiná vartotojø organizacijø pritarimà maþinant galimø nesutarimø skaièiø, bet ir
pasinaudoti jø patirtimi.
Lietuvos vieðosios institucijos turëtø pasinaudoti ðiais
atrankos kriterijø sudarymo principais, pleèiant vartotojø
organizacijø ir vieðojo sektoriaus bendradarbiavimà bei atrankos prosecø prieinamumà ir skaidrumà.
litika Europos Sàjungoje ágyja vis svarbesnæ reikðmæ. Viena vertus, spartus naujø technologijø kûrimasis, bendra
pinigø sistema skatina greità ávairiø rinkø plëtojimàsi,
kita vertus, iðkelia bûtinybæ kurti taisykles, uþtikrinanèias tinkamus rinkø atstovø ir vartotojø santykius.
Todël vartotojø teisiø apsaugos politika yra vienas pagrindiniø Bendrijos strateginiø tikslø, kurio ágyvendinimas leistø modernizuoti Europos ekonomikà. Tai ir Europos Komisijos strateginis tikslas, gerinant visø pilieèiø
gyvenimo kokybæ.
Siekiant uþtikrinti vartotojø interesø nepriklausomybæ, skaidrumà ir geresnæ apsaugà, 1999 m. ákurtas Sveikatos ir vartotojø teisiø apsaugos generalinis direktoratas. Jo pasiûlytos naujos taisyklës garantuoja, kad nustatyti standartai apsaugos visus Europos pilieèius. Ðiø standartø ádiegimà bei laikymàsi privalo uþtikrinti kiekviena
Europos Sàjungos valstybë. Paþymëtina, kad sujungus du
tinklus – Europos vartotojø centrus ir Europos neteisminá tinklà – ákurtas Europos vartotojø pagalbos tinklas,
teikiantis informacijà bei pagalbà tarpvalstybiniø problemø klausimais ir padedantis vartotojams spræsti ginèus.
Anksèiau Europos Sàjungos vartotojø teisiø apsaugos
politika buvo sektorinio pobûdþio (rengë veiksmø planus
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ir kas trejus metus skelbë paþangos ataskaitas). Dabar
ji ágijo visiðkai naujà, modernià ir veiksmingà kryptá.
2002 m. Europos Komisija parengë ir pateikë Europos
Parlamentui, Europos Tarybai, Ekonomikos ir socialiniø
reikalø komitetui bei Regionø komitetui komunikatà
„2002–2006 m. vartotojø politikos strategija“ (toliau –
ES strategija), kuriam pritarë Europos Parlamentas ir
Europos Taryba.
ES strategijoje galima iðskirti dvi pagrindines vartotojø
teisiø apsaugos sritis: produktø saugà ir vartotojø ekonominiø interesø gynimà. Produktø saugos reikalavimus nustatanèios direktyvos rinkos prieþiûros institucijoms suteikia teisæ imtis ástatymais numatytø veiksmø bendriems visuomenës interesams ginti.
Vartotojø ekonominiø interesø apsauga susijusi su nesàþiningomis sutarèiø sàlygomis, neteisingu kainø þymëjimu, klaidinanèia reklama ir pan. Ðià sritá reglamentuojanèios ES direktyvos vartotojams suteikia teisæ ginti savo interesus tais atvejais, kai juos paþeidþia prekes ar

BÛSTO KREDITØ VARTOTOJØ
APSAUGOS SVARBA

Dr. doc.
Eugenija MARTINAITYTË
Vilniaus Gedimino
technikos universitetas

Augant gyventojø pajamoms bei gerëjant bûsto kreditavimo sàlygoms Lietuvoje bûsto kreditavimas ágauna pagreitá. Ðiandien tarp Lietuvos bankø, teikianèiø bûsto kreditavimo paslaugas, vyksta arði konkurencija, dël to bûsto
paskolø rinkoje daþni pasikeitimai, organizuojamos akcijos, keièiamos bûsto kreditø suteikimo sàlygos, atsiþvelgiant á klientø poreikius, rinkos pokyèius ir ypaè á konkurencingumo sàlygas. Bankai teikia ávairias nuolaidas naujiems bûsto kreditø vartotojams, be to, pastarieji gali naudotis tomis nuolaidomis, kurias bûsto rinkoje suteikia ámonës ar organizacijos, su kuriomis bankas yra sudaræs bendradarbiavimo sutartis.
Prognozuojama, jog itin sparti nekilnojamojo turto rinkos plëtra Lietuvoje nesulëtës ir artimiausiu metu, o jo kainos ir toliau kils. Svarbiausi nekilnojamojo turto kainø augimo veiksniai bus maþos skolinimosi palûkanos ir patrauklios paskolø sàlygos. Pleèiantis rinkai ir vis daugiau naudojantis bankø bûsto kreditavimo paslaugomis, kreditø vartotojas turi bûti itin budrus ir atsargus, jis neturi bûti klaidinamas. Bûsto paskolø vartotojø teisiø apsaugos efektyvumas priklauso nuo to, kaip veikia visa bûsto kreditavimo
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paslaugas teikianèios ámonës (tai apima prekiø pardavimà, naudojantis ryðio priemonëmis, kelioniø agentûrø
teikiamas paslaugas ir pan.). Sutartiniai santykiai tarp
vartotojø ir rinkø atstovø vartotojams suteikia teisiná pagrindà vieðàjá interesà ginti tiek neteismine, tiek teismine tvarka. 2001 m. Europos Sàjungoje ákurtas Europos
neteisminio vartotojø ginèø nagrinëjimo tinklas.
Nustatyta, kad atsakomybë uþ rinkoje pateikto produkto saugà tenka gamintojui. Jei nesaugus produktas padaro
þalà vartotojø sveikatai ar turtui, gamintojas þalà privalo
atlyginti. Gamintojo atsakomybei nustatytas deðimties metø
nuo produkto pateikimo rinkai senaties terminas. Jeigu
nesaugaus produkto gamintojas nenustatomas, padarytà þalà
privalo kompensuoti produkto pardavëjas ar importuotojas. Europos Sàjungos direktyvos nenustato sankcijø dydþio ir pobûdþio. Tai palikta Europos Sàjungos valstybiønariø nuoþiûrai. Todël gamintojams, importuotojams ir
pardavëjams nuobaudø dydis, atsiþvelgiant á kiekvienos ðalies teisës tradicijas, daþnai skiriasi.
sistema valstybëje, ar vartotojai pasitiki bankø teikiamomis paslaugomis – tai svarbu, siekiant integruotis á bendrà
Europos Sàjungos rinkà, kuriant savo vartotojø teisiø apsaugos sistemà, didinant ðalies konkurencingumà.
Augant klientø, kurie naudojasi bankø teikiamomis bûsto kreditavimo paslaugomis, skaièiui, iðryðkëja nemaþai problemø, su kuriomis susiduria Lietuvos vartotojas. Svarbiausia, kad jis nepriimtø sprendimo spontaniðkai, tinkamai
ávertintø savo finansines galimybes, nes bûsto kreditas – tai
ilgalaikë paskola.
Kadangi ðiandien vartotojø apsaugos problemos sprendþiamos paèiø vartotojø iniciatyva ir priklauso nuo paslaugø teikëjø geranoriðkumo, sklandus vartotojø apsaugos sistemos veikimas ne maþiau svarbus uþ konkurencijos, finansinio ir monetarinio stabilumo reguliavimà bei
prieþiûrà finansø rinkose.
Vartotojø apsaugos srityje svarbu taikyti tarptautinius
standartus. Leidinys ¥Consumer Protection. The Policy
Book: AARP Public Policies 2002“ pateikia aðtuonis pagrindinius principus, kuriuos bûtina þinoti, siekiant uþtikrinti tinkamà vartotojø apsaugà finansø globalizacijos
sàlygomis: pasirinkimas, saugumas, ¥sàþiningas þaidimas
ir praktika“, informacijos prieinamumas, nuostoliø atlyginimas, dalyvavimo teisë, teisë á privatumà ir lengvas priëjimas prie reikiamø prekiø ir (arba) paslaugø. Tiek vietinëje, tiek globalioje rinkoje kritinis faktorius yra vartotojø apsauga ir vartotojo pasitikëjimas.
Finansiniø paslaugø vartotojas yra itin paþeidþiamas kintanèioje aplinkoje, ir vartotojø teisiø gynimas yra viena ið
svarbiausiø valstybës ekonominës ir socialinës politikos srièiø. Siekiant efektyvios vartotojø apsaugos, svarbu, kad bûtø
tinkama finansø rinkø prieþiûra, uþtikrinanti socialinæ lygybæ
tarp visuomenës nariø. Teoriðkai skiriamos ðios vartotojø
paþeidþiamumo prieþastys: informacijos trûkumas ir asimetriðkumas, didesniø nuostoliø rizika, finansiniø paslaugø vartotojø jautrumas iðorës spaudimui, maþesnës pasirinkimo galimybës bei vartotojø teisiø gynimo tinkamø ástatymø nebuvimas. Didelë galimybë patirti nuostoliø yra ypaè aktuali dël
reikiamos informacijos trûkumo, kai vartotojas turi priimti
sprendimà, susijusá su jo ekonominiais interesais.
VARTOTOJØ NAUJIENOS

Lietuva ðiandien þengia pirmuosius þingsnius finansiniø paslaugø vartotojø gynimo srityje, o
Europos Sàjungos ðalyse senbuvëse nacionalinës vartotojø apsaugos sistemos bûsto kreditavimo
srityje veikia sklandþiai. Pleèiantis nekilnojamojo turto rinkai ir
vis labiau populiarëjant bûsto kreditavimo paslaugoms, vartotojas
Lietuvoje susiduria su didesne rizika – finansinis planavimas tampa sunkus ir nenuspëjamas. Todël analizuoti Lietuvos bûsto kreditø vartotojø apsaugà yra bûtina, ypaè ásiliejus á Europos Sàjungos bendràjà rinkà. Mat jau keleri metai ið eilës auga ne tik banko
paskolø portfelis, bet ir nemokiø
paskolø gavëjø skaièius. Pagrindinës nemokumo prieþastys yra
prarastas pajamø ðaltinis, savo galimybiø pervertinimas, neplanuotai iðaugusios iðlaidos kitoms reikmëms. Ateityje vartotojo nemokumo rizika iðliks: dël prognozuojamo Lietuvos ekonomikos kilimo tempø sulëtëjimo
mokumas, brangstant bûstui, gali pablogëti, o kainø kilimà
ir toliau lems vis didëjanti bûsto paklausa. Todël teks daugiau skolintis, o jei pajamos nedidës, gali atsirasti bûsto skolø gràþinimo problemø.
Lietuva turëtø tobulinti ðiuos informacijos sklaidos rodiklius bûsto kreditavimo rinkoje: skelbti apie bankø bûsto
paskolø suteikimo sàlygas specializuotuose finansø leidiniuose, kasdieninëje spaudoje, internete, siûlyti konsultantø pa-
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Ignoruojamos visuomenës
aplinkos apsaugos teisës
Kazokiðkiø sàvartynas, padangø perdirbimo gamykla netoli Elektrënø – tai tik keli pavyzdþiai, kai gyventojai á aplinkos apsaugos klausimø sprendimà ásitraukia pavëluotai.
Pagrindinë prieþastis – visuomenë nepakankamai þino ar
visai neþino, kad ji turi teisæ gauti informacijà, dalyvauti
priimant su aplinkos apsauga susijusius sprendimus, daþnai
ji nemoka tinkamai suformuluoti paklausimo, skundo arba
nesupranta sudëtingai pateiktos informacijos.
Antroji prieþastis – „valdiðkas“ aplinkos apsaugos problemø pristatymo visuomenei bûdas, kai apie teritorijø
planavimà, stambesniø objektø statybà informacija pateikiama labai formaliai paskelbiant spaudoje, iðkabinant skelbimus savivaldybëse.
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slaugas. Svarbus akcentas tenka bûsto paskolos pirkimo procesui ir jo valdymui: vartotojui bûtina þinoti, kokià informacijà, kaip ir kada jis turi pateikti bankui ir kokià informacijà, kada ir kaip bankas turi suteikti klientui.
Nepakankamos informacijos ir nemokumo problemas bûsto kreditø srityje padëtø spræsti vartotojø, bankø vadovø bei
darbuotojø atsakomybës supratimo didinimas, esamø bûsto
kreditavimo produktø tobulinimas bei naujø produktø kûrimas ir diegimas. Ir, be abejonës, vartotojø teisiø gynimo
organizacijø aktyvi pozicija tobulinant ðvietimo sistemà.
Lietuvos vartotojø institutas nesutinka su Aplinkos ministerijos teiginiu, kad ðiuo metu þmonëms nereikia aiðkinti jos teisiø gauti informacijà, nes kol kas jie neturi
pagrindiniø kasdieninës aplinkos apsaugos þiniø.
Visuomenës aplinkos apsaugos teises nustato tarptautiniai ir nacionaliniai dokumentai. Vienas jø – Orhuso konvencija, kurià Lietuva yra ratifikavusi. Joje nustatyta ne
tik visuomenës teisë gauti informacijà, bet ir dalyvavimas
priimant su aplinkos apsauga susijusius sprendimus. Konvencija ápareigoja valstybës institucijas (Aplinkos ministerijà) teikti ataskaitas Jungtinëms Tautoms apie ðiø teisiø
ágyvendinimà. Á Lietuvos teisës aktus perkeltos Europos
Sàjungos direktyvos dël vieðo naudojimosi aplinkos apsaugos informacija nuostatos taip pat ápareigoja uþtikrinti
visuomenës aplinkos apsaugos teisiø ágyvendinimà.

„Bio“ maisto produktø
pavadinime klaidina vartotojus
„Bio“ vartojimas maisto produktø pavadinimuose daþnai
nesuteikia tikslios ir teisingos informacijos apie maisto produktà. Vartotojai mano, kad „bio“ nurodo ekologiðkus produktus. Þodis „biologinis“ kai kuriose ðalyse, pavyzdþiui, Graikijoje, Prancûzijoje, Portugalijoje vartojamas kartu su ekologiðko produkto þenklu – parodoma, kad tai yra ekologiðkas
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produktas. Taèiau mûsø ðalyje gaminami ir parduodami produktai, kuriø pavadinimuose yra „bio“ (biojogurtas, biogrietinë, biodeðra), neturi ekologiðko produkto sertifikato ar þenklo
ir todël nelaikytini ekologiðkais.
Instituto darbuotojai mano, jog gamintojai, reklamuodami,
kad produktas yra ekologiðkas, dirbtinai didina jo paklausà.
Institutas daro iðvadà, kad bûtina kuo skubiau taisyti padëtá –
perþiûrëti maisto produktø þenklinimà reglamentuojanèius teisës aktus. Gamintojams siûloma laikytis sàþiningos komercinës praktikos ir nebevartoti „bio“ maisto produktø pavadinimuose. Informacijà apie gyvø mikroorganizmø buvimà produktuose reikëtø vartotojams pateikti kitu bûdu.

Ar tiksli maisto produktø
etiketëse pateikta informacija
„Natûralus“, „be konservantø“, „be cholesterolio“, „be
saldikliø“ – tai tik maþa dalis maisto produktø etiketëse
vartojamø teiginiø, kurie daþnai gali þmones klaidinti.
Pagal vartotojø skundus Lietuvos vartotojø institutas atliko kai kuriø prekybos centruose esanèiø maisto produktø
etikeèiø tyrimà ir nustatë, kad jose pateikiama informacija
nëra tiksli, daþnai neatitinka teisës aktuose nustatytø reikalavimø. Todël ðiuo metu bûtina, kad verslininkai pateiktø
etiketëse aiðkià informacijà, kuri atitiktø teisës aktus, neklaidintø vartotojø ir kurià bûtø galima patikrinti.
Be konservantø. Ðie „E“ raide þymimi maisto priedai yra
sveikatai nepavojingi, jei vartojami nedideliais kiekiais. Todël uþraðas „Be konservantø“ yra ypaè patrauklus. Institutas, atlikæs teisës aktø analizæ, padarë iðvadà, jog yra teisinës galimybës naudoti konservantus, taèiau jeigu jø nenurodoma produkto sudëtyje, áteisinamas teiginys „Be konservantø“. Tai vadinamøjø „áneðtiniø“ konservantø atvejis.
Á produktà jie patenka su kitomis sudedamosiomis dalimis
ir pagal galiojanèius teisës aktus gali bûti nenurodomi.
Tarkime, vartotojas, pirkdamas sûrelá su dþemu, gali net
neátarti, kad jame esantys konservantai gali bûti nenurodo14

mi, nes, remiantis teisës aktais,
jie patenka su kita sudedamàja
dalimi, t. y. dþemu.
Be cholesterolio. Ðis teiginys gali
bûti teisingas, bet klaidinti vartotojà ir skatinti pirkti maisto produktus, kuriø etiketëse nurodyta
„Be cholesterolio“. Akivaizdus pavyzdys – uþraðas ant aliejaus pakuoèiø. Èia daþnai nurodoma, kad
aliejus yra be cholesterolio. Atsiþvelgiant á ðio produkto specifikà,
aliejus negali turëti cholesterolio.
Todël toks teiginys, bûdamas
teisingas, klaidina vartotojà tada, kai vienas gamintojas aliejaus etiketëje paraðo „Be cholesterolio“, o kitas – neparaðo.
Kai kuriose didelæ vartotojø teisiø gynimo patirtá turinèiose
valstybëse, pvz., JAV gali bûti
pareikalauta teiginá „Be cholesterolio“ pakeisti tokiu: „Kaip ir
kitø gamintojø aliejus, ðis aliejus yra be cholesterolio“.
Instituto darbuotojai pastebëjo, kad produkto vartojimo terminas daþnai yra nurodomas tokiose vietose, kuriose jo neámanoma pastebëti ar perskaityti. Be to, etiketëje esantis pieðinys daþnai uþgoþia informacijà, ji tampa neáskaitoma, nors
vartotojui yra labai svarbi.

Nevyriausybinës vartotojø organizacijos
susitiko su Europos Sàjungos sveikatos
ir vartotojø apsaugos komisaru
Nacionalinës vartotojø konfederacijos, Lietuvos nacionalinës vartotojø federacijos, Lietuvos vartotojø instituto,
Lietuvos vartotojø asociacijos atstovai susitiko su Europos Sàjungos sveikatos ir vartotojø apsaugos komisaru Markos Kyprianou.
Susitikimo metu aptarta Europos Sàjungos vartotojø apsaugos politika ir jos ágyvendinimas Lietuvoje, kaip naujoje Europos Sàjungos valstybëje, pabrëþiant ne tik tai, kas
pasiekta, bet ir spræstinus aktualius klausimus: komunaliniø, energetikos, finansiniø paslaugø teikimo, vartotojø ðvietimo, nepriklausomø vartotojø organizacijø vaidmens ir átakos, darant svarbius vartotojams sprendimus.
Europos Sàjungos komisaro, atsakingo uþ vartotojø apsaugà, vizitas ir dëmesys mums rodo, koks svarbus nevyriausybiniø vartotojø organizacijø vaidmuo Europos Sàjungos valstybëse, formuojant ir ágyvendinant vartotojø apsaugos politikà, sprendþiant vartotojams svarbius klausimus.
Pakvietæs vartotojø organizacijas á susitikimà, komisaras
pripaþino jø veiklos svarbà. Gaila, kad Lietuvoje valdþios
institucijos dar neiðmoko nuoðirdþiai bendradarbiauti su
pilietinës visuomenës atstovais.
Susitikime Markos Kyprianou pabrëþë, kad naujose Europos Sàjungos valstybëse privalu uþtikrinti aukðtà vartotojø apsaugos lygá, ir pakvietë nevyriausybines vartotojø organizacijas bendradarbiauti su jo vadovaujama tarnyba, siekiant ðiuos tikslus ágyvendinti.
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„MÛSØ MISIJA – APSAUGOTI
PILIEÈIUS NUO NESAUGIØ IR
NEKOKYBIÐKØ NE MAISTO
PRODUKTØ BEI PASLAUGØ“, –
skelbia internetiniame puslapyje Valstybinë ne maisto produktø inspekcija. Þinia, viena yra kalbëti,
kita – tesëti duotà þodá. Ypaè dabar, kai
Lietuvoje sparèiai auga prekiø ir paslaugø
rinka bei pasiûla, á ðalá plûsta Kinijos, kitø treèiojo pasaulio valstybiø produkcija. Kaip ðie tikslai ágyvendinami, „Vartotojø naujienø“ korespondentas kalbasi su Valstybinës ne maisto produktø inspekcijos virðininku Ramûnu LEBEDÞIU.
– Svarbiausias inspekcijos uþdavinys – kontroliuoti, ar
á rinkà tiekiami ne maisto gaminiai, cheminës medþiagos
bei preparatai, naftos produktai atitinka teisës aktuose nustatytus privalomuosius saugos ir þenklinimo reikalavimus,
ar vartotojams teikiamos paslaugos, iðskyrus tas, kuriø kontrolæ Lietuvos Respublikos ástatymais ar kitais teisës aktais yra ápareigotos vykdyti kitos institucijos, atitinka nustatytus privalomuosius saugos reikalavimus. Inspekcija
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nustatyta tvarka sustabdo nesaugiø, kenksmingø vartotojams ne maisto gaminiø tiekimà á rinkà bei kontroliuoja,
kaip jie ið rinkos iðimami. Ne maþiau svarbus uþdavinys –
laiku praneðti visuomenei apie rinkoje esanèius ar galinèius á jà patekti pavojingus gaminius.
– Ar daug 2005 metais turëjote „klientø“, nepatenkintø dël nekokybiðkø prekiø ir paslaugø, kiek skundø pasitvirtino?
– Per praëjusius metus inspekcija iðtyrë per 1100 vartotojø skundø, atsakë á 570 klausimø internetu, telefonu, vietose konsultavo 9000 vartotojø ir verslininkø, o
nemokama telefono linija – 3300 klausëjø. Ágyvendinant
Nacionalinæ Lietuvos vartotojø ðvietimo programà, gausëjant informacijos apie rinkoje nustatytus paþeidimus,
pavojingus gaminius ir paslaugas, pastebimai didëja vartotojø aktyvumas. Tai rodo ir gaunamø vartotojø skundø skaièius, jø turinys, klausimai internetu.
– Kokiose srityse ir ar dràsiau vartotojas gina savo
teises?
– Iðties vartotojai tampa ryþtingesni. Manau, kad ðis
procesas aktyvëja dël geresnio vieðosios informacijos teikimo, gausesnës ir ávairesnës informacijos vartotojams
bei konsultacijø verslininkams, dël geresnës veiksmø sàveikos ir didesnio bendro pasitikëjimo vartotojø teises
ginanèiomis valstybinëmis ir nevyriausybinëmis organizacijomis. Gaunamø skundø ávairovë didelë. Praëjusiais
metais vartotojai daþniausiai skundësi dël buitinës technikos, mobiliøjø telefonø kokybës. Daug pagrástø skundø gavome dël netinkamos baldø, statybos produktø, drabuþiø, avalynës kokybës, autoservisø veiklos, dujinës árangos montavimo automobiliuose, cheminio valymo, buitinës technikos remonto paslaugø ir kt.
– Inspekcija tiria tik gautus skundus?
– Skundai yra kraðtutinë vartotojø reakcija á paþeistas
teises, kai jiems kreipiantis á prekës ar paslaugos pateikëjà nepavyksta iðspræsti kilusio nesutarimo. Vartotojø
skundø tyrimo analizë rodo, kad daugiau nei du treèdaliai jø pasitvirtina ir, padedant
mûsø inspektoriams, paþeistos
vartotojo teisës apginamos.
Vartotojø skundø tyrimas, kuriam teikiame pirmumà, sudaro kiek daugiau nei deðimtadalá visø atliekamø patikrinimø. Pagrindinë veiklos kryptis – prevenciniai patikrinimai.
Jie planuojami atsiþvelgiant á
ne maisto gaminio rizikos lygá, ankstesniøjø patikrinimø
rezultatus, gautà informacijà ið
kitø Europos Sàjungos ðaliø.
Vykdydami specialiàsias
tikslines gaminiø saugos tikrinimo programas, pernai nustatëme 47 tipø pavojingus gaminius, kuriø tiekimas á rinkà
buvo sustabdytas, o importuotojai ar platintojai buvo ápareigoti saugos reikalavimø ne15

atitinkanèius gaminius paðalinti ið rinkos. Visuomenë apie
tai buvo informuota.
Dalyvaujame Europos Sàjungos apie nesaugius gaminius RAPEX informacinës sistemos veikloje ir 2005 m.
pateikëme informacijà apie 39 Lietuvos rinkoje rastus
pavojingus gaminius – 11-os tipø elektrotechnikos gaminius, 26-iø tipø þaislus, 2-jø tipø baldus.
– Kaip iðmokyti vartotojà ginti savo teises?
– Tai gana sudëtingas ir ilgas procesas. Jis apima vartotojø ðvietimà visuose lygmenyse, pradedant vaikø darþeliais, veiksmingos vartotojø informavimo ir konsultavimo sistemos ádiegimà, verslininkø konsultavimà ir mokymà vartotojø teisiø srityje, tinkamà teisiniø klausimø
sureguliavimà bei efektyvø visø vartotojø tarpinstituciná
bendradarbiavimà.
– Ar bûna atvejø, kai paslaugø teikëjai vengia kompensuoti patirtà þalà, ir kà tada reikia daryti?
– Bûna ávairiø atvejø. Nesunku padëti pirkëjui, kuris
suvokia, kà perka, kokià informacijà privalo gauti, pirkdamas prekæ ar paslaugà, þino garantijas, kurios suteikiamos konkreèiai prekei ar paslaugai, perskaito ir supranta valstybine kalba paraðytà gaminio naudojimo instrukcijà, patikrina, ar yra saugos þenklai, áspëjamieji

uþraðai ir kt. Be to, ypaè svarbu, ar vartotojas turi prekës, paslaugos pirkimà patvirtinanèius dokumentus. Tokiu atveju galioja ir gali bûti taikomi Produktø saugos ir
Vartotojø teisiø gynimo ástatymai, Daiktø gràþinimo ir
keitimo taisyklës bei kiti vartotojus ginantys teisës aktai. Deja, gauname daugiau kaip ketvirtadalá vartotojø
skundø, kuriø autoriams dël jø paèiø kaltës ar dokumentø nebuvimo niekuo padëti negalime.
– Jûsø linkëjimai vartotojams ir vartotojø teisiø gynëjams 2006 metams.
– Vartotojams linkiu bûti þingeidþiais ir aktyviais.
Vartotojø teises ginanèioms organizacijoms linkëèiau
iniciatyvos, gerø idëjø, vienybës, susitelkimo ir nuoseklaus kasdienio darbo. Veiklos pakanka visiems. Kompetencija, tikslingi, koordinuoti veiksmai, gera partnerystë
ir bendradarbiavimas – tai svarbiausi garantai, padësiantys Lietuvoje ágyvendinti esminius Europos Sàjungos rinkos prieþiûros ir vartotojø teisiø apsaugos principus. Naujajam leidiniui linkiu, kad jis taptø periodinis, bûtø laukiamas vartotojø, patikimai ásitvirtintø þiniasklaidos rinkoje ir tarsi jungiamoji terpë vienytø, suartintø vartotojus ir visas institucijas, kurios kryptingai veikia vartotojø teisiø apsaugos srityje.

2005 m. baigë nevyriausybinës vartotojø organizacijos
(NVO)? Kokie keliami uþdaviniai ir tikslai, kokios 2006 m.
darbo gairës? Ðie ir daugelis kitø svarbiø nûdienos ir artiKONFERENCIJA
miausios ateities klausimø aptarta Lietuvos nacionalinës vartotojø federacijos bei Nacionalinës namø ûkio ir vartotojø
„VARTOTOJØ ÐVIETIMAS
ugdymo asociacijos iniciatyva surengtoje konferencijoje
IR INFORMACIJOS SKLAIDA“ „Vartotojø ðvietimas ir informacijos sklaida“, kurià parëmë Nacionalinë vartotojø teisiø apsaugos tarnyba ir Baltijos-Amerikos partnerystës programa.
Á Þemynos gimnazijà Vilniuje suguþëjusius NVO vadoKokiais nuveiktais darbais ginant vartotojø teises, ug- vus ir narius ið visø Lietuvos kampeliø vestibiulyje pasitiko
dant vartojimo kultûrà bei ðvietëjiðkos veiklos rezultatais skoningai ir iðmoningai apipavidalinta paroda „Að ir reklama“. Kaip „Vartotojø naujienoms“ sakë parodos organizatorë mokytoja Vida Jaruðevièiûtë,
koliaþø ir erdviniø kompozicijø
kûrëjai – skirtingø mokyklø
moksleiviai menine iðraiðkos forma bandë atsakyti á klausimus:
kas yra reklama, koká poveiká ji
daro kiekvienam þmogui, ar mokame tinkamai ja naudotis. Ið gausybës parodai pateiktø kûriniø
daugiau nei pusë ðimto geriausiø
atrinkta konferencijos dalyviø ir
vertinimo komisijos „teismui“.
Konferencijos dalyviai iðklausë
devynis praneðimus: „Vartotojø
ðvietimas ir kultûra“ (praneðëja
– LNVF prezidentë Alvita Armanavièienë), „NVO vaidmuo vykdant ðvietimà“ (praneðëja – LVI
direktorë Zita Èeponytë), „VarParoda „Að ir reklama“.
totojø ugdymo projektai Europoje ir jø atgarsiai Lietuvoje“
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(praneðëja – Regioninio pilietinës edukacijos centro direktorë,
VPU Socialinës komunikacijos
instituto docentë Irena Zaleskienë), „Lietuvos valstybinë vartotojø teisiø apsaugos institucinë sistema Europos Sàjungos
erdvëje“ (praneðëjas – NVTAT
narys Marekas Maèiulskis) ir kt.
Visi praneðimai buvo aktualûs,
analitiniai, sukëlæ diskusijas, privertæ galvoti, kaip pagerinti vartotojø ðvietimà ir jø teisiø gynimà, kaip dirbti ateityje, kad kiekvienà vartotojà pasiektø reikalinga informacija apie prekes, paslaugas, jø kainas vietos rinkoje.
Itin gyvas diskusijas sukëlë Nacionalinës namø ûkio ir vartotojø ugdymo acociacijos prezidentës, Vilniaus pedagoginio univerKonferencijoje gera nuotaika buvo palydëti senieji metai.
siteto docentës, „Joglës“ ámonës
direktorës Zitos Þebrauskienës
praneðimas „Vartotojø ugdymas bendrojo lavinimo mo- kinta ir su garbingu apdovanojimu: „Joglës“ ámonei áteiktas
kyklose“. „Aðtrus, sàmojingas, pagrástas gausybe sociologi- konkurso „Lietuvos metø gaminys ir paslauga 2005“ aukso
niø tyrimø ir taikliø apibendrinimø“, – taip praneðimà verti- medalis. Dëkodama uþ sveikinimus, Zita Þebrauskienë sano konferencijos dalyviai. Zita Þebrauskienë buvo pasvei- kë: „Mokykla pirmoji turi eiti paþinimo keliu, èia turi
prasidëti visos naujovës. Ðvietimo paslauga turëtø bûti 2006
metø paslauga“.
Þemynos gimnazijos direktorë,
Vilniaus pedagoginio universiteto
doktorantë Rûta Krasauskienë
praneðimà skyrë ðvietëjiðkos informacijos svarbai mokyklose,
siekiant iðugdyti kritiðkai màstanèià asmenybæ. „Mokykla – tai gyvenimas, – sakë direktorë. – Èia
bûtina suformuoti mokiniø vertybines nuostatas. Mokykloje prasideda bendruomenës kultûros
formavimas ir ugdymas.“
Konferencijos dalyviø priimtoje rezoliucijoje pabrëþiama,
kad valstybës dëmesys vartotojø ðvietimui ir NVO veiklai nepakankamas, reikalinga centralizuotai derinti visø vartotojø
ðvietimo srityje dirbanèiø organizacijø veiksmus. Pasiûlyta
ásteigti vartotojø ðvietimo organizacijø tinklà, ákurti internetiná laikraðtá vartotojams.
Konferencijoje apsilankæs Kalëdø senelis pakvietë á vakaronæ su
Jonu Pulkausku, graþiø ir darbingø 2006 metø palinkëjo Lietuvos
nacionalinës vartotojø federacijos
Ðis parodos eksponatas labai patiko konferencijos dalyviams.
prezidentë Alvita Armanavièienë.
¥Vartotojø naujienø“ inf.
VARTOTOJØ NAUJIENOS
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NE VIEN
ABEJINGUMAS
Kalëdø iðvakarëse
skrydþiø bendrovë
„Aurela“ savo klientams áteikë naujametinæ „dovanëlæ“ – nesulaukæ kompanijos
lëktuvo, turëjusio
juos parskraidinti á
Lietuvà, ðimtai tautieèiø blaðkësi Dublino oro uoste.
Sujauktos atostogos, sugadinta nuotaika. Bet tai
dar ne visi nemalonumai ir vargai...
Kodël rodoma tokia nepagarba þmonëms, taip atsainiai elgiamasi su klientais? „Vartotojø naujienoms“ atsako Valstybinio turizmo departamento skyriaus vedëja
dr. Rima JAKYTË.
– Tai ne vienintelis ir ne pirmas atvejis, kai Lietuvos
veþëjai paþeidþia klientø teises. Pirmas atvejis, kai turëjo
ásikiðti Valstybinis turizmo departamentas, aviacijos kompanijai „Lietuva“ atðaukus visus savo skrydþius dël skolø
Kauno oro uostui ir navigacijos tarnybai. Kompanija turëjo
nutraukti visus skrydþius, o þmonës nei buvo nuskraidinti,
nei atgavo pinigus uþ bilietus. Dabar situacija pasikartojo.
Pagal galiojanèias tarptautines sutartis bei ásipareigojimus
„Aurela“ turi civilinës atsakomybës draudimà. Draudþiama
tik atsakomybë, ávykus orlaivio avarijai – kompensuojama
padaryta þala þmogaus sveikatai arba jam þuvus. Gràþinama
patirta turtinë þala netekus bagaþo.
Tokios atsakomybës ribø pakanka normaliai dirbanèioms,
mokioms kompanijoms. O jeigu kompanija tampa nemoki, atsiduria ant bankroto ribos arba bankrutuoja? Tuo atveju kliento laukia ilgas ir ne visada sëkmingas teismø maratonas, siekiant atgauti uþ kelionæ sumokëtus pinigus. Taip
atsitiko kompanijos „Lietuva“ klientams. Uþ suteiktas paslaugas „Lietuva“ nesumokëjo Kauno oro uostui ir Kauno
navigacijos tarnybai. Ðios ruoðiasi skolà prisiteisti. Bankroto ástatymas nustatë toká skolø gràþinimo eiliðkumà: nesumokëti mokesèiai valstybei, „Sodrai“, atlyginimai darbuotojams, kitoms ámonëms. O pabaigoje lieka bilietus pirkæ
þmonës. Viltis þmonëms atgauti pinigus minimali, nes kitø
ámoniø sàraðe – Turto bankas, kuriam uþstatytas vienintelis
kompanijos orlaivis.
– Gal dël kilusio konflikto tarp ¥Aurelos“ ir „Palangos AVIA“ nukentëjusiøjø padëtis geresnë, ir jie atgaus pinigus?
– Dar sudëtingesnë. „Palangos AVIA“ praðymu Valstybinis turizmo departamentas 2005 metø rugsëjá iðdavë kelioniø agentûros paþymëjimà, suteikiantá jai teisæ prekiauti
bilietais, bet ne organizuoti skrydþius. Ji gali prekiauti, pavyzdþiui, Lufthanzos, jûrø keltø, geleþinkelio, LAL, AirBaltic/
SAS bilietais. Drásèiau teigti, kad susidûrëme su dar suk18

tesniu atveju. Bilietus pirkæ þmonës yra „Aurelos“ teikiamø
paslaugø vartotojai. Taèiau pirko juos „Palangos AVIA“ kompanijoje, sudariusioje prekybos bilietais sutartá su „Aurela“. Bet „Palangos AVIA“ uþsiëmë veikla, kurios negalëjo
vykdyti – organizuoti skrydþius.
Savotiðku ðio skandalo ákaitu tapo Valstybinis turizmo departamentas. Veþimo paslaugø reguliavimas nepriklauso departamento veiklos sferai, nes turinèios mûsø iðduotus leidimus agentûros bei kelioniø organizatoriai prekiauja tik bilietais. Taèiau neturëjome moralinës teisës atsisakyti padëti
dviems moterims su maþameèiais vaikais, dar spalio mënesá
„Palangos AVIA“ kompanijoje pirkusioms bilietus á Dublinà
ir atgal. Padëjome: privertëme „Aurelos“ kompanijà nupirkti kitos aviakompanijos bilietus.
– Taèiau tokiu bûdu konflikto neiðspræsi.
– Þinoma, ne. Nes nëra veþëjo civilinës atsakomybës
klientui – paslaugø vartotojui. Ðtai civilinës aviacijos administracija privertë „Aurelà“ vykdyti Europos Tarybos
reglamento reikalavimus – priimti visø nesuteiktos paslaugos vartotojø ieðkinius ir sumokëti 1400 litø kompensacijà. Taèiau manau, jog konfliktinë padëtis aðtrëja: „Aurelos“ vadovai sakë sutinkantys parskraidinti klientus su sàlyga, kad jie uþ bilietà primokës po 200 litø! Ar
ne absurdas? „Aurela“ vieðai pareiðkia sumokësianti kompensacijà ir tuoj pat reikalauja papildomo mokesèio uþ
nesuteiktas paslaugas.
– Spaudoje „Aurela“ paskelbë, kad skrydþiai á Dublinà neávyks, nes „Palangos AVIA“ neávykdë sutartiniø ásipareigojimø.
– Reikia klientais rûpintis, bet ne spaudoje aiðkintis tarpusavio santykius. Tegul abi kompanijos aiðkinasi teismuose.
Suplanavusiam kelionæ, ið anksto nusipirkusiam bilietus þmogui nëra kada bylinëtis. Jam reikia paslaugos dabar, nedelsiant. „Aurelos“ direktoriaus pavaduotojui Vinokurovui priminiau, kad kompanijos parduoti bilietai – tiesioginë sutartis tarp jos, kaip paslaugø tiekëjos, ir vartotojo – paslaugø pirkëjo. Bet ne tarp „Palangos AVIA“ ir èia pirkusio
bilietus pilieèio.
– Perðasi iðvada, kad paslaugø teikëjai nesiskaito su vartotojais, nes esama baltø dëmiø Lietuvos ástatymuose.
– LR Civiliniame Kodekse sakoma, kad tarpininkas (ðiuo
atveju kelioniø organizatoriai ir agentûros) bilietus parduoda ir veþimo sutartá sudaro veþëjo vardu. Todël bûtina perþiûrëti ir papildyti teisës aktus, iðpleèiant civilinës atsakomybës draudimo ribas. Bûtina kuo skubiau áraðyti punktà,
kad civiliniu draudimu apdraudþiami visi veþëjø sutartiniai
ásipareigojimai. Prieðingu atveju tarpininkams lieka vienintelë apsaugos priemonë – nepardavinëti nepatikimø lietuviðkø aviacijos kompanijø bilietø.
– Tokie skandalai kenkia valstybës ávaizdþiui!
– Ypaè kenkia, kai nevykdant sutartiniø ásipareigojimø neatveþami uþsienio pilieèiai. Tada spaudoje pasipila Lietuvà kritikuojantys straipsniai, oro uostai ima nebepasitikëti tokiomis aviacijos kompanijomis. Turizmo
departamentui tenka ádëti daug pastangø ir finansiniø
resursø ávaizdþiui atstatyti. Juk ið naujo kurti ávaizdá yra
daug lengviau nei já atstatyti. Keista, kad á ðá konfliktà
nereaguoja veþëjø klausimus kuruojanti Susisiekimo ministerija, nesigirdi ir Nacionalinës vartotojø teisiø apsaugos tarnybos nuomonës. Galiu tik konstatuoti ðá faktà. Ir pasidþiaugti, kad nevyriausybinës vartotojø organizacijos nerimauja dël grubiai paþeidþiamø vartotojø teisiø ir stengiasi jas apginti.
VARTOTOJØ NAUJIENOS

LIETUVOS NACIONALINËS
VARTOTOJØ FEDERACIJOS
VIZITAS ISPANIJOJE

2004 metais Ispanijos vartotojø asociacijø sàjunga
(Unccue) pakvietë Lietuvos nacionalinæ vartotojø fede-

Spaudos konferencijoje su Cuenca miesto meru.

trø atstovais. Dalyvavome bendroje spaudos konferencijoje. Ðis Ispanijos, Lietuvos ir Kipro vartotojø asociacijø prezidentø susitikimas buvo plaèiai nuðviestas Ispanijos televizijos ir radijo laidose.
Kità dienà Cuenca miesto rotuðëje ávyko susitikimas
ir spaudos konferencija su ðio miesto meru D. Jose Manule Martinez Cenzano. Vëliau sveèiai buvo pakviesti stebëti parodomojo vartotojø arbitraþinio teismo proceso.
Ispanijoje vartotojø arbitraþo sistema leidþia savanoriðkai ir nemokamai iðspræsti nesutarimus tarp konfliktuojanèiø ðaliø, nepaisant to, kokia ginèo objekto vertë. Procese dalyvauja valstybinis arbitras, vartotojø bei verslo
asociacijø atstovai. Visoms
pusëms sutarus, arbitraþo
sprendimas tampa privalomas.
Teismo procesà finansuoja
valstybë.
Taip pat susipaþinome su Cuenca miesto Vartotojo mokykla, kurioje patyræ pedagogai moko ávairaus amþiaus vaikus teisingai integruotis á vartotojø visuomenæ ir ugdo vartotojø kultûrà skirtingose sferose.
Ispanijoje vartotojø organizacijas, vartotojø mokyklas, vartotojø informacijos ir ðvietimo
centrus remia ne tik Ispanijos
vyriausybë, bet ir savivaldybës.
2006 metais Ispanijoje numatyta surengti konferencijà
vartotojø teisiø gynimo klausimais, pakvieèiant ir kitø ðaliø vartotojø organizacijø atstovus. Konferencijos tikslas – ákurti vartotojø organizacijø tinklà.
¥Vartotojø naujienø“ inf.

racijà dalyvauti projekte, kurio tikslas – tirti vartotojø
problemas. Buvo pasiraðyta ilgalaikë bendradarbiavimo
sutartis. Projekto pradiniame etape dalyvauja Ispanijos, Kipro ir
Lietuvos vartotojø federacijø atstovai. Projektà remia Ispanijos vyriausybë ir savivaldybës.
2005 metø spalio mënesá Lietuvos ir Kipro nacionaliniø vartotojø asociacijø vadovai buvo pakviesti á Madridà susipaþinti su Ispanijos vartotojø teisiø apsaugos sistema. Trijø dienø vizito metu susipaþinta su Nacionalinio vartotojø
instituto (aukðèiausia vartotojø teisiø apsaugos institucija Ispanijoje),
priklausanèio Vartotojø ir sveikatos apsaugos ministerijai, veikla.
Susitikime dalyvavo Generalinë direktorë ponia Angeles Maria Heras Caballero. Susitikome su LaSusitikimas su Nacionalinio vartotojø instituto vadovais.
manðo, Toledo savivaldybiø vartotojø informacijos ir ðvietimo cenVARTOTOJØ NAUJIENOS
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SVEIKATOS DRAUDIMO
KORTELË
Violeta
KIGUOLIENË
Lietuvos nacionalinës
vartotojø federacijos
tarybos narë, ekspertë
sveikatos politikos
klausimais

Nuo 2005 m. liepos 1
dienos apdraustiems
privalomuoju sveikatos draudimu asmenims,
vykstantiems á Europos Sàjungos ðalis bei Norvegijà, Islandijà, Lichtenðteinà ir Ðveicarijà, teritorinës ligoniø kasos ar jø atstovai savivaldybëse iðduoda ne E 111 formà, o Europos sveikatos draudimo kortelæ (SDK).
Europos Sàjungos teisës aktuose nustatyta, kad Europos Sàjungos ðalyse gyvenantys ir laikinai iðvykæ á bet kurià kità Europos Sàjungos valstybæ asmenys turi teisæ gauti bûtinàjà medicininæ pagalbà. Ði teisë galioja ir Europos ekonominës bendrijos (EEB) ðalyse, ir Ðveicarijoje, kuri ágyvendina Europos
Sàjungos teisës aktus socialinës ir sveikatos apsaugos srityse.
Europos Sàjungos ir Europos ekonominës bendrijos ðalys:
Airija, Austrija, Belgija, Èekija, Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinë Karalystë, Kipras, Latvija,
Lenkija, Lichtenðteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancûzija, Slovakija, Slovënija, Suomija, Ðvedija, Vengrija, Vokietija.
Atkreipkite dëmesá –
bûtinosios medicininës pagalbos teikimo tvarka
kiekvienoje Europos Sàjungos ðalyje yra skirtinga!
AIRIJA. Prireikus skubios pagalbos, kreipkitës á apylinkës sveikatos valdybà („local health board office“), jos adresà
rasite telefonø knygoje, skyriuje „Sveikatos valdybos“ („Health Boards“). Ðiai sveikatos valdybai pateikite sveikatos draudimo kortelæ ir praðykite pagalbos, teikiamos pagal Europos Sàjungoje galiojanèias socialinës apsaugos taisykles. Èia
jums patars, á koká valstybinei sistemai priklausantá gydytojà arba stomatologà galima kreiptis. Skubi valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausanèiø gydytojø pagalba yra
nemokama, o iðraðytus vaistus taip pat galima nemokamai
gauti bet kurioje vaistinëje.
Atkreipkite dëmesá! Jei kreipiatës á ligoninæ arba gydytojà, kurie nepriklauso Airijos valstybinei sveikatos apsaugos sistemai, uþ paslaugas mokësite patys, nes pagal Airijos
ástatymus jos nekompensuojamos.
AUSTRIJA. Ávykus nelaimingam atsitikimui arba netikëtai susirgus, kreipkitës á vietovës, kurioje esate apsistojæs, regioniná ligos draudimo fondà („Gebietskrankenkasse“)
ir pateikite sveikatos draudimo kortelæ. Reikiamà stacionarinæ ir ambulatorinæ pagalbà sveikatos prieþiûros ástaigose
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garantuoja valstybës fondas („Landesfonds“). Èia gausite ligos draudimo fondo lapà („Krankenkassenscheck“) ir valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausanèiø gydytojø adresus. Gydytojui pateikite minëtà ligos draudimo fondo lapà. Uþ kiekvienà lapà imamas tam tikras mokestis. Gydytojo iðraðytus vaistus galite pirkti bet kurioje vaistinëje.
Jei reikia stacionarinës pagalbos, papraðykite gydytojo iðduoti jums siuntimà á ligoninæ („Einweisungschein“). Neatidëliotinais atvejais vykite tiesiai á ligoninæ ir pateikite sveikatos draudimo kortelæ. Papraðykite ligoninës susisiekti su regioniniu ligos
draudimo fondu. Valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausanèiose ligoninëse reikia mokëti uþ kiekvienà dienà. Uþ
pageidaujamas papildomas paslaugas irgi reikia mokëti.
Ligoninëje, sudariusioje sutartá su ligos draudimo fondu, bendrosios paslaugos kompensuojamos.
ISPANIJA. Ispanijoje valstybiniam socialiniam draudimui
(„la seguridad social“) priskiriama: bendrosios praktikos gydytojo, specialisto, stomatologo paslaugos (tik danties traukimas),
kompensuojamieji vaistai, gydymas ligoninëje, sudariusioje sutartá su socialinio draudimo fondu, ir perveþimas greitosios
pagalbos automobiliu, jei gydytojas iðduoda siuntimà.
Atkreipkite dëmesá! Jei á Ispanijos socialinio draudimo
sistemos ástaigas kreipëtës dël sveikatos prieþiûros paslaugø
ir neturite sveikatos draudimo kortelës, visas iðlaidas turësite
padengti patys ir kompensacijos atgaline data negausite. Jei
kreipëtës á ligoninæ ar gydytojà, kurie nepriklauso Ispanijos
socialinio draudimo sistemai, visas iðlaidas mokësite patys ir
pagal Ispanijos ástatymus kompensacijos negausite.
JUNGTINË KARALYSTË (Didþioji Britanija ir Ðiaurës
Airija). Informacijà apie paslaugas, priklausanèias nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai („NHS“), Anglijoje ir Velse teikia vietos sveikatos prieþiûros institucijos, o Ðkotijoje
ir Ðiaurës Airijoje – gyvenamosios vietos sveikatos valdyba.
Galite kreiptis tiesiai á gydytojà ar stomatologà, priklausantá nacionalinei sveikatos apsaugos sistemai, ir pateikti jam
sveikatos draudimo kortelæ. Informuokite gydytojà arba stomatologà, kad jums reikia nacionalinës sveikatos apsaugos
sistemos paslaugø, t. y. kad paslaugos jums bûtø teikiamos
ne kaip privaèiam pacientui, nes nemokamos yra tik nacionalinës sveikatos apsaugos sistemos paslaugos. Privaèiai gydydamiesi uþ medicinines paslaugas mokësite patys ir pagal
Jungtinës Karalystës ástatymus kompensacijos negausite.
BELGIJA. Informacijà apie medicininæ pagalbà teikia
vietos ligos draudimo fondai („mutualité“ /„ziekenfonds“) arba ligoniø ir invalidumo kasø („Caisse auxiliaire d’assurance
maladie-invalidité / Hulpkas van de ziekte-en invaliditeitsverzekering“) teritoriniai skyriai. Belgijoje vartojamos prancûzø ir flamandø kalbos. Galite kreiptis tiesiai á bet kurá gydytojà arba stomatologà ir pateikti E 111 paþymà. Uþ gydytojo ar stomatologo paslaugas reikia mokëti, taèiau gausite
kvità („Attestation de soins donneés/Getuigschrift voor verstrekte hulp“). Gydytojo iðraðytø vaistø galite ásigyti bet kurioje vaistinëje. Uþ vaistus reikia mokëti ir papraðyti èekio bei
recepto kopijos. Visus dokumentus ir E 111 paþymà pateikus vietos ligos draudimo fondui, jums bus iðmokëta kompensacija. Paprastai kompensuojama 75 proc. mokesèio uþ
gydytojo paslaugas ir 0–75 proc. pirktø vaistø kainos.
DANIJA. Informacijà apie sveikatos prieþiûros paslaugas teikia socialinës ir sveikatos apsaugos ástaigos („Socialog Sundhetsforvaltning“). Èia taip pat galima gauti informacijos apie gydytojus bei kreiptis dël kompensacijos, jei patys sumokëjote uþ gydymà.
Danijoje kompensuojama uþ gydytojø, sudariusiø sutartis
VARTOTOJØ NAUJIENOS

su valstybinës sveikatos apsaugos institucijomis, paslaugas,
vaistus, stomatologiná gydymà, fizioterapijà ir psichoterapijà
(esant gydytojo siuntimui), chiropraktikos paslaugas, kelionës iðlaidas ir gydymà valstybinëje ligoninëje. Kai kurios sveikatos prieþiûros paslaugos (neatidëliotina gydytojo, sudariusio sutartá su valstybine ligonine, pagalba), pateikus sveikatos
draudimo kortelæ, yra nemokamos. Uþ kitas paslaugas (vaistus, stomatologiná gydymà, fizioterapijà, psichoterapijà, chiropraktikos paslaugas, kelionës iðlaidas) ið pradþiø reikia sumokëti visà kainà, po to kreiptis dël kompensacijos á socialinës ir sveikatos apsaugos ástaigos („Social- og Sundhetsforvaltning“) teritoriná skyriø. Galite kreiptis á gydytojà, kuris yra
sudaræs sutartá su valstybinës sveikatos apsaugos sistemos institucijomis. Neatidëliotina pagalba, pateikus sveikatos draudimo kortelæ, yra nemokama. Á specialistà galite kreiptis tik
turëdami bendrosios praktikos gydytojo siuntimà.
Neatidëliotina medicininë pagalba ligoninëje, pateikus
sveikatos draudimo kortelæ, yra nemokama.
GRAIKIJA. Pirmiausia visuomet susisiekite su Socialinio
draudimo instituto („IKA“) skyriumi ir pateikite savo pasà
bei sveikatos draudimo kortelæ (SDK). Èia jums iðduos sveikatos knygelæ, kurios galiojimo laikas bus toks pats, kaip
nurodyta E 111 paþymoje. Kreipdamiesi medicininës pagal-

bos ar pirkdami vaistus vaistinëje, visuomet pateikite ðià sveikatos knygelæ. Socialinës apsaugos instituto („IKA“) skyrius
praneð jums apie valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausanèias gydymo ástaigas, gydytojus ir suteiks kità reikalingà informacijà. Gydymas sveikatos centruose bei ligoninëse ir sveikatos prieþiûros kabinetuose, kurie yra sudaræ sutartá su Socialinio draudimo institutu („IKA“), yra nemokamas.
Kai kuriais atvejais gali tekti mokëti dalá kainos.
Jei reikia gydytis ligoninëje, ið pradþiø susisiekite su Socialinio draudimo institutu, kuris nurodys jam pavaldþià ligoninæ arba ligoninæ, kuri yra sudariusi sutartá su Socialinio
draudimo institutu. Jei buvo suteikta skubi pagalba privaèioje klinikoje arba ligoninëje, kuri nëra sudariusi sutarties su
ðia institucija, ne vëliau kaip per vienà mënesá praneðkite
apie tai Socialinio draudimo institutui, kurio skyrius pagal
jûsø gyvenamàjà vietà gali kompensuoti dalá jûsø iðlaidø. Dël
kompensacijos reikia kreiptis ðeðiø mënesiø laikotarpiu.
SLOVAKIJA. Pateikus sveikatos draudimo kortelæ, gydytojø paslaugos, gydymas ligoninëje ir stomatologinis gydymas yra nemokami. Nemokamai iðduodami ir kai kurie vaistai, taèiau uþ kitus vaistus reikia mokëti 60 proc. kainos.
SLOVËNIJA. Kompensuojama 0–25 proc. sveikatos prieþiûros iðlaidø, atsiþvelgiant á gydymo rûðá.

ÐALIES SVEIKATOS
PROGRAMOS ÁGYVENDINIMAS
Lietuvos Respublikos Seime 2005 m. lapkrièio 7 d. vykusioje
konferencijoje „Lietuvos sveikatos programos ágyvendinimo tarpinis vertinimas“ aptarta, kaip ðeðerius metus (1998–2004 m.) buvo
vykdomas vienas pagrindiniø ðalies sveikatos prieþiûrà ir apsaugà
reglamentuojanèiø dokumentø – Lietuvos sveikatos programa iki
2010 m. – bei pateikti tolesni politiniø sprendimø siûlymai.
Konferencijos organizatoriai – Seimo Sveikatos reikalø komitetas, Nacionalinë sveikatos taryba ir Sveikatos apsaugos ministerija.
Pirmà kartà ðalies sveikatos apsaugos istorijoje susirinko sveikatos
apsaugos, ðvietimo ir mokslo, socialinës apsaugos ir darbo, ûkio,
aplinkos bei susisiekimo ministrai. Konferencijos svarbà ávertino Prezidentûros, Seimo Sveikatos reikalø komiteto, Nacionalinës sveikatos tarybos, Vyriausybës, Lietuvos savivaldybiø asociacijos, apskrièiø virðininkø administracijos atstovai, savivaldybiø politikai, gydytojai ir bendruomeniø sveikatos tarybø pirmininkai, ðalies valstybiniø ir visuomeniniø organizacijø bei ðalies universitetø atstovai.
Konferencijoje sveikatos apsaugos ministras Þilvinas Padaiga paþymëjo, kad Lietuvos sveikatos programoje ir Vyriausybës 2004–
2008 metø veiklos programoje numatytø sveikatos politikos uþdaviniø ágyvendinimas yra bûtina ðalies socialinës ir ekonominës paþangos sàlyga. „Siekiame, kad sveikata taptø prioritetine sritimi visuomenës vertybiø skalëje ir ðalies politikoje. Asmeninë individo,
pilietinës visuomenës atsakomybë uþ savo sveikatà kartu su bendrais
ásipareigojimais bei nuosekliu darbu paremtomis politiniø partijø
iniciatyvomis uþtikrins efektyvesná Lietuvos sveikatos sistemos funkcionavimà, geresnæ tautos sveikatà. Tik serganti tauta yra paþeidþiama“, – pabrëþë Þ. Padaiga.
Konferencijos dalyviai buvo supaþindinti su demografiniø ir sveikatos rodikliø pokyèiø duomenimis, ávertinti vykdomos sveikatos
apsaugos reformos rezultatai, ávairiø valstybës sektoriø atsakomybë,
ðalinant neigiamas gyventojø sveikatai poveikio prieþastis. Tenka
pripaþinti, kad daug programos nuostatø nebuvo ágyvendinta.
Konferencijoje priimtoje rezoliucijoje siûloma sveikatos politikos klausimus spræsti vadovaujantis tarpþinybinës politikos principais, sudaryti vienodas sàlygas ávairiø socialiniø sluoksniø gyVARTOTOJØ NAUJIENOS

Ðalies sveikatos programos ágyvendinimas labai rûpi
LR Seimo Sveikatos reikalø komiteto pirmininkei
D. Mikutienei ir sveikatos apsaugos ministrui Þ. Padaigai.

ventojams iðsaugoti ir stiprinti savo sveikatà, siekti efektyvesnio
ðalies sveikatos sistemos funkcionavimo, daugiausia dëmesio skiriant sveikai gyvensenai ugdyti bei didesnei asmeninei atsakomybei uþ sveikatà skatinti.
Dabartinis svarbiausias visuomenës sveikatos prieþiûros specialistø uþdavinys – plëtoti sveikos gyvensenos nuostatas bendruomenëse, skatinti ir koordinuoti þmoniø, institucijø ir nevyriausybiniø visuomenës sveikatos stiprinimo organizacijø veiklà, burti
sàjungininkus, plëtoti partnerystæ ir bendradarbiavimà, konsultuoti valstybines ir nevyriausybines organizacijas dël regioniniø
plëtros projektø rengimo. Sveikatos reikalø komitetas, Sveikatos
apsaugos ministerija siûlo savivaldybëms ne tik steigti naujus visuomenës sveikatinimo procesà koordinuojanèius padalinius, bet
ir geriau panaudoti jau esamas struktûras: bendruomenës sveikatos tarybas, sveikos gyvensenos propagavimo grupes.
Lietuvoje daugiau dëmesio skiriama tik ligoniams ir sveikatos
prieþiûros ástaigoms. Todël viltingai nuteikia Seimo Sveikatos reikalø komiteto iniciatyva aktyviau plëtoti sveikos gyvensenos kultûros ugdymà bendruomenëje. Tikëkimës, kad konferencijoje pasiektas svarbiausiø institucijø, lemianèiø tolesnæ Lietuvos sveikatos sistemos raidà, sutarimas padës sëkmingiau ir sparèiau ágyvendinti Lietuvos sveikatos programos nuostatas.

Gyd. Violeta KIGUOLIENË
Visuomenës informavimo biuro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos vedëja
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newest normative acts of the Government of the Republic of Lithuania and Seimas of the Republic of Lithuania on
issues of consumers’ rights protection.
“Selection criteria for non-governmental consumer organizations” by the LNCF consultant Graþina Balaðaitë.
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state economical and social policy.
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Consumers Federation. In the article there is presented detailed information about medical treatment in every EU
country for the people having a European Health Insurance Card.
In “Visit to Spain” President of the Lithuanian National Consumers Federation Alvita Armanavièienë tells about
meeting with heads of governmental and non-governmental consumers institutions of Spain and the joint project.
The project objective is to inquire consumers’ problems. During the visit the author familiarised with procedures of
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“New policy of consumers’ rights protection in the European Union” by Junior Scientific Officer at School of
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