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DĖL ATSTOVŲ Į VARTOJIMO GINČŲ KOMISIJAS SKYRIMO 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. 1R-25 „Dėl 

Vartojimo ginčų komisijų nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Vartojimo ginčų komisijų 

nuostatų (toliau – Nuostatai)1, prašo verslininkus vienijančių asociacijų paskirti atstovus į 

vartojimo ginčų komisijas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių regionuose (toliau – 

Komisijos) bei galimus kandidatus į šių Komisijų pirmininkus, atsižvelgdama į tai, kad 

baigiasi šiuo metu į Komisijas deleguotų asmenų įgaliojimai eiti aukščiau nurodytas pareigas. 

Komisijų narių sąrašą ir daugiau informacijos apie Komisijų veiklą galima rasti Tarnybos 

internetinio tinklalapio skiltyje „Vartojimo ginčų komisijos“2.  

Atkreiptinas dėmesys, kad verslininkus vienijančių asociacijų valdymo organai, 

vadovaudamiesi Nuostatų 6 punkto nuostatomis, įvertinę kandidatų išsilavinimą, jų ginčų 

sprendimo patirtį ir (ar) socialinės partnerystės veikloje patirtį, teisės pagrindų išmanymą ir 

nepriekaištingą reputaciją, skiria atstovus į Komisijas ir apie juos informuoja Tarnybą. 

Pastebėtina, kad atstovai į Komisijas turėtų būti skiriami ne trumpesniam nei dvejų metų 

laikotarpiui.  

Pažymėtina, kad verslininkus vienijančios asociacijos, vadovaudamosi Nuostatų 61 

punkto nuostatomis, įvertinusios kandidatų į Komisijų pirmininkus aukštąjį teisinį 

išsilavinimą, ginčų sprendimo patirtį ir nepriekaištingą reputaciją, taip pat gali siūlyti 

kandidatus į Komisijų pirmininkus ir informuoti apie juos Tarnybą, pateikdamos kandidatų 

asmens tapatybę, aukštąjį teisinį išsilavinimą ir ginčų sprendimo patirtį patvirtinančius 

dokumentus. Atkreiptinas dėmesys, kad tuo atveju, jeigu pasiūlyti kandidatai į Komisijų 

pirmininkus neatitinka nustatytų reikalavimų arba kandidatai nėra pasiūlomi, konkrečios 

Komisijos pirmininku skiriamas Tarnybos valstybės tarnautojas.  

Pranešame, kad Tarnybos direktorius įsakymu sudaro Komisijas arba jų narių sąrašus 

iš įgaliotųjų vartotojų asociacijų paskirtų atstovų. Sąrašuose nurodomas kiekvieno Komisijos 

nario vardas, pavardė, jį paskyrusios asociacijos pavadinimas, jo pareigos asociacijoje (jeigu 

 
1 Suvestinė redakcija Nutarimo redakcija nuo 2020-07-01 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/29cf13b0c07d11e5ac22dba8705b325b/asr  
2 https://vvtat.lt/vartojimo-gincu-komisijos/422  
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https://vvtat.lt/vartojimo-gincu-komisijos/422
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eina), telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas. Komisijų sudėtys ir (ar) narių 

sąrašai viešai skelbiami Tarnybos internetiniame tinklalapyje3. 

Papildomai informuojame, kad Komisijų nariai iki pirmojo konkrečios regioninės 

Komisijos posėdžio, kuriame jie bus paskirti dalyvauti, turi pasirašyti ir pateikti Tarnybai 

Tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-51 „Dėl nešališkumo deklaracijos, 

konfidencialumo pasižadėjimo ir reikalavimų atitikties deklaracijų formų patvirtinimo“ 

patvirtintas nešališkumo deklaracijos, konfidencialumo pasižadėjimo bei reikalavimų 

atitikties deklaracijos formas. 

Maloniai prašome pateikti duomenis apie deleguojamą verslininkus vienijančios 

asociacijos atstovą ar atstovus, nurodant jų vardus, pavardes, paskyrusios asociacijos 

pavadinimą ir jų pareigas asociacijose (jeigu eina), telefono numerį ir elektroninio pašto 

adresą Tarnybai el. pašto adresu tarnyba@vvtat.lt iki 2021 m. kovo 23 d. 

Dėkojame už bendradarbiavimą.  

 

PRIDEDAMA: 

l. Vartojimo ginčų komisijos nario nešališkumo deklaracijos forma, l lapas; 

2. Vartojimo ginčų komisijos nario konfidencialumo pasižadėjimo forma, l lapas. 

 

 

Pagarbiai 

 

 

Direktorė                                                                                                                Neringa 

Ulbaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aida Gasiūnaitė-Stavginskienė, tel. (8 5) 279 14 67, el. p. aida.gasiunaite@vvtat.lt                     

 
3 https://www.vvtat.lt/doclib/6ygpihbvhu7hw6vhpk5zxdmsctex7cmf 

mailto:aida.gasiunaite@vvtat.lt
https://www.vvtat.lt/doclib/6ygpihbvhu7hw6vhpk5zxdmsctex7cmf
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PATVIRTINTA 

Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos direktoriaus 

2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-51 

 

 

(Nešališkumo deklaracijos formos pavyzdys) 

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS 

 

          

_______________________________________________________________________ 
(Vartojimo ginčų komisijos nario vardas ir pavardė) 

 

 

VARTOJIMO GINČŲ KOMISIJOS NARIO 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA 

 

20___ m.________________d. 

 

_______________________ 
(Vietovės pavadinimas) 

 

 

 

Būdamas Vartojimo ginčų komisijos ____________________ , pasižadu: 
             (Pirmininku, nariu) 

1. Objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis nešališkumo, 

teisėtumo, rungimosi, ginčų nagrinėjimo veiksmingumo, ekonomiškumo, bendradarbiavimo, 

sąžiningumo, laisvės, skaidrumo principais bei ekspertinėmis žiniomis, atlikti Vartojimo 

ginčų komisijos _____________________ pareigas; 
                               (Pirmininko, nario) 

2. Paaiškėjus, kad viena iš vartojimo ginčo šalių yra susijusi su manimi santuokos, 

artimos giminystės ar svainystės ryšiais, arba nagrinėjant tarnybinį ginčą gali atsirasti kitų 

asmeninių interesų, galinčių sukelti interesų konfliktą, arba dėl bet kokių kitų aplinkybių 

negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų, nedelsdamas, ne vėliau kaip iki pradėjimo ginčą 

nagrinėti iš esmės, apie tai pranešti Vartojimo ginčų komisijos nariams ir nusišalinti nuo 

prašymo nagrinėjimo. 

Man išaiškinta, kad asmenys, susiję su manimi santuokos, artimos giminystės ar 

svainystės ryšiais, yra: sutuoktinis, seneliai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), jų sutuoktiniai, 

vaikaičiai, broliai, seserys ir jų vaikai, taip pat sutuoktinio tėvai, broliai, seserys ir jų vaikai. 

 

 

 

 

____________________                  ____________________ 

                                      

                  (Parašas)                                                                                                        (Vardas, pavardė) 
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PATVIRTINTA 

Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos direktoriaus 

2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-51 

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys) 

 

 

VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS 

 

          

_________________________________________________________________________ 
(Vartojimo ginčų komisijos nario vardas ir pavardė) 

 

 

 

VARTOJIMO GINČŲ KOMISIJOS NARIO 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS 

 

20___ m.________________d. 

 

_______________________ 
(Vietovės pavadinimas) 

 

 

Būdamas Vartojimo ginčų komisijos ____________________,  
                                            (Pirmininku, nariu) 

1. Pasižadu: 

1.1. neteikti tretiesiems asmenims informacijos, ir tik įstatymų ir kitų teisės aktų 

nustatytais tikslais ir tvarka naudoti informaciją, kuri man taps žinoma nagrinėjant vartojimo 

ginčą; 

1.2. man patikėtus dokumentus saugoti tokiu būdu, kad tretieji asmenys neturėtų 

galimybės su jais susipažinti ar pasinaudoti. 

2. Man išaiškinta, kad konfidencialia informacija laikoma visa informacija, susijusi su 

vartojimo ginčo nagrinėjimu. 

3. Esu įspėtas/-a, kad pažeidęs šį pasižadėjimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turėsiu atlyginti vartojimo ginčo šalims padarytus 

nuostolius. 

 

 

___________________                   ______________________________ 
         (Parašas)                                                                (Vardas, pavardė) 
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VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS RAŠTO 

GAVĖJŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvos verslo darbdavių konfederacijai, el. p. info@darbdaviai.org,   

2. Lietuvos pramonininkų konfederacijai, el. p. sekretoriatas@lpk.lt,  

3. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijai, el. p. info@chambers.lt,  

4. Lietuvos verslo konfederacijai/ICC Lietuva, el. p. info@lvk.lt,  

5. Regionų verslo plėtros asociacijai, el. p. info@rvpa.lt, 

6. Kauno regiono smulkiųjų ir vidutinių verslininkų asociacija, el. p. info@versloasociacija.lt,  

7. Vilniaus pramonės ir verslo asociacija, el. p. vpva@vpva.lt,  

8. Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacija, el. p. asociacija@lsvpa.lt,   

9. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijai, el. p. latia@latia.lt,  

10. Lietuvos statybininkų asociacija, el. p. info@statybininkai.lt,  

11. Lietuvos savivaldybių asociacijai, el. p. bendras@lsa.lt,  

12. Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacija, el. p. info@pramone.lt,  

13. Birštono verslininkų asociacija, el. p. zydriusk@gmail.com,  

14. Biržų rajono verslininkų asociacija, el. p. n.trinskiene@verslilietuva.lt,   

15. Klaipėdos pramonininkų  asociacija,  el.  p. kpa@kpa.lt,  

16. Lietuvos turizmo asociacija, el. p. lta@ltas.lt,  

17. Mažeikių verslininkų asociacija, el. p. info@mva.lt,  

18. Pasvalio verslininkų asociacija „Verslo žiedas“, el. p. versloziedas@gmail.com,  

19. Rokiškio rajono verslo asociacija, el. p. raimis@wood.lt,  

20. Skuodo rajono verslininkų asociacija, el. p. skuodoverslas@gmail.com,  

21. Tauragės apskrities verslininkų asociacija, el. p. pirmininkas@tava.lt,  

22. Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacija, el. p. telsiusva@gmail.com.   
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