Finansinės paramos vartotojų asociacijoms
teikimo taisyklių
3 priedas
PRIEMONIŲ PROGRAMOS / PROJEKTO LĖŠŲ NAUDOJIMO IR ĮGYVENDINIMO
ATASKAITA
2020-12-15
(data)
Nacionalinė vartotojų konfederacija, į. kodas 126374789
(vartotojų asociacijos pavadinimas, kodas)
Kalvarijų g. 20-2, 09309 Vilnius, tel. +370 5 261 5979, el. pšt. alvitaarman@gmail.com (buveinės
adresas, telefonas, el. paštas)
1. Lėšų naudojimas
Vartotojų asociacijų išlaidos, susijusios su grupės
ieškiniais dėl vartotojų

Priemonių programos / projekto pavadinimas

apsaugos ir (ar) ieškiniais ar pareiškimais
(skundais) dėl vartotojų viešojo intereso gynimo/
sutartis 25-42

Planas (sąmata, nurodyta
sutartyje)
Eil.
Nr.

1

Išlaidų
pavadinimas

Pirminės
konsultacijos,
skundų
surinkimas,
administravimas

Suma,
eurais

Faktinės išlaidos
Išlaidas
įrodantis
buhalterinės
apskaitos
dokumentas,
jo data ir
Nr.*

Išlaidų
pavadinimas

Teisinės
konsultacijos,
SF NER037
skundų
2020-12-01
surinkimas ir
administravimas

Mokėjimo
dokumento
data ir Nr.

2020-1201 Nr.50

2020-1201 Nr.47

2180,00
1000,00
DU 2020-11 Darbo
2020-11-30 užmokestis

2020-1201 Nr.48
2020-1201 Nr.49

2

Aktualios ir
naujausios
teismų
praktikos
paieška bei
analizė

320,00
320.00

SF ERGON
11/30 202011-30

Aktualios ir
naujausios
teismų
praktikos
paieška bei
analizė

2020-1201 Nr.49

Suma
(eurais)

3160,18

Gavėjas

Duomenys
neskelbtini

3,90 Eur
4,14 Eur
11,78 Eur

320,00
Eur

Duomenys
neskelbtini

Duomenys
neskelbtini

Vartotojų asociacijų išlaidos, susijusios su grupės
ieškiniais dėl vartotojų
apsaugos ir (ar) ieškiniais ar pareiškimais (skundais) dėl
vartotojų viešojo intereso gynimo/ sutartis 25-42

Priemonių programos / projekto pavadinimas
Planas (sąmata, nurodyta
sutartyje)
Eil.
Nr.

Išlaidų
pavadinimas

Suma,
eurais

Faktinės išlaidos
Išlaidas
įrodantis
buhalterinės
apskaitos
dokumentas,
jo data ir
Nr.*

Išlaidų
pavadinimas

Mokėjimo
dokumento
data ir Nr.

2020-1201 Nr.47
DU 2020-11 Darbo
2020-11-30 užmokestis

SF ERGON
11/30 202011-30

3

Grupės ieškinio
parengimas

Iš viso

Grupės ieškinio
parengimas

2800,00
800.00

7420,00

Lėšų, gautų iš
Valstybinės vartotojų
teisių apsaugos
tarnybos, suma
(eurais)

5300,00

Negautų lėšų suma
(eurais)

-

DU 2020-11 Darbo
2020-11-30 užmokestis

2020-1201 Nr.48
2020-1201 Nr.49
2020-1201 Nr.49

Suma
(eurais)

Gavėjas

62,89 Eur
66,88 Eur
190,23Eur
2800,00
Eur

2020-1201 Nr.47

157,21
Eur

2020-1201 Nr.48

167,20
Eur

2020-1201 Nr.49

475,59
Eur

x

X

x

7420,00

x

X

x

x

Duomenys
neskelbtini

Duomenys
neskelbtini

Duomenys
neskelbtini
x

x
x

X

x

Grąžinta nepanaudotų lėšų

x

x

0,00
0,00

x

*Prie ataskaitos turi būti pridėtos išlaidas patvirtinančių dokumentų kopijos.
Punkto pakeitimai:
Nr. 896, 2014-09-03, paskelbta TAR 2014-09-11, i. k. 2014-12128

2. Priemonių programos / projekto įgyvendinimas
Priemonių programos / projekto įgyvendinimo ir pasiektų rezultatų aprašymas (nurodoma, kas atlikta
už gautas lėšas, ar pasiekta nustatytų tikslų ir įvykdyti uždaviniai, kokių pasiekta rezultatų, kokių kilo
problemų, pateikiama kita svarbi informacija)

Gavę pasiūlymą iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos ginti kolektyvinį vartotojų,
nukentėjusių nuo UAB „Orange – Style“interesą, priėmėme šį pasiūlymą, kuriame daugiau nei šimtas
nukentėjusių ir žalą patyrusių vartotojų pageidavo prisijungti prie kolektyvinio ieškinio.
1. Pagal Teisingumo ministerijos formą parengėme standartinę atstovavimo sutartį (pridėta
žemiau) ir nukentėję turistai jas, kartu su kitais būtinais dokumentais, t.y. sutartimi su
įmonėmis, mokėjimo įrodymus, susirašinėjimus su įmone, atsiuntė mums elektroniniu formatu
ir paštu.
2. Šiuo metu yra gauti daugiau nei 150 vartotojų skundai.
3. 2020 11 27 d. Vilniaus apylinkės teisme užregistravome pirmų 33 vartotojų bylą ( 10 081 Eur.),
tačiau gavome teismo nutartį, kad byla turi būti teikiama Vilniaus apygardos teismui, todėl 2020
12 10 d. ši byla buvo užregistruota šiame teisme.
4. Byla yra įgavusi tarptautinį pobūdį (informacija yra pridėta žemiau).
Pridedamas priedas
Vartotojų asociacijos
vadovas
Vyriausiasis
finansininkas

___________
(parašas)
___________
(parašas)

___________________
(vardas ir pavardė)
___________________
(vardas ir pavardė)

_________________
PATVIRTINTA
(Valstybinės vartotojų teisių pasaugos tarnybos atsakingo asmens pareigos,
vardas, pavardė, parašas, data)
_________________

