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ĮVADAS 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, kontroliuoja 

kaip komercinės veiklos subjektai laikosi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos 

vartotojams draudimo įstatymo nuostatų. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos 

vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad komercinė veikla yra nesąžininga, 

jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti 

vidutinio vartotojo (vartotojų grupės vidutinio nario, kai komercinė veikla nukreipta į tam tikrą 

vartotojų grupę) ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu.  

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 

straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad klaidinantys veiksmai – apgaulingos informacijos 

pateikimas arba toks informacijos, kuri nors ir faktiškai tiksli, tačiau dėl vieno arba kelių šioje 

dalyje išvardytų elementų (produkto egzistavimo arba pobūdžio) apgauna arba gali apgauti vidutinį 

vartotoją, pateikimas (įskaitant bendrą pristatymą), kuriuo vartotojas gali būti ar yra skatinamas 

priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. 

           Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 

straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad preziumuojama, jog komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji 

pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad produktą bus galima įsigyti tik per ypač trumpą 

laikotarpį arba kad tik tuo laikotarpiu jį bus galima įsigyti nustatytomis sąlygomis, taip siekiant 

paskatinti vartotoją nedelsiant priimti sprendimą, nesuteikiant vartotojui galimybės ar pakankamai 

laiko priimti informacija paremtą sprendimą, o 7 straipsnio 15 punktas nustato, jog preziumuojama, 

kad komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad 

produktas gali gydyti ligas, funkcinius ar vystymosi sutrikimus. 

 Pažymėtina, jog nustačius, kad komercinės veiklos subjekto vykdoma veikla turi Lietuvos 

Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 1-23 punktuose numatytos 

klaidinančios komercinės veiklos požymių, savaime laikoma, kad komercinė veikla yra 

nesąžininga. Atsižvelgiant į tai, poveikio ar tikėtino poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui 

įrodinėti nereikia. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipia dėmesį, jog komercinės veiklos 

subjektui keliami didesni profesinio atidumo, rūpestingumo reikalavimai, todėl bendrovė, 

vykdydama komercinę veiklą privalo būti atidi, rūpestinga ir suteikti vartotojams teisingą ir 

neklaidinančią informaciją, esančią bendrovės interneto tinklalapyje. Pažymėtina, jog priešingu 



 

 

atveju, jeigu vartotojams nėra suteikiama išsami ir neklaidinanti informacija, vartotojas gali priimti 

tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs 

 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos praktikoje pastebėta, kad bendrovių interneto 

tinklalapiuose esančiuose reklamininiuose skydeliuose pateikiama informacija, kuri turi 

nesąžiningos komercinės veiklos požymių, t. y. pateikiami įrodymais nepagrįsti duomenys, 

pateikiamas netikras laikmatis, kuris informuoja apie taikomos akcijos pabaigą, nors laikmatis 

atsinaujina, kuomet yra atnaujinamas interneto tinklalapis, nurodomos gydomosios produkto 

savybės, nors produktas nėra vaistinis preparatas ar medicinos priemonė ir pan.  

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, tarnybos direktoriaus 

 2017-01-25 įsakymu Nr. 1-18 „Dėl nesąžiningos komercinės veiklos stebėsenos (monitoringo) 

srities 2017 m. patvirtinimo“, 2017 m. atliko nesąžiningos komercinės veiklos srities stebėseną, 

kurios metu siekė išsiaiškinti visuomenės informavimo priemonių interneto tinklalapiuose talpintų 

reklaminių skydelių užsakovus ir platintojus, kadangi pagal pateiktą informaciją neįmanoma 

identifikuoti tiek produktų gamintojų, tiek ir reklamos užsakovų.  

          Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atsižvelgdama į turimus žmogiškuosius 

išteklius, taip pat į ūkio subjektų veiklos mastą, patikrino interneto tinklalapiuose: www.delfi.lt, 

www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.alfa.lt, www.tv3.lt, www.respublika.lt, www.lzinios.lt, 

www.kaunodiena.lt, www.aidas.lt, www.kurier.lt, www.valstietis.lt, www.ve.lt, www.vz.lt, 

www.laisvaslaikrastis.lt reklaminiuose skydeliuose skleidžiamą informaciją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.lzinios.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.aidas.lt/
http://www.kurier.lt/
http://www.valstietis.lt/
http://www.ve.lt/
http://www.vz.lt/
http://www.laisvaslaikrastis.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTAI, KURIŲ INTERNETINIAI TINKLALAPAI BUVO 

TIKRINAMI 

 

 

 

Nr. SUBJEKTAS 
INTERNETO 

TINKLALAPIS 
TIKRINIMO DATA 

1. 
DELFI, UAB 

 

 

www.delfi.lt 
2017-08-03 

2. UAB „Lrytas“ www.lrytas.lt 2017-08-01 

3. UAB „15min“ www.15min.lt 2017-08-03 

4. UAB „ALFA MEDIA“ www.alfa.lt 2017-08-11 

5. UAB „TV3“ www.tv3.lt 2017-08-17 

6. 
UAB „RESPUBLIKOS 

LEIDINIAI“ 
www.respublika.lt 2017-08-17 

7. UAB „Diena Media News“ www.kaunodiena.lt 2017-08-17 

8. 
UAB „LIETUVOS AIDO 

FONDAS“ 
www.aidas.lt 2017-08-17 

9. UAB „KURIER WILENSKI“ www.kurier.lt 2017-08-17 

10. UAB „Kaimo žinios“ www.valstietis.lt 2017-08-11 

11. UAB „Vakarų ekspresas“ www.ve.lt 2017-08-17 

12. UAB „VERSLO ŽINIOS“ www.vz.lt 2017-08-17 

13. UAB „Patikimas verslas“ www.laisvaslaikrastis.lt 2017-08-17 

14. UAB „LIETUVOS ŽINIOS“ www.lzinios.lt 2017-08-17 

 

http://www.lrytas.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.aidas.lt/
http://www.kurier.lt/
http://www.valstietis.lt/
http://www.ve.lt/
http://www.vz.lt/
http://www.laisvaslaikrastis.lt/
http://www.lzinios.lt/


 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrino aukščiau nurodytus interneto 

tinklalapius ir nustatė, jog dalyje komercinės veiklos subjektų interneto tinklalapių yra talpinami 

reklaminiai skydeliai, kurie turi galimai nesąžiningos komercinės veiklos požymių. Atsižvelgiant į 

tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 

kreipėsi į verslo subjektus su prašymu pateikti informaciją apie interneto inklalapiuose esančių 

reklaminių skydelių užsakovus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba nustatė, jog 6 verslo 

subjektų interneto tinklalapiuose yra galimai nesąžiningos komercinės veiklos požymių. Iš 6 

komercinės veiklos subjektų 2 nepateikė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos prašomos 

informacijos. 

 

 

 

Atliekamo monitoringo metu bendrovės pateikė informaciją apie interneto tinklalapiuose 

esančių reklaminių skydelių užsakovus. Pažymėtina, jog dauguma komercinės veiklos subjektų 

nurodė, jog minėtų reklaminių skydelių skleidėjas yra „Google“. Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba, išanalizavus komercinės veiklos subjektų pateiktus dokumentus, kreipėsi į 

„Google“ Ireland Ltd. ir paprašė pateikti pasiūlymus, kokiu būdu „Google“ gali padėti užkirsti 

kelią reklaminių banerių pateikimui į minėtus interneto tinklalapius. 

Žemiau galima pamatyti minėtų reklaminių skydelių pavyzdžius. 

 

 

Informacijos pateikimas 

Pateikė informaciją Nepateikė informacijos



 

 

 

 

 

DELFI, UAB  

 

Reklaminiai skydeliai DELFI, UAB internetiniame tinklalapyje www.delfi.lt. Pažymėtina, 

kad DELFI, UAB interneto tinklalapyje www.delfi.lt buvo pateikiamas produkto „Skinetrin“ 

reklaminis skydelis, kurį paspaudus yra nukreipiama į  kitą interneto tinklalapį, kuriame pateikiama 

informacija turi nesąžiningos komercinės veiklos požymių, t. y. pateikiami įrodymais nepagrįsti 

duomenys, pateikiamas netikras laikmatis, kuris informuoja apie taikomos akcijos pabaigą, nors 

laikmatis atsinaujina, kuomet yra atnaujinamas interneto tinklalapis, nurodomos gydomosios 

produkto savybės, nors produktas nėra vaistinis preparatas ar medicinos priemonė ir pan.  

Pažymėtina, jog DELFI, UAB atsakydama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

rekomendaciją nurodė, jog bendrovė yra suinteresuota, kad reklama esanti bendrovės interneto 

tinklalapyje www.delfi.lt neklaidintų vartotojų. Bendrovė pažymėjo, jog kiekvieną dieną vartotojai 

sugeneruoja keliasdešimt milijonų reklamos paspaudimų, kurių nemaža dalis yra „parduodama“ 

aukcione, kurio bendrovė negali kontroliuoti. Bendrovė akcentavo, jog neturi žmogiškųjų išteklių ir 

techninių resursų patikrinti kiekvieną reklaminę žinutę, kuri yra bendrovės interneto tinklalapyje. 

Bendrovė taip pat nurodė, jog stengiasi kiek įmanoma panašaus pobūdžio reklamą išjungti ir jeigu 

įmanoma perspėja reklamos užsakovą. Bendrovė nurodė, jog tikisi, kad netolimoje ateityje atsiras 

techninių galimybių sukontroliuoti tokio pobūdžio reklamos skleidimą.  

 

 

http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.delfi.lt/


 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UAB „Lrytas“ 

 

Reklaminiai skydeliai UAB „Lrytas” internetiniame tinklalapyje www.lrytas.lt. Pažymėtina, 

jog UAB “Lrytas”  interneto tinklalapyje www.lrytas.lt buvo pateikiamas produkto „OnycoSolve“ 

reklaminis skydelis, kurį paspaudus, buvo nukreipiama į  kitą interneto tinklalapį, kuriame 

pateikiama informacija turi nesąžiningos komercinės veiklos požymių, t. y. pateikiami įrodymais 

nepagrįsti duomenys, pateikiamas netikras laikmatis, kuris informuoja apie taikomos akcijos 

pabaigą, nors laikmatis atsinaujina, kuomet yra atnaujinamas interneto tinklalapis, nurodomos 

gydomosios produkto savybės, nors produktas nėra vaistinis preparatas ar medicinos priemonė ir 

pan.  

Pažymėtina, jog UAB „Lrytas“ atsakydama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

rekomendaciją nurodė, jog stengiasi užtikrinti ir imasi visų įmanomų priemonių, kad bendrovės 

interneto tinklalapyje www.lrytas.lt nebūtų talpinami reklaminiai skydeliai pažeidžiantys bet kokius 

teisės aktus. Bendrovė taip pat nurodė, jog kreipėsi į „Google“, kuri nurodė, jog identifikavo 

klaidingą reklamą ir ją užblokavo. 

 

 

 

 

http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.lrytas.lt/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

UAB „15min“ 

 

 

  Reklaminiai skydeliai UAB „15min” internetiniame tinklalapyje www.15min.lt. Pažymėtina, 

jog UAB „15min“ interneto tinklalapyje www.15min.lt buvo pateikiamas produkto „Papillor“ 

reklaminis skydelis, kurį paspaudus, yra nukreipiama į  kitą interneto tinklalapį, kuriame pateikiama 

informacija turi nesąžiningos komercinės veiklos požymių, t. y. pateikiami įrodymais nepagrįsti 

duomenys, pateikiamas netikras laikmatis, kuris informuoja apie taikomos akcijos pabaigą, nors 

laikmatis atsinaujina, kuomet yra atnaujinamas interneto tinklalapis, nurodomos gydomosios 

produkto savybės, nors produktas nėra vaistinis preparatas ar medicinos priemonė ir pan.  

  Pažymėtina, jog UAB „15min“ atsakydama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

rekomendaciją nurodė, jog minėta reklama patenka iš „Google“ reklamos tinklo, kurio kontrolė 

bendrovės atžvilgiu yra neįmanoma. Bendrovė akcentavo, jog stengsis blokuoti reklamą, kuri 

galimai pažeidžia teisės aktus. 

 

 

http://www.15min.lt/
http://www.15min.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

UAB „ALFA MEDIA“ 

 

 

  Reklaminiai skydeliai UAB „ALFA MEDIA” internetiniame tinklalapyje www.alfa.lt.              

Pažymėtina, jog UAB „ALFA MEDIA“ interneto tinklalapyje www.alfa.lt  buvo pateikiamas 

produkto „Papillor“ reklaminis skydelis, kurį paspaudus, buvo nukreipiama į interneto tinklalapį, 

kuriame pateikiama informacija turi nesąžiningos komercinės veiklos požymių, t. y. pateikiami 

įrodymais nepagrįsti duomenys, pateikiamas netikras laikmatis, kuris informuoja apie taikomos 

akcijos pabaigą, nors laikmatis atsinaujina, kuomet yra atnaujinamas interneto tinklalapis, 

nurodomos gydomosios produkto savybės, nors produktas nėra vaistinis preparatas ar medicinos 

priemonė ir pan.  

 

 

 

 

http://www.alfa.lt/
http://www.alfa.lt/


 

 

 
 

 
 

 

 

UAB „Kaimo žinios“ 

 

 

   Reklaminiai skydeliai UAB „Kaimo žinios” internetiniame tinklalapyje www.valstietis.lt. 

Pažymėtina, jog UAB „Kaimo žinios“ interneto tinklalapyje www.valstietis.lt  buvo pateikiamas 

produkto „DiaRemedium“ reklaminis skydelis, kurį paspaudus, buvo nukreipiama į  interneto 

http://www.valstietis.lt/
http://www.valstietis.lt/


 

 

tinklalapį, kuriame pateikiama informacija turi nesąžiningos komercinės veiklos požymių, t. y. 

pateikiami įrodymais nepagrįsti duomenys, pateikiamas netikras laikmatis, kuris informuoja apie 

taikomos akcijos pabaigą, nors laikmatis atsinaujina, kuomet yra atnaujinamas interneto tinklalapis, 

nurodomos gydomosios produkto savybės, nors produktas nėra vaistinis preparatas ar medicinos 

priemonė ir pan.  

    Pažymėtina, jog UAB „Kaimo žinios“ atsakydama į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos rekomendaciją nurodė, jog taiko griežtą reklamos kontrolę ir politiką bei atidžiai atrenka 

reklamą, kuri yra skelbiama bendrovės interneto tinklalapyje. Bendrovė taip pat pažymėjo, kad 

minėta reklama galėjo būti parenkama iš „Google“, pagal individualius vartotojo kompiuteryje 

esančius slapukus (cookies). Bendrovė akcentavo, jog UAB „Kaimo žinios“ negali atsakyti už 

kiekvieno vartotojo asmeninį kompiuterį, lankomus interneto tinklalapius bei lankomų interneto 

tinklalapių istoriją. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

UAB „Patikimas verslas“ 

 

 

 

          Reklaminiai skydeliai UAB „Patikimas verslas” interneto tinklalapyje 

www.laisvaslaikrastis.lt. Pažymėtina, jog UAB „Patikimas verslas“ interneto tinklalapyje 

www.laisvaslaikrastis.lt buvo  pateikiamas loterijos „Lotogenas“ reklaminis skydelis, kurį 

paspaudus, buvo nukreipiama į interneto tinklalapį, kuriame pateikiama informacija turi 

nesąžiningos komercinės veiklos požymių, t. y. pateikiami įrodymais nepagrįsti duomenys, 

pateikiama informacija, kaip laimėti loterijose, vartotojų istorijos apie jų laimėtas sumas, nuoroda 

registracijai.  

 

 

 

 

 

  

http://www.laisvaslaikrastis.lt/
http://www.laisvaslaikrastis.lt/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

IŠVADOS 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktos nesąžiningos komercinės veiklos  

stebėsenos (monitoringo) tikslas įvertinti reklaminiuose skydeliuose, kurie yra skleidžiami verslo 

subjektų interneto tinklalapiuose , informacijos atitikimą teisės aktų nuostatoms. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba stebėsenos metu patikrino www.delfi.lt, 

www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.alfa.lt, www.tv3.lt, www.respublika.lt, www.lzinios.lt, 

www.kaunodiena.lt, www.aidas.lt, www.kurier.lt, www.valstietis.lt, www.ve.lt, www.vz.lt, 

http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.tv3.lt/
http://www.respublika.lt/
http://www.lzinios.lt/
http://www.kaunodiena.lt/
http://www.aidas.lt/
http://www.kurier.lt/
http://www.valstietis.lt/
http://www.ve.lt/
http://www.vz.lt/


 

 

www.laisvaslaikrastis.lt reklaminiuose skydeliuose skleidžiamą informaciją ir paprašė pateikti 

informaciją apie minėtos reklamos užsakovus. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išanalizavus komercinės veiklos subjektų 

pateiktus dokumentus, pažeidimų dėl galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos 

vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo nenustatė, tačiau, siekdama ateityje išvengti galimai 

pažeistų vartotojų interesų, pateikė rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos 

komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatų. 

Pateiktose rekomendacijose buvo akcentuota, jog Lietuvos Respublikos nesąžiningos 

komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad 

klaidinantys veiksmai – apgaulingos informacijos pateikimas arba toks informacijos, kuri nors ir 

faktiškai tiksli, tačiau dėl vieno arba kelių šioje dalyje išvardytų elementų (produkto egzistavimo 

arba pobūdžio) apgauna arba gali apgauti vidutinį vartotoją, pateikimas (įskaitant bendrą 

pristatymą), kuriuo vartotojas gali būti ar yra skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio 

jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. 

Rekomendacijose akcentuota, kad Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos 

vartotojams draudimo įstatyme bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl 

nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, iš dalies keičiančioje 

Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 

2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (toliau - 

Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva), kurios nuostatos yra perkeltos į minėtą įstatymą, 

nesąžiningos komercinės veiklos ir klaidinančios komercinės veiklos sąvokos formuluojamos taip, 

kad tokia veikla apima ne tik jau konkrečiai įvykusį vartotojo suklaidinimo ar kitokio jo 

ekonominio elgesio iškreipimo faktą, bet ir tokio suklaidinimo galimybę. Taigi sprendžiant, ar buvo 

padarytas Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

pažeidimas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai, remiantis teisingumo, 

išsamumo ir protingumo kriterijais, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo bendrovės veiksmais 

galimybę, o ne konkretų įvykusį suklaidinimo faktą. Tai patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas 2012 m. vasario 20 d. nutartimi byloje Nr. Nr. A
525

-284/2012.  

Rekomendacijose taip pat buvo nurodyta, jog Lietuvos Respublikos nesąžiningos 

komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies 2 punktas nustato, kad 

klaidinančiu informacijos neatskleidimu laikoma, jeigu neaišku pagal kitas aplinkybes, komercinės 

veiklos subjekto buveinės, gyvenamosios vietos ar prekybos vietos adresas ir vardas, pavardė ar 

pavadinimas ir, jei reikia, komercinės veiklos subjekto, kurio vardu jis veikia, buveinės, 

gyvenamosios vietos ar prekybos vietos adresas ir vardas, pavardė ar pavadinimas. 

http://www.laisvaslaikrastis.lt/


 

 

Rekomendacijose buvo nurodyta, kad Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės 

veiklos vartotojams draudimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, kad preziumuojama, jog 

komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingas tvirtinimas, kad produktą bus 

galima įsigyti tik per ypač trumpą laikotarpį arba kad tik tuo laikotarpiu jį bus galima įsigyti 

nustatytomis sąlygomis, taip siekiant paskatinti vartotoją nedelsiant priimti sprendimą, nesuteikiant 

vartotojui galimybės ar pakankamai laiko priimti informacija paremtą sprendimą, o 7 straipsnio 15 

punktas nustato, jog preziumuojama, kad komercinė veikla yra klaidinanti, jeigu ji pasireiškia kaip 

apgaulingas tvirtinimas, kad produktas gali gydyti ligas, funkcinius ar vystymosi sutrikimus. 

            Rekomendacijose  taip pat buvo pažymėta, kad Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

pažymi, kad vartotojų teisių gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos 

dalis, kuris vertintinas kaip viešasis interesas ir svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei 

visuomenės daliai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18  nutartis, bylos Nr. 3K-3-

475/2001).  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipė dėmesį, jog komercinės verslo 

subjektui keliami didesni profesinio atidumo, rūpestingumo reikalavimai, todėl bendrovė, 

vykdydama komercinę veiklą privalo būti atidi, rūpestinga ir suteikti vartotojams teisingą ir 

neklaidinančią informaciją. Pažymėtina, jog, priešingu atveju, jeigu vartotojams nėra suteikiama 

išsami ir neklaidinanti informacija apie bendrovės siūlomą įsigyti produktą, vartotojas gali priimti 

tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs.  

Teiktomis rekomendacijomis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrino, kad 

komercinės veiklos subjektai stengsis jog jų interneto tinklalapiuose bus atidžiai tikrinama ir 

atrenkama reklaminiuose skydeliuose esanti reklama.  

Pažymėtina, jog po Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teiktų pirminių 

rekomendacijų, reklaminių skydelių kiekis minėtuose interneto tinklalapiuose sumažėjo. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pažymi, jog dauguma verslo subjektų nurodė, 

jog už minėtos reklamos skydelius yra atsakinga „Google“ ir bendrovės pačios negali 100 %  

kontroliuoti reklamos, kuri patenka į bendrovių interneto tinklalapius.  

Atsižvelgdama į tai, kad minėti reklamos skydeliai vis dar yra platinami bei į tai, kad yra 

formuojama galimai nesąžininga verslo praktika, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tęs 

pradėtą stebėseną. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdyto monitoringo metu komercinės 

veiklos subjektai bendradarbiavo geranoriškai, teikė visą reikalingą informaciją.  

 

 


