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ĮVADAS 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdo Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų 

reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą dėl biocidinių produktų reklamos. Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis 

priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens ūkine komercine, finansine ar profesine 

veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, 

turtinių teisių ar įsipareigojimų perėmimą. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnis 

nustato, kad draudžiama 2012 m. gruodžio 22 d. Europos Parlemento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr.528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (toliau – Reglamentas 

Nr.528/2012) nuostatų neatitinkanti reklama.  

Reglamento Nr.528/2012 72 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog visi biocidinių produktų 

reklaminiai skelbimai turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 nustatytus reikalavimus ir juose 

taip pat turi būti sakiniai „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet 

perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.“, o šie sakiniai turi aiškiai išsiskirti iš viso 

reklaminio teksto ir būti įskaitomi.  

Reglamento Nr.528/2012 72 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad biocidinių produktų reklamoje 

apie šiuos produktus negali būti kalbama taip, kad būtų klaidinama dėl produkto keliamos rizikos 

žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai ar jo efektyvumo, taip pat, kad biocidinio 

produkto reklamoje niekuomet negalima nurodyti: „mažos rizikos produktas“, „netoksiškas“, 

„nekenksmingas“, „natūralus“, „nesukeliantis žalos aplinkai“, „nekenkia gyvūnams“ ar kitų panašių 

teiginių. 

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.1-32 

„Dėl reklamos stebėsenos (monitoringo) srities 2016 m. patvirtinimo“, 2016 m. atliko reklamos 

srities monitoringą, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar reklamos skleidėjai biocidinių 

produktų reklamose pateikia privalomą pateikti informaciją bei naudoja teiginius, kurie yra 

draudžiami pagal Reglamentą Nr.528/2012.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atsižvelgdama į turimus žmogiškuosius 

išteklius, taip pat į ūkio subjektų veiklos mastą, patikrino internetu prieinamų pardavėjų 

skleidžiamą informaciją apie biocidinius produktus: UAB „RUVERA“ (www.ruvera.lt), UAB 

„BHC group“ (www.bhc.lt), UAB „OMRINA“ (www.omrina.lt), „UAB „LIMEDIKA“ 

(www.vaistine.lt),  

UAB „Litfas“ (www.pharmedus.com), UAB „CREDO“ (www.credo.lt), AB „Higėja“ 

(www.higeja.lt), UAB „OKSALIS“ (www.oksalis.lt), UAB „Emolus“ (www.emolus.lt),  

UAB „Elega“ (www.elega.lt). 

Monitoringo metu Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba iš aukščiau nurodytų interneto 

tinklalapių atsitiktine tvarka atrinko biocidinius produktus ir raštu kreipėsi į komercinės veiklos 

subjektus su rekomendacija pakeisti biocidinių produktų reklamas, galimai pažeidžiančias Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio nuostatą.  

Toliau šiame apibendrinime pateikiama aukščiau nurodytų komercinės veiklos subjektų 

vartotojams teikiama informacija apie biocidinius produktus. Pateikiamos stebėsenos (monitoringo) 

išvados. 
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http://www.ruvera.lt/
http://www.bhc.lt/
http://www.omrina.lt/
http://www.vaistine.lt/
http://www.pharmedus.com/
http://www.credo.lt/
http://www.higeja.lt/
http://www.oksalis.lt/
http://www.emolus.lt/
http://www.elega.lt/


KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTAI, KURIŲ INTERNETO TINKLALAPIAI BUVO 

TIKRINTI 

 

 

 

Nr. SUBJEKTAS INTERNETO TINKLALAPIAI 

1. UAB „RUVERA“ 

 

www.ruvera.lt  

www.parduotuve.ruvera.lt  

 

2. UAB „BHC group“ 
 

www.bhc.lt  

3. UAB „OMRINA” 
 

www.omrina.lt 

4. UAB „LIMEDIKA“ 

 

www.vaistine.lt 

5. UAB „Litfas“ 

 

www.pharmedus.com 

6. UAB „CREDO“ 

 

www.pharmedus.com  

 

7. AB „Higėja“ 

 

www.higėja.lt  

8. UAB „OKSALIS“ 

 

www.oksalis.lt  

9. UAB „Emolus“ 

 

www.emolus.lt  

10. UAB „Elega“ 

 

www.elega.lt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UAB „RUVERA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „RUVERA“ interneto tinklalapyje www.parduotuve.ruvera.lt  

skleidžia produktų „KLIJAI PELĖMS DEBELLO“, „Natūrali priemonė nuo skruzdžių EKOZIP“ 

reklamą. Produktų „KLIJAI PELĖMS DEBELLO“, „Natūrali priemonė nuo skruzdžių EKOZIP“ 

reklamoje nėra pateikta privaloma informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš 

naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą“, o produkto „Natūrali 

priemonė nuo skruzdžių EKOZIP“ reklamoje pateikiami teiginiai: „100% natūrali medžiaga“, „Tai 

saugi ir natūrali priemonė“.  

 

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2221 pateikė  

UAB „RUVERA“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir 

nurodė, kad biocidinių produktų „KLIJAI PELĖMS DEBELLO“, „Natūrali priemonė nuo 

skruzdžių EKOZIP“ reklama galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 

straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė UAB „RUVERA“ pakeisti minėtų 

produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų skleidžiamos reklamos tekstą - reklamoje pateikti 

privalomą informaciją ir pašalinti teiginius, galimai pažeidžiančius Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 18 straipsnio nuostatą.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-09-21 patikrino minėtų produktų 

reklamąUAB „RUVERA“ interneto tinklalapyje www.parduotuve.ruvera.lt ir pastebėjo, jog 

biocidinių produktų reklama yra pakeista pagal pateiktą rekomendaciją. 

 

UAB „BHC group“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „BHC group“ interneto tinklalapyje www.bhc.lt skleidžia 

produktų „DICHLOFOSS ropojantiems vabzdžiams“, „DICHLOFOSS skraidantiems vabzdžiams“ 

ir „DICHLOFOSS universalus“ reklamą. Produktų „DICHLOFOSS ropojantiems vabzdžiams“, 

„DICHLOFOSS skraidantiems vabzdžiams“ ir „DICHLOFOSS universalus“ reklamoje nėra 

pateikta privaloma  informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami 

visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 

 

 



 

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2212 pateikė  

UAB „BHC group“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir 

nurodė, kad biocidinių produktų „DICHLOFOSS ropojantiems vabzdžiams“, „DICHLOFOSS 

skraidantiems vabzdžiams“ ir „DICHLOFOSS universalus“ reklama galimai pažeidžia Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė  

UAB „BHC group“ minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų reklamoje pateikti 

privalomą informaciją.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-09-21 patikrino minėtų produktų reklamą 

UAB „BHC group“ interneto tinklalapyje www.bhc.lt ir pastebėjo, jog biocidinių produktų reklama 

yra pakeista pagal pateiktą rekomendaciją. 

 

UAB „OMRINA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „OMRINA“ interneto tinklalapyje www.omrina.lt skleidžia 

produktų „Preparatas ropoj.vabzd. ANT&Crawling killer 300ml“, „Preparatas skraid.vabzd. 

FLY&Wasp killer 500ml“ reklamą. Produktų „Preparatas ropoj.vabzd. ANT&Crawling killer 

300ml“, „Preparatas skraid.vabzd. FLY&Wasp killer 500ml“ reklamoje nėra pateikta privaloma  



informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite 

etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2214 pateikė  

UAB „OMRINA“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir 

nurodė, kad biocidinių produktų „Preparatas ropoj.vabzd. ANT&Crawling killer 300ml“, 

„Preparatas skraid.vabzd. FLY&Wasp killer 500ml“ reklama galimai pažeidžia Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė 

UAB „OMRINA“ minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų reklamoje pateikti 

privalomą informaciją.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-18 nustatė, kad UAB „OMRINA“ 

interneto tinklalapyje www.omrina.lt skleidžia produktų „Ampulės tarakonams, blakėms, skruzdėms 

naikinti K-OTHRINE 5ml“, „Priemonė nuo skruzdžių ATAKA 100 g“, „Grūdai pelių ir žiurkių 

naikinimui MAUZER 200 g.“, „MAUZER pasta 100 g“ reklama, kurioje nepateikta privaloma 

informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite 

etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 

 



 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-18 raštu Nr.4-6120 pateikė  

UAB „OMRINA“ pakartotinę rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo  

18 straipsnio ir nurodė, kad biocidinių produktų „Ampulės tarakonams, blakėms, skruzdėms naikinti 

K-OTHRINE 5ml“, „Priemonė nuo skruzdžių ATAKA 100 g“, „Grūdai pelių ir žiurkių naikinimui 

MAUZER 200 g.“, „MAUZER pasta 100 g“ reklama galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė UAB „OMRINA“ 

pakeisti minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų reklamą, jog ji nepažeistų Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio nuostatos.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-24 patikrino minėtų produktų reklamą 

UAB „OMRINA“ interneto tinklalapyje www.omrina.lt ir pastebėjo, jog biocidinių produktų 

reklama yra pakeista pagal pateiktas rekomendacijas. 

 

UAB „LIMEDIKA“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), pastebėjo, kad UAB „LIMEDIKA“ interneto tinklalapyje www.vaistine.lt skleidžia 

produktų „Repelentas purškiamas nuo vabzdžių 100ml, Ben's 30“ ir „Repelentas Kids 100ml, 

Diffusil“ reklamą. Produktų „Repelentas purškiamas nuo vabzdžių 100ml, Ben's 30“ ir „Repelentas 

Kids 100ml, Diffusil“ reklamoje nėra tinkamai pateikta privaloma informacija: „Biocidinius 

produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie 

produktą“. 

 

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2213 pateikė  

UAB „LIMEDIKA“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir 



nurodė, kad biocidinių produktų „Repelentas purškiamas nuo vabzdžių 100ml, Ben's 30“ ir 

„Repelentas Kids 100ml, Diffusil“ reklama galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė UAB „LIMEDIKA“ produkto 

„Repelentas purškiamas nuo vabzdžių 100ml, Ben's 30“ reklamoje privalomą informaciją pateikti ir 

skiltyje „Informacija“, o produkto „Repelentas Kids 100ml, Diffusil“ reklamoje pateikti privalomą 

informaciją „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite 

etiketę ir informaciją apie produktą“, kuri turi aiškiai išsiskirti iš viso reklaminio teksto ir būti 

įskaitoma, taip pat pasiūlė ir kitų platinamų biocidinių produktų reklamoje pateikti privalomą 

informaciją.   

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-24 patikrino minėtų produktų reklamą  

UAB „LIMEDIKA“ interneto tinklalapyje www.vaistine.lt ir pastebėjo, jog biocidinių produktų 

reklama yra pakeista pagal pateiktas rekomendacijas. 

 

UAB „Litfas“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), patvirtintą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016-01-27 

įsakymu Nr.1-32, pastebėjo, kad UAB „Litfas“ interneto tinklalapyje www.pharmedus.com 

skleidžia produktų „BEN‘S 30“, „BEN‘S 100“, „BEN‘S REPELENTU PRISOTINTOS 

SERVETĖLĖS“ reklamą. Produktų „BEN‘S 30“, „BEN‘S 100“, „BEN‘S REPELENTU 

PRISOTINTOS SERVETĖLĖS“ reklamoje nėra pateikta privaloma  informacija: „Biocidinius 

produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie 

produktą“. 

 

 



 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2215 pateikė  

UAB „Litfas“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir nurodė, 

kad biocidinių produktų „BEN‘S 30“, „BEN‘S 100“, „BEN‘S REPELENTU PRISOTINTOS 

SERVETĖLĖS“ reklama galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė UAB „Litfas“ minėtų produktų ir kitų platinamų 

biocidinių produktų reklamoje pateikti privalomą informaciją.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-24 patikrino minėtų produktų reklamą  

UAB „Litfas“ interneto tinklalapyje www.pharmedus.com ir pastebėjo, jog biocidinių produktų 

reklama yra pakeista pagal pateiktas rekomendacijas. 

 

UAB „CREDO“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), patvirtintą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016-01-27 

įsakymu Nr.1-32, pastebėjo, kad UAB „CREDO“ interneto tinklalapyje www.credo.lt skleidžia 

produktų „Granulės graužikų naikinimui RODEXION 100“, „Insekticidas AMPLAT emulsinis 

koncentratas, 1 ltr“, „Insekticidas PULNEX (milteliai), 1 kg“, „Nuodai faraoninių skruzdėlių 

naikinimui PROTECT“ reklamą. Produktų „Granulės graužikų naikinimui RODEXION 100“, 

„Insekticidas AMPLAT emulsinis koncentratas, 1 ltr“, „Insekticidas PULNEX (milteliai), 1 kg“, 

„Nuodai faraoninių skruzdėlių naikinimui PROTECT“ reklamoje nėra pateikta privaloma  

informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite 

etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 

 



 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2222 pateikė  

UAB „CREDO“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir 

nurodė, kad biocidinių produktų „Granulės graužikų naikinimui RODEXION 100“, „Insekticidas 

AMPLAT emulsinis koncentratas, 1 ltr“, „Insekticidas PULNEX (milteliai), 1 kg“, „Nuodai 

faraoninių skruzdėlių naikinimui PROTECT“ reklama galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė UAB „CREDO“ 

minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų reklamoje pateikti privalomą informaciją.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-09-16 nustatė, kad UAB „CREDO“ interneto 

tinklalapyje www.credo.lt skleidžia produkto „KLIJAI GRAUŽIKŲ IR ROPOJANČIŲ VABZDŽIŲ 

NAIKINIMUI“ reklamą. Produkto reklamoje pateikiamas draudžiamas teiginys „netoksiški klijai“ ir 

nėra pateikta privaloma informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami 

visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą“. Pažymėtina, kad reklaminiai teiginiai 

„netoksiški“ yra draudžiami naudoti taip pat ir ant biocidinio produkto pakuotės.  

 

        



 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-09-20 raštu Nr.4-5501 pateikė  

UAB „CREDO“ pakartotinę rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo  

18 straipsnio ir nurodė, kad produkto „KLIJAI GRAUŽIKŲ IR ROPOJANČIŲ VABZDŽIŲ 

NAIKINIMUI“ reklama galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė UAB „CREDO“ pakeisti minėto produkto ir kitų 

platinamų biocidinių produktų reklamą taip, jog ji nepažeistų Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 18 straipsnio nuostatos.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-24 patikrino minėtų produktų reklamas  

UAB „CREDO“ interneto tinklalapyje www.credo.lt ir pastebėjo, jog biocidinių produktų reklama 

yra pakeista pagal pateiktas rekomendacijas. 

 

 

 

AB „Higėja“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), patvirtintą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016-01-27 

įsakymu Nr.1-32, pastebėjo, kad AB „Higėja“ interneto tinklalapyje www.higeja.lt skleidžia 

produktų „ADK-611“, „Cirkuliacinis D 28“, „FARM EXTRA“, „Jodoline“, „Mėta“, „SMD-11“  

reklamą. Produktų „ADK-611“, „Cirkuliacinis D 28“, „FARM EXTRA“, „Jodoline“, „Mėta“, 

„SMD-11“  reklamoje nėra pateikta privaloma  informacija: „Biocidinius produktus naudokite 

saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 



 

 

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2218 pateikė AB 

„Higėja“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir nurodė, kad 

produktų „ADK-611“, „Cirkuliacinis D 28“, „FARM EXTRA“, „Jodoline“, „Mėta“, „SMD-11“ 

reklama galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 

straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė AB „Higėja“ minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių 

produktų reklamoje pateikti privalomą informaciją.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-24 patikrino minėtų produktų reklamas  

AB „Higėja“ interneto tinklalapyje www.higeja.lt ir pastebėjo, jog biocidinių produktų reklama yra 

pakeista pagal pateiktas rekomendacijas. 

 



UAB „OKSALIS“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), patvirtintą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016-01-27 

įsakymu Nr.1-32, pastebėjo, kad UAB „Oksalis“ interneto tinklalapyje www.oksalis.lt skleidžia 

produktų „Priemonė nuo uodų Stichfrei 10ml Ballistol“, „Priemonė nuo uodų Stichfrei 125ml 

Ballistol“, „Priemonė nuo uodų vaikams Stichfrei 125ml Ballistol“ reklamą. Produkto „Priemonė 

nuo uodų Stichfrei 10ml Ballistol“ reklamoje pateikiami teiginiai: „Visiškai netoksiškas ir saugus“, 

„STICHFREI absoliučiai netoksiškas“. Produkto „Priemonė nuo uodų Stichfrei 125ml Ballistol“ 

reklamoje pateikiami teiginiai: „Visiškai netoksiškas ir saugus“, „STICHFREI absoliučiai 

netoksiškas“. Taip pat produktų „Priemonė nuo uodų Stichfrei 10ml Ballistol“, „Priemonė nuo uodų 

Stichfrei 125ml Ballistol“, „Priemonė nuo uodų vaikams Stichfrei125ml Ballistol“ reklamoje nėra 

pateikta privaloma  informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami 

visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 

 

 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2216 pateikė  

UAB „OKSALIS“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir 

nurodė, kad produktų „Priemonė nuo uodų Stichfrei 10ml Ballistol“, „Priemonė nuo uodų Stichfrei 

125ml Ballistol“, „Priemonė nuo uodų vaikams Stichfrei125ml Ballistol“ reklama galimai pažeidžia 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė  

UAB „OKSALIS“ pakeisti minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų reklamas, jog jos 

nepažeistų Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio nuostatos.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-09-19 nustatė, kad UAB „OKSALIS“ 

interneto tinklalapyje www.oksalis.lt skleidžia produktų „PRIEMONĖ NUO ERKIŲ „MILBEN-

FREY“, „BENS‘S100 LOSJONAS NUO UODŲ 37 ML“, „PRIEMONĖ NUO UODŲ“, 



„PRIEMONĖ NUO ERKIŲ IR MAŠALŲ „ZECKEN-FREY“, „PRIEMONĖ NUO VAPSVŲ IR 

UODŲ „HAGOPUR WESPEN-FREY“ 200 G“ reklamą. Minėtų produktų reklamoje nepateikta 

privaloma informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet 

perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 

 
 

 

 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-09-21 raštu Nr.4-5530 pateikė  

UAB „OKSALIS“ pakartotinę rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 

straipsnio ir nurodė, kad produktų „PRIEMONĖ NUO ERKIŲ „MILBEN-FREY“, „BENS‘S100 

LOSJONAS NUO UODŲ 37 ML“, „PRIEMONĖ NUO UODŲ“, „PRIEMONĖ NUO ERKIŲ IR 

MAŠALŲ „ZECKEN-FREY“, „PRIEMONĖ NUO VAPSVŲ IR UODŲ „HAGOPUR WESPEN-

FREY“ 200 G“ reklamos galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė UAB „OKSALIS“ pakeisti minėtų produktų ir kitų 

platinamų biocidinių produktų reklamą taip, jog ji nepažeistų Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo 18 straipsnio nuostatos.  



Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-24 patikrino minėtų produktų reklamą  

UAB „OKSALIS“ interneto tinklalapyje www.oksalis.lt ir pastebėjo, jog biocidinių produktų 

reklama yra pakeista pagal pateiktas rekomendacijas. 

 

UAB „Emolus“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), patvirtintą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016-01-27 

įsakymu Nr.1-32, pastebėjo, kad UAB „Emolus“ interneto tinklalapyje www.emolus.lt skleidžia 

produktų „Cobra prieš ropojančius 400ml“, „Nuodai granulės Broditop 100g“, „Širšėms naikinti 

aerozolis 300ml BROS“, „Skruzdžių naikinimui METRODIN FLOW L 500ml“ reklamą. Produktų 

„Cobra prieš ropojančius 400ml“, „Nuodai granulės Broditop 100g“, „Širšėms naikinti aerozolis 

300ml BROS“, „Skruzdžių naikinimui METRODIN FLOW L 500ml“ reklamoje nėra pateikta 

privaloma  informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet 

perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 

 

 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2220 pateikė  

UAB „Emolus“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir nurodė, 

kad produktų Cobra prieš ropojančius 400ml“, „Nuodai granulės Broditop 100g“, „Širšėms naikinti 

aerozolis 300ml BROS“, „Skruzdžių naikinimui METRODIN FLOW L 500ml“ reklama galimai 

pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

pasiūlė UAB „Emolus“ minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų reklamoje pateikti 

privalomą informaciją.  



Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-24 patikrino minėtų produktų reklamą 

UAB „Emolus“ interneto tinklalapyje www.emolus.lt ir pastebėjo, jog biocidinių produktų reklama 

yra pakeista pagal pateiktas rekomendacijas. 

 

UAB „Elega“ 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vykdydama reklamos srities stebėseną 

(monitoringą), patvirtintą Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016-01-27 

įsakymu Nr.1-32, pastebėjo, kad UAB „Elega“ interneto tinklalapyje www.elega.lt skleidžia 

produktų „Sanosil Super 25 Ag“ ir „Sanosil S010 Ag“ reklamą. Produkto „Sanosil Super 25 Ag“ 

reklamoje naudojamas teiginys: „Sanosil - ekologiškai nekenksmingas“. Produkto „Sanosil S010 

Ag“ reklamoje naudojami teiginiai: „Šis fungicidas neturi toksiškų medžiagų, kurios gali sukelti 

pavojų jūsų sveikatai, naudojant jį patalpų viduje“, „<...>jis praktiškai nekenkia aplinkai <...>“. 

Taip pat produktų „Sanosil Super 25 Ag“ ir „Sanosil S010 Ag“ reklamoje nėra pateikta privaloma  

informacija: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite 

etiketę ir informaciją apie produktą“. 

 

                       

 
 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-04-28 raštu Nr.4-2219 pateikė  

UAB „Elega“ rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio ir nurodė, 

kad produktų „Sanosil Super 25 Ag“, „Sanosil S010 Ag“ reklamos galimai pažeidžia Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, pasiūlė  

UAB „Elega“ pakeisti minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų skleidžiamos reklamos 

tekstą - reklamoje pateikti privalomą informaciją ir pašalinti teiginius, galimai pažeidžiančius 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio nuostatą. 



Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-09-16 nustatė, kad UAB „Elega“ interneto 

tinklalapyje www.elega.lt skleidžia produktų „Sanosil S010 Ag“ ir „Sanosil S010 Ag su purkštuvu“ 

reklamas, kurios galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio nuostatą. 

Minėtų produktų reklamoje pateikti draudžiami teiginiai: „Ši priemonė neturi toksinių ir pavojingų 

medžiagų, kurios gali sukelti pavojų Jūsų sveikatai bei aplinkai, naudojant jį patalpų viduje bei 

vandenyje“, „<...> jis praktiškai nekenkia aplinkai <...>“ bei nepateikta privaloma informacija: 

„Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir 

informaciją apie produktą“. 

 

 
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-09-21 raštu Nr.4-5531 pateikė  

UAB „Elega“ pakartotinę rekomendaciją dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio 

ir nurodė, kad produktų Sanosil S010 Ag“ ir „Sanosil S010 Ag su purkštuvu“ reklama galimai 

pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnį. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 

pasiūlė UAB „Elega“ pakeisti minėtų produktų ir kitų platinamų biocidinių produktų reklamą taip, 

jog ji nepažeistų Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 straipsnio nuostatos.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2016-10-24 patikrino minėtų produktų reklamą 

UAB „Elega“ interneto tinklalapyje www.elega.lt ir pastebėjo, jog biocidinių produktų reklama yra 

pakeista pagal pateiktas rekomendacijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IŠVADOS 
 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktos biocidinių produktų reklamos 

stebėsenos (monitoringo) tikslas buvo informacijos, kuri pateikiama vartotojams apie biocidinius 

produktus, vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrino 10 Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų 

(UAB „RUVERA“, UAB „BHC group“, UAB „OMRINA“, „UAB „LIMEDIKA“,  

UAB „Litfas“, UAB „CREDO“, AB „Higėja“, UAB „OKSALIS“, UAB „Emolus“,  

UAB „ELEGA“), kurie parduoda biocidinius produktus, vartotojams pateikiamą informaciją apie 

biocidinius produktus. Patikrinimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar komercinės veiklos subjektai 

reklamuojant biocidinius produktus neklaidina dėl produkto keliamos rizikos žmonių sveikatai, 

gyvūnų sveikatai arba aplinkai ar jo efektyvumo, taip pat ar nėra naudojami draudžiami teiginiai: 

„mažos rizikos produktas“, „netoksiškas“, „nekenksmingas“, „natūralus“, „nesukeliantis žalos 

aplinkai“, „nekenkia gyvūnams“ ar kiti panašūs teiginiai. Patikrinimo metu taip pat buvo siekiama 

išsiaiškinti, ar komercinės veiklos subjektai reklamuojant biocidinius produktus pateikia privalomą 

pateikti informaciją: „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet 

perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.“, kuri turi aiškiai išsiskirti iš viso reklaminio 

teksto ir būti įskaitoma.  

Stebėsenos (monitoringo) metu iš UAB „RUVERA“, UAB „BHC group“, UAB „OMRINA“, 

„UAB „LIMEDIKA“, UAB „Litfas“, UAB „CREDO“, AB „Higėja“, UAB „OKSALIS“,  

UAB „Emolus“, UAB „ELEGA“ interneto tinklalapių atsitiktine tvarka iš viso buvo atrinkti 43 

biocidiniai produktai ir tikrinti jų reklaminiai teiginiai.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išanalizavusi komercinės veiklos subjektų 

pateikiamą informaciją apie biocidinius produktus, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 18 

straipsnio pažeidimų nenustatė, tačiau, siekdama ateityje išvengti galimai pažeistų vartotojų interesų, 

pateikė komercinės veiklos subjektams rekomendacijas dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 

18 straipsnio tinkamo įgyvendinimo.  

Pateiktose rekomendacijose buvo akcentuotas biocidinių produktų reklamos teisinis 

reglamentavimas, nurodyti galimi teisės aktų pažeidimai bei pateikti paaiškinimai, kurie reklaminiai 

teiginiai yra draudžiami naudoti biocidinių produktų reklamose, bet kaip tinkamai turi būti pateikta 

privaloma pateikti informacija „Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet 

perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.“ 

Teiktomis rekomendacijomis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrino, kad 

komercinės veiklos subjektai vartotojams pateiktų teisingą ir neklaidinančią informaciją apie 

biocidinius produktus bei pasiekė biocidinių produktų reklamos srities stebėsenos (monitoringo) 

tikslą. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdyto monitoringo metu komercinės veiklos 

subjektai bendradarbiavo geranoriškai, teikė visą reikalingą informaciją bei atsižvelgė į Valstybinės 

vartotojų teisių apsaugos tarnybos teiktas rekomendacijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


