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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. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos praktikoje pastebėta, kad tam tikrais atvejais 

komercinės veiklos subjektai, pateikdami viešą komercinį pasiūlymą, naujo statinio paskirtį  

nurodo „butas“, o vartotojui, pateikiant pasirašyti sutartį, buto paskirtis pervadinama į 

„negyvenamosios poilsio patalpos“.  

Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1-31 

„Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos srities stebėsenos (monitoringo) 2016 m. patvirtinimo“, 

2016 m. atliko nesąžiningos komercinės veiklos srities stebėseną, kurios metu buvo siekiama 

išsiaiškinti, ar komercinės veiklos subjektai reklamoje bei vartotojams teikiamose pasirašyti 

nekilnojamo turto pirkimo – pardavimo sutartyse nurodo išsamią, aiškią ir neklaidinančią 

informaciją apie siūlomo  įsigyti nekilnojamo turto paskirtį.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atsižvelgdama į turimus žmogiškuosius 

išteklius, taip pat į ūkio subjektų veiklos mastą, patikrino UAB „ANREKA“ (www.naujasbustas.lt), 

UAB „ARKADA” (www.arkada.lt ), UAB „Astig“ (www.helios-pilaite.lt), UAB „Capital Real 

Estate“ (www.naujamiescioaleja.lt; www.ambercity.lt),  UAB „Conresta“ (http://visoriualeja.lt), 

UAB „Eika“ (http://eikanamaipilaiteje.lt, www.santariskiunamai.lt, www.linkparko.lt, 

http://dominonamai.lt), UAB „MG Valda“ (http://lhouse.lt), UAB „Merko statyba“ 

(www.bajorudominija.lt ); UAB „MRS“  (www.uzupiokalvos.lt , UAB „Negresko investicijos“  
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(http://kterasos.lt), UAB „NT Investicijų sprendimai“  (www.zalgirionamai.lt), UAB „PK Invest“ 

(www.saltiniunamai.lt ), UAB „Pušyno slėnis“ (www.pusynoslenis.lt ), UAB „Remilijana“ 

(www.kalnenukotedzai.lt ), UAB „Solo House“ (www.rasunamai.lt), UAB „Transmedos projektai“ 

(www.jasinskionamai.lt), UAB „Veikmė“ (www.veikme.lt), UAB „Verkių namai“ 

(www.macernionamai.lt),  UAB „Veritas ana“ (www.antezeriai.lt; www.saltineliai.lt),  

UAB „Vilbra“ (www.naujamiescionamai.lt), UAB „Vilmestos projektai“ (www.vilmesta.lt),  ABF 

„VITI“ (http://vilkpedessilas.abviti.lt), taip pat tinklalapiuose http://venecija.lt, www.koriai.lt, 

www.aurumapartamentai.lt, www.butaisauletekyje.lt,  http://zerucioslenis.lt skleidžiamą 

informaciją apie siūlomą įsigyti nekilnojamo turto paskirtį. 
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KOMERCINĖS VEIKLOS SUBJEKTAI, KURIŲ INTERNETINIAI TINKLALAPAI BUVO 

TIKRINAMI 

 

 

 

Nr. SUBJEKTAS 
INTERNETINIS 

TINKLALAPIS 
TIKRINIMO DATA 

1. 
UAB  ANREKA 

 

www.naujasbustas.lt 

 
2016-04-20 

2. UAB ARKADA www.arkada.lt 2016-04-20 

3. UAB „Astig“ www.helios-pilaite.lt 2016-04-20 

4. UAB „Capital Real Estate“ www.naujamiescioaleja.lt 2016-04-20 

5. UAB „Conresta“ www.visoriualeja.lt 2016-04-20 

6. UAB „Eika“ www.eikanamaipilaiteje.lt 2016-04-25 

7. UAB „Merko statyba“ www.bajorudominija.lt 2016-04-25 

8. UAB „MG Valda“ www.lhouse.lt 2016-04-25 

9. UAB „MRS“ www.uzupiokalvos.lt 2016-04-25 

10. UAB „Negresko investicijos“ www.kterasos.lt 2016-04-25 

11. 
UAB „NT Investicijų 

sprendimai“ 
www.zalgirionamai.lt 2016-04-25 

12. UAB „PK Invest“ www.saltiniunamai.lt 2016-04-26 

13. UAB „Transmedos projektai“ www.jasinskionamai.lt 2016-04-26 

14. UAB „Veikmė“ www.veikme.lt 2016-04-26 

15. UAB „Vilbra“ 
www.naujamiescionamai.lt 

 
2016-04-26 

16. UAB „Vilmestos projektai“ www.vilmesta.lt 2016-04-26 
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17. 
„Venecija LT“ 

 
www.venecija.lt 2016-04-26 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrino aukščiau nurodytus internetinius 

tinklalapius ir nustatė, jog didžioji dalis komercinės veiklos subjektų siūlo įsigyti butus bei 

komercines patalpas. 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 pardavėjus su prašymu pateikti internetiniuose 

tinklalapiuose reklamuojamų butų  pirkimo – pardavimo sutarčių kopijas, kurias teikia pasirašyti 

vartotojams. Iš 17 komercinės veikslos subjektų 4 nepateikė Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos prašomos informacijos, todėl buvo kreiptasi pakartotinai.  

 

 

 

Atliekamo monitoringo metu bendrovės pateikė reklamuojamų butų  pirkimo – pardavimo 

sutarčių arba jų projektų kopijas. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, išanalizavus 

komercinės veiklos subjektų pateiktus dokumentus, pažeidimų dėl galimo Lietuvos Respublikos 

nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo nenustatė. Komercinės 

veiklos subjektai reklamoje bei vartotojams teikiamose pasirašyti nekilnojamo turto pirkimo – 

pardavimo sutartyse nurodo aiškią ir neklaidinančią informaciją apie siūlomo įsigyti nekilnojamo 

turto paskirtį. Žemiau pateikiama keletas pavyzdžių 

 

pateikė 
informaciją

81%

nepateikė 
informacijos

19%

Informacijos pateikimas

http://www.venecija.lt/


 

UAB  ANREKA 

 

Reklama UAB ANREKA internetiniame tinklalapyje www.naujasbustas.lt. Bendrovė 

minėtame tinklalapyje reklamuoja bei siūlo vartotojams įsigyti butus.  Iš reklamos bei vartotojams 

pateikiamos pasirašyti statybos sutarties matyti, jog bendrovė atskleidžia esminę informaciją apie 

siūlomo įsigyti nekilnojamo turto paskirtį.  
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UAB „NT Investicijų sprendimai“ 

 

Reklama UAB „NT Investicijų sprendimai“ internetiniame tinklalapyje 

www.zalgirionamai.lt. Bendrovė minėtame tinklalapyje reklamuoja bei siūlo vartotojams įsigyti 

butus.  Iš reklamos bei vartotojams pateikiamos pasirašyti statybos sutarties matyti, jog bendrovė 

atskleidžia esminę informaciją apie siūlomo įsigyti nekilnojamo turto paskirtį.  
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UAB ARKADA 

 

 

Reklama UAB ARKADA internetiniame tinklalapyje www.arkada.lt. Bendrovė minėtame 

tinklalapyje reklamuoja bei siūlo vartotojams įsigyti butus.  Iš reklamos bei vartotojams 

pateikiamos pasirašyti statybos sutarties matyti, jog bendrovė atskleidžia esminę informaciją apie 

siūlomo įsigyti nekilnojamo turto paskirtį.  
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IŠVADOS 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktos nesąžiningos komercinės veiklos  

stebėsenos (monitoringo) tikslas buvo informacijos, kuri teikiama vartotojams apie siūlomo  įsigyti 

nekilnojamo turto paskirtį, vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba stebėsenos metu patikrino UAB ANREKA, 

UAB ARKADA, UAB „Astig“, UAB „Capital Real Estate“,  UAB „Conresta“, UAB „Eika“, UAB 

„MG Valda“, UAB „Merko statyba“, UAB „MRS“, UAB „Negresko investicijos, UAB „NT 

Investicijų sprendimai“, UAB „PK Invest“, UAB „Transmedos projektai“, UAB „Veikmė“, UAB 

„Vilbra“ UAB „Vilmestos projektai“, „Venecija LT“ internetinius tinklalapius, kuriuose buvo 

reklamuojami naujos statybos butai ir paprašė pateikti konkrečių butų pirkimo – pardavimo sutarčių 

kopijas.  

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 5 straipsnio 1 dalies 4 punkto tinkamo 

įgyvendinimo.  

Pateiktose rekomendacijose buvo akcentuota, jog 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. Rekomendacijoje 

nurodyta, jog 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. A525-284/2012.  



 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atkreipė dėmesį, jog komercinės verslo 

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

vykdydama nekilnojamojo turto pardavimus privalo būti atidi, rūpestinga ir suteikti vartotojams 

teisingą ir neklaidinančią informaciją apie parduodamą nekilnojamąjį turtą. Pažymėtina, jog, 

priešingu atveju, jeigu vartotojams nėra suteikiama išsami ir neklaidinanti informacija apie 

bendrovės siūlomą įsigyti turtą, vartotojas gali priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis 

aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs.  

Teiktomis rekomendacijomis Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba užtikrino, kad 

komercinės veiklos subjektų vartotojams teikiamose pasirašyti pirkimo – pardavimo sutartyse bei 

reklamoje nurodytų aiškią ir neklaidinančią informaciją apie siūlomą įsigyti nekilnojamo turto 

paskirtį. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdyto monitoringo metu komercinės 

veiklos subjektai bendradarbiavo geranoriškai, teikė visą reikalingą informaciją.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, atsižvelgdama į praktikoje galimas kilti 

problemas, ir 2017 m. komercinės veiklos subjektų pateikiamą informaciją vartotojams dėl 

parduodamo nekilnojamojo turto laikys prioritetine sritimi. 

 

 


