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ĮVADAS 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Nesąžiningos komercinės 

veiklos vartotojams draudimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 6-212) 9 straipsnio 1 dalimi, kontroliuoja 

kaip komercinės veiklos subjektai laikosi Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo nuostatų. 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. Minėto draudimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyta, jog 

preziumuojama, kad komercinė veikla yra agresyvi, jeigu ji pasireiškia kaip apgaulingo įspūdžio 

sudarymas, kad vartotojas jau gavo, gaus arba atlikęs nustatytą veiksmą gaus dovanų arba kitokios 

lygiavertės naudos, kai iš tiesų nėra jokios dovanos ar kitokios lygiavertės naudos, arba vartotojas 

gali reikalauti dovanų ar kitokios lygiavertės naudos tik sumokėjęs pinigų arba patyręs išlaidų. 

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies 8 

punktas perkelia 2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl 

nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios 

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 (OL L 149, p. 22) 

(toliau – Direktyva 2005/29/EB) I priedo 31 punktą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas byloje 

C 428/11 išaiškino Direktyvos 2005/29/EB I priedo 31 punkto turinį nurodydamas, kad I priedo 31 

punktu draudžiama veikla, kuria veiksmui, skirtam pareikalauti dovanos, atlikti vartotojas privalo 

sumokėti pinigų ar patirti kokių nors išlaidų. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas šioje byloje 

pažymėjo, kad nesvarbu, kad vartotojui tenkančios išlaidos, yra nedidelės, palyginti su dovana, ar 

kad iš jų profesionalas negauna jokios naudos. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Nesąžiningos komercinės veiklos srities 

stebėsenos (monitoringo) 2014 m. patvirtinimo“ 2014 m. atliko galimai nesąžiningos komercinės 

veiklos susietų komercinių pasiūlymų teikiant dovanas ar kitokią lygiavertę naudą srityje stebėseną 

(monitoringą). 

Sudarinėdama tikrinamų ūkio subjektų sąrašą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 

atsižvelgė į ūkio subjekto veiklos mastą ir stebėjo šių internetu prieinamų tinklalapių turinį: beta.lt, 

kartu.lt, grupinis.lt, puikidovana.lt, geradovana.lt, 15min.lt, delfi.lt, alfa.lt, lryas.lt, respublika.lt, 

moteris.lt, ji24.lt. Atsižvelgiant į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba tikrino UAB 

„Cherry Media LT”, UAB „Diginet LT“, UAB „PUIKI DOVANA“, UAB „Gera dovana“, UAB 

„15 min”, UAB „Delfi”, UAB „ALFA MEDIA“, UAB „Lrytas”, UAB „Respublikos leidiniai“, 

UAB „Ekspress leidyba“, UAB „Žurnalų leidybos grupė“ skleidžiamą informaciją apie susietus 

komercinius pasiūlymus teikiant dovanas ar kitokią lygiavertę naudą. 

Toliau šiame apibendrinime pateikiami nesąžiningos komercinės veiklos susietų komercinių 

pasiūlymų teikiant dovanas ar kitokią lygiavertę naudą srities stebėsenos (monitoringo) vykdymo 

aprašymas bei rezultatai. 

 

________________________________________ 



 

SUSIETŲ KOMERCINIŲ PASIŪLYMŲ ŠALTINIAI 

 

 

 Šaltinis Tikrinimo data (pastebėti įtarimai) 

1. Beta.lt  2014-01-28 (1) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

2. Kartu.lt 2014-01-30 (1) 

2014-02-20 (1) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (2) 

2014-06-27 (1) 

2014-08-08 (2) 

2014-12-03 (0) 

3. Grupinis.lt 2014-02-20 (0) 

2014-03-14 (1) 

2014-05-20 (1) 

2014-06-27 (3) 

2014-08-08 (0) 

2014-12-03 (0) 

4. Puikidovana.lt 2014-02-03 (1) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

5. Geradovana.lt 2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (1) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

2014-12-03 (0) 

6. 15min.lt 2014-01-28 (0) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

7. Delfi.lt 2014-02-20 (0) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

8. Alfa.lt 2014-02-20 (0) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

9. Lryas.lt 2014-02-20 (0)  

2014-03-14 (0) 



2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

10. Respublika.lt 2014-02-20 (0) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

11. Moteris.lt 2014-02-20 (0) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

12. Ji24.lt 2014-02-20 (0) 

2014-03-14 (0) 

2014-05-20 (0) 

2014-06-27 (0) 

2014-08-08 (0) 

 

 

Vykdant susietų komercinių pasiūlymų teikiant dovanas ar kitokią lygiavertę naudą srities 

stebėseną (monitoringą) 2014 m. iš viso buvo atliktos 63 šaltinių peržiūros, jų meta pastebėti 15 

galimi pažeidimai. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pastebėjusi, jog yra pagrindo įtarti, 

kad bendrovės teikiamas susietas komercinis pasiūlymas teikiant dovanas ar kitokią lygiavertę 

naudą gali pažeisti Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo 

įstatymo nuostatas, vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 

2006, Nr. 77 2975) 362 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teikė komercinės veiklos subjektui 

konsultaciją, siūlydama pakeisti komercinio pasiūlymo tekstą pašalinant iš jo įspūdį, kad vartotojas 

gaus dovanų arba kitokios lygiavertės naudos, kai iš tiesų nėra jokios dovanos ar kitokios 

lygiavertės naudos, arba vartotojas gali reikalauti dovanų ar kitokios lygiavertės naudos tik 

sumokėjęs pinigų arba patyręs išlaidų. Bendrovei nesutinkant jog teikiamas komercinis pasiūlymas 

gali pažeisti Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

nuostatas, buvo prašoma nurodyti  savo argumentus, kuriuos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos 

tarnyba galėtų įvertinti. 

 

 



 

 

 

Priežiūra 

Skleidėjas Kur skleista/ kada skleista/ trumpas turinys Rezultatas 

„CHERRY MEDIA 

LT“ UAB 

2014-01-28 2014-01-30 

Beta.lt 

„159 litai už 265 litus kainuojantį modernaus 

ir žaismingo dizaino sėdmaišį BEAN BAG 

CLASSIK ir praktišką dovaną - patogų pufą 

kojoms“ 

Komercinio pasiūlymo 

tekstas yra pataisytas 

nurodant „159 litai už 

265 litus kainuojančius 

modernaus ir žaismingo 

dizaino sėdmaišį BEAN 

BAG CLASSIK bei 

patogų pufą kojoms“. 

Grožio salonas 

„MELISANDA“ 

2014-01-30 

Kartu.lt 

„Atsikratykite įtampos ir numalšinkite 

raumenų skausmą! 22Lt už 40Lt vertės 

profesionaliai atliekamą nugaros ir sprando 

masažą + DOVANA veido masažas grožio 

salone "MELISANDA" Vilniuje!“ 

Bendrovė pateikė 

įrodymus, jog kartu su 

paslauga teikiamos 

dovanos – veido masažo 

– kaina nėra įtraukta į 

bendrą pasiūlymo kainą, 

vartotojas, priimdamas 

UAB „MELISANDA” 

komercinį pasiūlymą, už 

dovaną nesumoka 

pinigų,  nepatyria 

išlaidų. 

Grožio salonas „KLIP“ 2014-02-03 

Puikidovana.lt 

„Manikiūras su ilgalaikiu lakavimu + dovana“ 

Grožio salonas 

atsižvelgė į 

rekomendaciją ir 

komercinį pasiūlymą 

nutraukė. 

Grožio salonas „Dalia“ 2014-02-20 

Kartu.lt 

„Dovanokite sau malonius pokyčius! 29Lt už 

80Lt vertės MODELINĮ plaukų kirpimą 

moterims ir sušukavimą + DOVANA galvos 

masažas + 30% nuolaida plaukų dažymui 

Vilniaus centre!“ 

Bendrovei pateikta 

rekomendacija, 

komercinio pasiūlymo 

teikimas nutrauktas. 

„CHERRY MEDIA 

LT“ UAB 

2014-03-14 

Grupinis.lt 

„Aukščiausia džiovinto maisto kokybė Jūsų 

namuose! 599 Lt už 1030 Lt kainuojančią 

profesionalią ir galingą maisto produktų 

džiovyklę BIO CHEF su dovana - dviejų 

keraminių peilių komplektu (siūlome ir maisto 

produktų smulkintuvą BIO CHEF)!“ 

Bendrovė pateikė 

įrodymus, jog kartu su 

preke teikiamos dovanos 

– dviejų keraminių peilių 

komplekto – kaina nėra 

įtraukta į bendrą 

pasiūlymo kainą, 

vartotojas, priimdamas 

UAB “Cherry Media 

LT” komercinį 

pasiūlymą, už dovaną 

nesumoka pinigų, 

nepatiria išlaidų. 



ŠLAMUTIS.LT UAB 2014-05-20 

Kartu.lt 

„60 Lt už 146 Lt vertės HIALURONO 

RŪGŠTIES KAPSULES odos grožiui 

palaikyti + pasirinkto skonio arbata dovanų“ 

Bendrovei pateikta 

rekomendacija, 

komercinio pasiūlymo 

teikimas nutrauktas. 

Kompanija 

"Casasimpatia" 

2014-05-20 

Kartu.lt 

„530 Lt už 890 Lt vertės 4 dienų poilsį 

DVIEMS amžinuoju miestu vadinamojoje 

ROMOJE: dovana - knyga „ROMA“ bei 

vaišės!“ 

Bendrovei pateikta 

rekomendacija, 

komercinio pasiūlymo 

teikimas nutrauktas. 

INT GENERAL UAB 2014-05-20 

Grupinis.lt 

69 Lt už 150 Lt kainuojančią jūrinę 

liekninamąją viso kūno terapiją su THALION 

kosmetika ir taškinis SHIATZU galvos 

masažas dovanų salone DARNI MEDICA 

Vilniuje 

Bendrovė pateikė 

įrodymus, jog kartu su 

paslauga teikiamos 

dovanos – taškinio 

SHIATZU galvos 

masažo – kaina nėra 

įtraukta į bendrą 

pasiūlymo kainą, 

vartotojas, priimdamas šį 

UAB „INT GENERAL” 

komercinį pasiūlymą, už 

dovaną nesumoka 

pinigų, nepatiria išlaidų. 

„Snow Arena“ 

(UAB „Stamita“) 

2014-05-20 

Geradovana.lt 

Visa diena „Snow arenoje“ dviem + 

DOVANA (DOVANA: išbandysite naują 

pramogą „Snow tubing“ – čiuožimą ant 

specialių padangų (po 1 val.) 

Komercinio pasiūlymo 

tekstas yra pataisytas 

nurodant „85 Lt už 145 

Lt kainuojantį greitpuodį 

kumpiams ir mėsos 

vyniotiniams gaminti su 

termometru ir tinkleliu 

kumpiui“. 

Marius Petroševičius 

Individuali 

veikla: 087258 

2014-06-27 

Kartu.lt 

„55 Lt už 110 Lt vertės grindų plovimo rinkinį 

- MOP šepetį su šluoste bei kibirą su 

nusausinimo mechanizmu. Dovana - 

papildoma šluostė!“ 

Verslininkui pateikta 

rekomendacija, 

komercinio pasiūlymo 

teikimas nutrauktas. 

BEAUTY EXPERTS 

UAB 

2014-06-27 

Grupinis.lt 

„66 Lt už 300 Lt kainuojančią efektyvią talijos 

liekninimo kavitaciniu lazeriu procedūrą 

grožio namuose MADONNA-M Vilniuje ir 

Kaune + pilvo masažas dovanų!“ 

Bendrovė pateikė 

įrodymus, jog kartu su 

paslauga teikiamos 

dovanos – pilvo masažo 

– kaina nėra įtraukta į 

bendrą pasiūlymo kainą, 

vartotojas, priimdamas 

UAB „BEAUTY 

EXPERTS“ komercinį 

pasiūlymą, už dovaną ne 

sumoka pinigų, nepatiria 

išlaidų. 



Aelita Juodviršaitė 2014-06-27 

Grupinis.lt 

„25 Lt už 50 Lt kainuojančią rankų ir pažastų 

depiliaciją vašku ir veido depiliacija 

DOVANŲ grožio salone JUSTĖ Šiauliuose 

(yra ir kitų pasirinkimų)“ 

Verslininkei pateikta 

rekomendacija, 

komercinio pasiūlymo 

teikimas nutrauktas. 

INT GENERAL UAB  2014-06-27 

Grupinis.lt 

„65 Lt už 140 Lt kainuojančią stangrinamąją 

viso kūno terapiją su THALION kosmetika ir 

taškinį SHIATZU galvos masažą dovanų 

salone DARNI MEDICA (galėsite pasirinkti ir 

veido stangrinimo procedūrą)“ 

Bendrovė pateikė 

įrodymus, jog kartu su 

paslauga teikiamos 

dovanos – taškinio 

SHIATZU galvos 

masažo – kaina nėra 

įtraukta į bendrą 

pasiūlymo kainą, 

vartotojas, priimdamas šį 

UAB „INT GENERAL” 

komercinį pasiūlymą, už 

dovaną nesumoka 

pinigų, nepatiria išlaidų. 

UAB „Diginet LT“ 2014-08-08 

Kartu.lt 

„85 Lt už 145 Lt vertės GREITPUODĮ 

kumpiams ir mėsos vyniotiniams gaminti su 

termometru (dovana – kumpio tinklelis!)“ 

Komercinio pasiūlymo 

tekstas yra pataisytas 

nurodant „85 Lt už 145 

Lt kainuojantį greitpuodį 

kumpiams ir mėsos 

vyniotiniams gaminti su 

termometru ir tinkleliu 

kumpiui“. 

Marius Petroševičius 

Individuali 

veikla: 087258 

2014-08-08 

Kartu.lt 

„55 Lt už 110 Lt kainuojantį grindų plovimo 

MOP šepetį su šluoste ir kibirą su nusausinimo 

mechanizmu. Dovana - papildoma šluostė!“ 

Verslininkui pateikta 

rekomendacija, 

komercinio pasiūlymo 

teikimas nutrauktas. 

 

 

 

 



 

IŠVADOS 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrino susietų komercinių pasiūlymų 

teikiant dovanas ar kitokią lygiavertę naudą turinį. Iš viso peržiūrėti 63 komercinių pasiūlymų 

šaltiniai, iš kurių kiekviename peržiūrėti apie 50 konkrečių komercinių pasiūlymų. Komercinės 

veiklos subjektams, kurių komerciniai pasiūlymai galimai neatitiko Lietuvos Respublikos 

nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo reikalavimų, buvo suteikta 15  

konsultacijų.  

Pastebėta, kad jei komercinės veiklos subjektas nurodo, jog įsigijęs prekę ar paslaugą 

vartotojas gaus dovanų, dažniausiai komercinės veiklos subjektas neturi įrodymų, jog kartu su 

preke ar paslauga teikiamos dovanos (ar kitos lygiavertės naudos) kaina nėra įtraukta į bendrą 

pasiūlymo kainą, bei kad vartotojas, priimdamas komercinį pasiūlymą, už dovaną nesumoka 

pinigų, nepatiria išlaidų. Tokiais atvejais, vykdant Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 

rekomendaciją, komercinis pasiūlymas pakeičiamas arba pašalinamas iš rinkos. 

Vykdant susietų komercinių pasiūlymų teikiant dovanas ar kitokią lygiavertę naudą 

stebėseną (monitoringą) pastebėta, kad kartu su preke ar paslauga dovanų ar kitos lygiavertės 

naudos siūlymas nėra itin dažnas, komercinės veiklos subjektai dažniau pasitelkia kitas pardavimų 

skatinimo priemones, pavyzdžiui, nuolaidas. Dažniausiai pardavimai skatinami kartu su paslauga 

siūlant dovanas grožio paslaugų srityje (8 atvejai iš 15). 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdyto monitoringo metu komercinės 

veiklos subjektai bendradarbiavo geranoriškai, atsižvelgė į Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 

tarnybos pateiktus pasiūlymus, tokiu būdu prevenciškai buvo pašalinti galimi pažeidimai. 

Atsižvelgiant į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos pasiekė nesąžiningos komercinės veiklos 

srities dėl susietų komercinių pasiūlymų teikiant dovanas ar kitokią lygiavertę naudą stebėsenos 

(monitoringo) tikslą. 

 

 

 

 

 

 

 

 


