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ĮVADAS 

 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 

straipsnio 1 dalies 2 punktu pagal kompetencija atlieka Reklamos įstatymo reikalavimų 

įgyvendinimo priežiūrą.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos direktoriaus 2011-11-28 įsakymu Nr. 1-614 patvirtintų Valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) taisyklių 11 punktu, kasmet 

pasirenka, kokia Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos kompetencijai priskirta reklamos 

sritis tais metais bus vertinama atitikimo Reklamos įstatyme nustatytiems reklamos naudojimo 

reikalavimams požiūriu. 

Reklamos įstatymo 2 straipsnio 5 dalis nustato, kad paslėpta reklama – bet kokia forma ir 

bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija apie gamintoją ar paslaugos teikėją, jo 

pavadinimą ar veiklą, prekių ženklą, pateikiama tokia forma, kuri gali suklaidinti reklamos 

vartotojus dėl šios informacijos pateikimo tikrojo tikslo. Toks informacijos pateikimas visais 

atvejais laikomas paslėpta reklama, kai už ją sumokamą ar kitaip atlyginama. To paties įstatymo 8 

straipsnis nustato, jog ,,paslėpta reklama draudžiama“, ,,Reklama turi būti aiškiai atpažįstama pagal 

pateikimo formą. Jeigu tikėtina, kad reklamos vartotojai visuomenės informavimo priemonėje 

skleidžiamos reklamos dėl jos pateikimo formos gali neatpažinti, tokia reklama turi būti pažymėta 

žodžiu ,,Reklama“. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Valstybinės vartotojų teisių 

apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1-21 ,,Dėl reklamos stebėsenos (monitoringo) 2014 m. 

patvirtinimo“ 2014 m. atliko paslėptos reklamos monitoringą, kadangi paslėpta reklama yra 

ypatinga reklamos rūšis – jos įtaka vartotojų sprendimams daroma tokiu būdu, kurio vartotojai, 

nesuprasdami reklaminio skleidžiamos informacijos pobūdžio, gali neidentifikuoti. 

Todėl, paslėptos reklamos monitoringo metu buvo siekiama išsiaiškinti, ar komercinės 

veiklos subjektų informacijos sklaidos priemonėmis skleidžiama informacija, kuri yra susijusi su 

komercinio subjekto veikla pateikiama, aiškiai, nedviprasmiškai ir neklaidinančiai, taip, kad 

vartotojas iškarto galėtų suprasti, jog pateikta informacija (straipsnis) yra reklama.  

Vykdant stebėseną (monitoringą) buvo sudarytas tikrinamų reklamos skleidėjų sąrašas. 

Pagal reklamos skleidimo formą ir atsižvelgiant į turimus žmogiškuosius išteklius, tai pat į ūkio 

subjekto veiklos mastą buvo pasirinkta Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytiems 

reklamos naudojimo reikalavimams požiūriu nagrinėti internetu prieinamų dienraščių bei žurnalų 

turinius. Todėl, buvo pasirinktas šis reklamos skleidėjų sąrašas: „Vakarų ekspresas“ (ve.lt), 

„Vilniaus diena“ (diena.lt), „Kauno diena“ (kauno.diena.lt), „Alytaus naujienos“ 

(alytausnaujienos.lt), „Šiaulų kraštas“ (skrastas.lt), „15 min“ (15min.lt), „Delfi.lt“, „Alfa.lt“ , 

„Lietuvos rytas“ (lryas.lt), „Respublika“ (respublika.lt), „Moteris“ (moteris.lt), „ji24.lt“, 

„Valstietis“ (valstietis.lt), „Lietuvos žinios“ (lzinios.lt). 

Paslėptos reklamos stebėsenos (monitoringo) metu buvo stebimos aukščiau minėtų 

reklamos skleidėjų internetinės svetainės bei jose pateikiami straipsniai.  

Šiame apibendrinime pateikiami paslėptos reklamos stebėsenos (monitoringo) vykdymo 

aprašymas bei rezultatai. 

 



REKLAMOS SKLEIDĖJŲ TIKRINIMAS 

 

 

Kaip matyti iš 1 paveikslėlio per metus buvo įvykdyta 60 patikrinimų reklamos skleidėjų 

internetinėse svetainėse, bei per visus metus užfiksuota 17 galimų pažeidimų.  

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba interneto  portaluose pastebėjusi Reklamos 

įstatyme nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų neatitikimų, vadovaudamasi Viešojo 

administravimo įstatymo 362 straipsnio 1 dalies 5 punktu, teikė reklaminės veiklos subjektui 

konsultaciją, siūlydama pateikti argumentus dėl internetinėse svetainėse užfiksuotų galimų 

pažeidimų, kuriuos Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba galėtų įvertinti, o sutinkant su 

Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos nuomone, jog skleidžiamas straipsnis yra reklama, šį 

atitinkamai pažymėti.  
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1 pav.  Pavaizduotas įvykusių tikrinimų bei užfiksuotų pažeidimų santykis. 

 

 

Pažymėtina, jog Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai pastebėjus Reklamos 

įstatymo neatitikimą ir kreipusis į reklamos skleidėją, visi reklamos skleidėjai pateikė atsakymus į 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos raštus. Kaip matyti ir 2 paveikslėlio net 76 % 

procentai reklamos skleidėjų sutiko su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pastabomis 

bei atsižvelgdami į teikiamas rekomendacijas pakoregavo skleidžiamus straipsnius, kurie neatitiko 

Reklamos įstatyme įtvirtintų reikalavimų. Kita dalis reklamos skleidėjų pateikė savo argumentus, 

pagrindžiančius, jog skleidžiami straipsniai atitinka Reklamos įstatymo reikalavimams. 
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2 pav. Santykis bendrovių pateiktų atsakymų 

 

3 paveikslėlyje pateikiama informacija iš kurios matyti, kaip dažai tam tikrame 

internetiniame tinklalapyje buvo užfiksuoti galimi Reklamos įstatymo pažeidimai. Kaip matyti iš 

paveikslėlio, dažniausia pažeidimų buvo rasta ,,Alytaus naujienos“, bei ,,15 min“, taip pat 

pastebėta, jog ,,Šiaulių kraštas“, ,,Alfa.lt“, ,,Respublika“, ,,Valstietis“ bei ,,Lietuvos žinios“ 

internetiniuose puslapiuose galimų Reklamos įstatymo pažeidimų nefiksuota.  
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3 pav. Reklamos skleidėjų užfiksuotų pažeidimų rodikliai 

 

Žemiau yra pateikiami sustruktūrizuoti reklamos skleidėjų pateikti paaiškinimai dėl 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos užfiksuotų galimų Reklamos įstatymo reikalavimų 

neatitikimų.  

 

Priežiūra 

Nr.  Kreipimasis  Atsakymas  Bendrovės paaiškinimo turinys 

1. UAB „Lrytas“  5-937 Bendrovė nurodė, kad straipsnis – 

subjektyvus autoriaus nuomonės išdėstymas, 

už kurį nebuvo gautas materialinis atlygis 

2. UAB,, Delfi“  5-1160 Bendrovė pakoregavo straipsnį ir pašalino 

nuorodą į interneto tinklalapį 

lieknumopaslaptys.lt  

3. UAB „Grožio terapijos ir 

chirurgijos klinika“  

5-2053 Bendrovė atsižvelgė į VVTAT rekomendaciją 

ir straipsnį „I. Penkauskienė: supratau, kad 



laikas keisti gyvenimo būdą, atgauti fizinę 

formą“ įsipareigojo pažymėti žodžiu 

„Reklama“  

4. UAB "Alytaus 

naujienos" 

5-1968  Bendrovė pašalino nuorodą į interneto 

tinklalapį www.alytaunaujienos.lt  

5. UAB ,,Vakarų 

ekspresas“ 

5-2198 Bendrovė atsižvelgė į VVTAT rekomendaciją 

ir straipsnį „Vėžliuko Semio nuotykių kūrėjai 

animacijos mėgėjus kviečia pilti naują herojų 

– kačiuką iš filmo ,,Stebuklų namai“ 

įsipareigojo pažymėti žodžiu „Reklama“ 

6. UAB ,,Krasta Auto“ 5-2295 Bendrovė nurodė, kad straipsnis buvo 

informacinis pranešimas, kuris išimtinai buvo 

pateiktas žiniasklaidos atstovams, kurie 

rengia straipsnius su automobiliais 

susijusiomis temomis. Šio pranešimo 

platinimo bendrovė neužsakinėjo bei nebuvo 

gautas materialus atlygis.  

7. UAB ,,Lrytas“  5-3553 bendrovė nurodė, jog straipsnis iš tiesių buvo 

užsakytas kaip reklama, tačiau dėl darbuotojų 

techninės klaidos nebuvo tinkamai 

pažymėtas, kaip reklama. Bendrovė nurodė, 

jog straipsnį pažymėjo ,,Reklama paruošta su 

užsakovu“ 

8. UAB ,,Vakarų 

ekspresas“ 

5-3683 Bendrovė atsižvelgė į VVTAT rekomendaciją 

ir pažymėjo straipsnį „Reklama“ 

9. UAB „Grožio pasaulis”  

 

5-3775 Bendrovė atsižvelgė į VVTAT rekomendaciją 

ir pažymėjo straipsnį „Reklama“ 

10. UAB ,,Diena Media 

News“ 

5-5448 Bendrovė atsižvelgė į VVTAT rekomendaciją 

ir pažymėjo straipsnį „Reklama“ 

11. Kino centras ,,Pasaka“ 

(UAB ,,15 min“) 

5-5967 Bendrovė nesutiko su VVTAT nuomone, kad 

straipsnyje pateikta reklama, todėl straipsnio 

nepažymės reklama. 

12. UAB ,,Alytaus 

naujienos“ 

5-6909 Bendrovė atsižvelgė į VVTAT 

rekomendaciją, sutiko kad reklama nebuvo 

tinkamai pažymėta ir informavo, jog 

straipsnis šiuo metu nebėra skleidžiamas – 

panaikintas.  

13. UAB ,,Diena Media 

News“ 

5-7036 Bendrovė atsižvelgė į VVTAT rekomendaciją 

ir pažymėjo straipsnį raidėmis „PR“. 

Bendrovė rašte nurodė, jog straipsnio nelaikė 

reklaminiu, kadangi už jį nebuvo imamas 

mokestis.  

14 UAB „Žurnalų leidybos 

grupė“ 

5-7396 Bendrovė atsižvelgė į VVTAT rekomendaciją 

ir pažymėjo straipsnį „Užsakomasis 

straipsnis“ 

15.  UAB ,,Metų partneriai“ 5-7124 Bendrovė nurodė, jog tai nebuvo užsakomasis 

straipsnis. Bendrovė pažymėjo, jog 

informacija buvo pateikta daugeliui 

žiniasklaidos kanalų ir tik jie patys nusprendė 

publikuoti minėta informaciją. Bendrovė 

nurodė, jog mintą informaciją patys 

pasikoregavo ir publikavo 15min.lt ir balsas.lt 

http://www.alytaunaujienos.lt/


be jokio atlygio.  

16. UAB ,,Alytaus 

naujienos“ 

5-8375 Bendrovė rašte nurodė, jog gavusi iš 

bendrovės pranešimo spaudai formą, savo 

internetiniame tinklalapyje patalpino 

neredaguotą informaciją ir pažymėjo, jog už 

informacijos skleidimą nebuvo sumokėtas 

joks atlygis, tačiau UAB ,,Alytaus naujienos“ 

pažymėjo, jog atsižvelgdama į VVTAT 

rekomendacijos straipsnį ,,Į Lietuvą atvyksta 

skraidymo dievas – magas Peter Marvey“ 

pašalino iš tinklalapio.   

17 UAB ,,Figūra plius“  Po VVTAT rašto pašalino straipsnį iš 

bendrovės internetinės svetainės 

 

Pavyzdžiai, kaip bendrovės pakoregavo straipsnius: 

 

 
 

 



      
 

 

Tačiau kaip ir anksčiau minėta ir matyti iš 2 paveikslėlio nevisi komercinės veiklos 

subjektai sutiko su Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos pastabomis, jog bendrovių 

internetiniuose portaluose skleidžiami straipsniai turi paslėptos reklamos požymių.  

UAB ,,Lrytas“ dėl straipsnio http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/skonis/madinga-pietu-

vieta-kurios-nezinodamas-gali-ir-nerasti.htm pateikė argumentus bei įrodymus, jog skleistas 

straipsnis yra subjektyvi autoriaus nuomonė. Autoriaus apsilankymas restorane, bei nuomonės 

pateikimas apie jį iš anksto nebuvo derintas su restoranu, o straipsnyje pateiktos maisto nuotraukos 

padarytos paties autoriaus faktiškai pateikto maisto. Autorius nurodė, jog už skleistą straipsnį nei 

autorius nei kartu su juo pietavęs asmuo negavo jokio atlygio. Taip pat straipsnio autorius 

pažymėjo, jog straipsnyje nėra pateikta tik teigiama nuomonė apie restoraną – yra pateikiama 

nemažai kritikos bei sarkazmo, todėl straipsnio autoriaus nuomone, straipsnis yra tiesiog subjektyvi 

autoriaus nuomonė, kuri nebuvo derinti nei su restoranu nei už tai buvo gautas atlygis. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba įvertinusi UAB ,,Lrytas“ pateiktus argumentus nenustatė, jog 

straipsnis: http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/skonis/madinga-pietu-vieta-kurios-nezinodamas-

gali-ir-nerasti.htm, galėjo pažeisti Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatas.  

UAB ,Krasta Auto“ dėl straipsnio http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ratai/i-gatves-

isriedejo-naujasis-bmw-4-os-serijos-kabrioletas-622109#.UzPEtKiSxc0  bei VšĮ ,,Kino pasaka“  

dėl straipsnio http://www.15min.lt/naujiena/kultura/kinas/kino-teatras-pasaka-kviecia-i-kino-

kursus-mokytis-filmu-virtuves-4-450546?cf=df nurodė, jog bendrovės buvo parengusios 

informacinį pranešimą, kuris buvo pateiktas žiniasklaidos atstovams, kurie rengia atitinkamai su 

pranešimuose nurodyta informacija straipsnius. Bendrovės raštuose pažymėjo, jog neužsakinėjo 

pranešimų platinimo ar skleidimo. Raštuose nurodyta, jog žiniasklaidos atstovai ne išplatino 

bendrovės parengtus pranešimus, o sukūrė visiškai naujus straipsnius, pasinaudojant pranešimuose 

esančia informacija. Bendrovė pažymėjo, jog informacinis pranešimas konkretiems adresatams 

buvo išsiųstas ne tikslu skatinti juos įsigyti bendrovės platinamus produktus, o informuoti apie 

naujo produkto pasirodymą rinkoje. 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba įvertinusi reklamos davėjų pateiktus 

paaiškinimus, reklamos skleidėjams (UAB ,,15 min) pateikė rekomendaciją dėl Reklamos įstatyme 

įtvirtintų reklamos reikalavimų laikymosi.  

http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/skonis/madinga-pietu-vieta-kurios-nezinodamas-gali-ir-nerasti.htm
http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/skonis/madinga-pietu-vieta-kurios-nezinodamas-gali-ir-nerasti.htm
http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/skonis/madinga-pietu-vieta-kurios-nezinodamas-gali-ir-nerasti.htm
http://www.lrytas.lt/gyvenimo-budas/skonis/madinga-pietu-vieta-kurios-nezinodamas-gali-ir-nerasti.htm
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ratai/i-gatves-isriedejo-naujasis-bmw-4-os-serijos-kabrioletas-622109#.UzPEtKiSxc0
http://kauno.diena.lt/naujienos/verslas/ratai/i-gatves-isriedejo-naujasis-bmw-4-os-serijos-kabrioletas-622109#.UzPEtKiSxc0
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/kinas/kino-teatras-pasaka-kviecia-i-kino-kursus-mokytis-filmu-virtuves-4-450546?cf=df
http://www.15min.lt/naujiena/kultura/kinas/kino-teatras-pasaka-kviecia-i-kino-kursus-mokytis-filmu-virtuves-4-450546?cf=df


IŠVADOS 

 

 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktos paslėptos reklamos stebėsenos  

(monitoringo) tikslas – išsiaiškinti, ar komercinės veiklos subjektų informacijos sklaidos 

priemonėmis skleidžiama informacija, kuri yra susijusi su komercinio subjekto veikla pateikiama 

aiškiai, nedviprasmiškai ir neklaidinančiai, taip, kad vartotojas iškarto galėtų suprasti, jog pateikta 

informacija yra reklama.  

Iš viso buvo peržiūrėta 60 reklamų internetiniuose tinklalapiuose. Reklaminės veiklos 

subjektams, kurių reklama galimai neatitiko Reklamos įstatymo reikalavimų, buvo pateikta iš viso 

pateikta 17 rekomendacijų. Pastebėta, jog jei reklama neatitinka Reklamos įstatymo reikalavimų, 

dažnas atvejis, jog tai įvyko dėl aplaidaus darbuotojo požiūrio, ar netinkamo Reklamos įstatyme 

įtvirtintų nuostatų suvokimo. Pastebėta, jog pateikus rekomendacijas, reklamos skleidėjai ištaisė 

nurodytus trūkumus.  

Vykdant paslėptos reklamos monitoringą pastebėta, kad straipsnyje yra pateikiama visa 

komercinio subjekto siūlomo produkto informacija, t.y. prekės pavadinimas, aprašymas, kaina, bei 

nurodomos vietos, kuriose galima įsigyti straipsnyje minėtą produktą. Pastebėta, jog komercinės 

veiklos subjektai, norėdami sudaryti kuo geresnį prekės įvaizdį reklamoje pasitelkia žinomų žmonių 

atsiliepimais, pasakojimais, ar straipsniuose pateikiamos nuotraukos su žinomais žmonėmis, kurie 

naudojasi bendrovės teikiamomis paslaugomis/ prekėmis.  

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdyto monitoringo metu reklaminės 

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 paslėptos reklamos stebėsenos 

(monitoringo) tikslą. Kadangi reklamos skleidėjai, reklaminius straipsnius pakoregavo vykdydami 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos rekomendacijas, monitoringo (stebėsenos) vykdymo 

metu nebuvo nei vieno atvejo, kuomet būtų kilęs poreikis inicijuoti tyrimą dėl galimo Reklamos 

įstatymo pažeidimo. 

Atsižvelgiant į tai, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos atliktas monitoringas 

(stebėsena) padėjo reklamos skleidėjams geriau suvokti Reklamos įstatyme įtvirtintas nuostatas, bei 

ateityje atidžiau stebėti skleidžiamų straipsnių – reklamų tinkamą žymėjimą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


