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ĮVADAS 

 

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. 

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos vykdomos stebėsenos (monitoringo) tikslas – 

informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas, t. y. 

Tarnyba bendradarbiauja su ūkio subjektais, konsultuoja ūkio subjektus Tarnybos kompetencijos 

klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams 

laikytis teisės aktų reikalavimų, o poveikio priemones taiko kaip ultima ratio priemonę. 

Reklamos įstatymas (Žin., 2013, Nr. 57-2854) saugo itin jautrios vartotojų grupės – vaikų 

interesus. Dėl tokių savybių kaip amžius, patiklumas, į vaikus nukreipta reklama daro itin didelį 

poveikį jiems, o reklamos davėjai gali piktnaudžiauti vaikams skirta reklama. Pažymėtina, kad 

reklamoje draudžiama daryti žalingą moralinį ir fizinį poveikį vaikams, piktnaudžiauti vaikų 

pasitikėjimu tėvais, globėjais (rūpintojais), mokytojais ar kitais suaugusiais asmenimis, tiesiogiai 

kviesti vaikus daryti poveikį tėvams ar kitiems asmenims, kad šie nupirktų reklamuojamų prekių ar 

paslaugų, taip pat tiesiogiai skatinti vaikus pirkti prekių ar paslaugų, pasinaudojant jų nepatyrimu ir 

patiklumu, formuoti vaikų nuomonę, kad tam tikrų prekių ar paslaugų naudojimas suteiks jiems 

fizinį, psichologinį ar socialinį pranašumą prieš bendraamžius, nepagrįstai rodyti vaikus, patekusius 

į situacijas, kurios kelia grėsmę jų sveikatai ir gyvybei.  

Vaikams skirta reklama sudaro didelę visos skleidžiamos reklamos dalį, kadangi yra 

leidžiama daug vaikams skirtų periodinių leidinių, taip pat vaikams skirta reklama transliuojama per 

visas lietuviškas televizijas specialiai vaikams skirto televizijos eterio metu.  

Vaikams skirtai reklamai nustatytų reikalavimų nesilaikymas daro itin didelę žalą vienai 

pažeidžiamiausių vartotojų grupių. Atsižvelgdama į tai, 2013 m. Valstybinė vartotojų teisių 

apsaugos tarnyba vykdė vaikų reklamos srities stebėseną (monitoringą). 

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

kurių buvo prašoma pateikti informacijos perteikimo priemonių egzempliorius, tokiu būdu 

nustatant galimai Reklamos įstatymo nuostatas pažeidžiančius reklamos davėjus. Valstybinė 

vartotojų teisių tarnyba pasirinko tikrinti šiuos reklamos skleidėjus: VšĮ „Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija“, UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas”, UAB „Tele-3“, UAB „Baltijos 

TV“, UAB „Lietuvos ryto“ televizija“, UAB „Aukštaitijos televizija“, UAB „Panevėžio regiono 

televizija“, UAB „Šiaulių apskrities televizija“, UAB „Jūsų Flintas leidykla“, UAB „Alma Littera“, 

VšĮ „Lututės leidykla“, VŠĮ „Bitutės žurnalas“, UAB „Ekspress leidyba“, UAB „Egmont Lietuva“, 

UAB „Informacijos vadybos agentūra“, UAB „NV media“. 

Atkreiptinas dėmesys, kad vykdant vaikų reklamos srities stebėseną (monitoringą) 2013 m. 

buvo priimtas Reklamos įstatymo pakeitimo įstatymas, kuriuo, be kita ko, panaikinta Lietuvos 

Respublikos reklamos įstatymo 7 straipsnio 2 punkto nuostata dėl draudimo reklamoje  tiesiogiai 

kviesti vaikus daryti poveikį tėvams, kad jie nupirktų reklamuojamų prekių, taip pat skatinti vaikus  

pirkti reklamuojamas prekes. Tačiau manytina, kad vaikų, kaip reklamos vartotojų grupės, teisės 

aktais nustatyta interesų apsauga šiuo aspektu nesumažėjo, kadangi analogiškas draudimas 

nustatytas Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 

(Žin., 2008, 6-212) 8 straipsnio 3 dalies 5 punkte. 

Toliau šiame apibendrinime pateikiami vaikams skirtos reklamos srities stebėsenos 

(monitoringo) vykdymo aprašymas bei rezultatai. 

 
__________________________________________ 



REKLAMOS VAIKAMS ŠALTINIAI 

 

Nr. Reklamos skleidėjas Šaltinio tikrinimas Kontaktai 

1. „LRT“ televizija Gegužės mėn. VšĮ „Lietuvos nacionalinis 

radijas ir televizija“ 

2. „LNK“ televizija Sausio, rugsėjo mėn. UAB „Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas” 

3. „TV3“ televizija Vasario, rugsėjo mėn. UAB „Tele-3“ 

4. „BTV“ televizija Nėra vaikams skirto eterio UAB „Baltijos TV“ 

5. „TV1“ televizija Vasario, rugsėjo mėn. UAB „Laisvas ir 

nepriklausomas kanalas” 

6. „TV6“ televizija Nėra vaikams skirto eterio UAB „Tele-3“ 

7. „Lietuvos ryto“ televizija Sausio mėn. UAB „Lietuvos ryto“ 

televizija“ 

8. „ATV“ televizija Gegužė mėn. UAB „Aukštaitijos 

televizija“ 

9. „Plan TV“ televizija Nėra vaikams skirto eterio UAB „Panevėžio regiono 

televizija“ 

10. „STV“ televizija Sausio mėn. UAB „Šiaulių  
apskrities televizija“  

11. Žurnalas „Musė pusė“ Birželio mėn.  UAB „Jūsų Flintas 

leidykla“ 

12. Žurnalas „National Geograpfic 

Kids“ 

Vasario, rugsėjo mėn. UAB „Alma Littera“ 

13. Žurnalas „Flintas“ Sausio mėn. UAB“ Jūsų Flintas 

leidykla“ 

14. Žurnalas „Sup.e.r.“ Sausio mėn. UAB „Jūsų Flintas 

leidykla“ 

15. Žurnalas „Nykštukas“ Gegužės mėn. UAB „Jūsų Flintas 

leidykla“ 

16. Žurnalas „Lututė“ Birželio mėn. UAB „Lututė“  

17. Žurnalas „Bitutė“ Gegužės mėn. VŠĮ „Bitutės žurnalas“  

18. Žurnalas „Naminukas“  Sausio, rugpjūčio mėn. UAB „Presa“ 

19. Žurnalas „Penki“ Vasario, rugsėjo mėn. UAB „Presa“ 

20. Žurnalas „Mergaitė“ Vasario mėn. UAB „Egmont Lietuva“ 

21. Žurnalas „Mikė Pūkuotukas“ Vasario mėn. UAB „Egmont Lietuva“ 

22. Žurnalas „Princesės“ Gegužės mėn. UAB „Egmont Lietuva“ 

23. Žurnalas „Spyder-man/Žmogus 

voras“ 

Sausio mėn. UAB „Egmont Lietuva“ 

24. Žurnalas „Tipu tapu“ Pavasaris, vasara. UAB „Informacijos 

vadybos agentūra" 

25. Žurnalas „Kempiniukas 

plačiakelnis“ 

Birželio mėn. UAB „Egmont Lietuva“ 

26. Žurnalas „Mažieji gyvūnėliai“ Sausio mėn. UAB „Egmont Lietuva“ 

27. Žurnalas „Gudrutis“ Rugsėjo mėn. UAB „NV media“ 

28. Žurnalas „Donaldas ir kiti“ Gegužės mėn.  UAB „Egmont Lietuva“ 
 

29. Žurnalas  „Ben 10“ Vasario mėn. UAB „Jūsų Flintas 

leidykla“ 

30. Žurnalas  „Barbie“ Birželio mėn. UAB „Egmont Lietuva“ 



Vykdant vaikų reklamos srities stebėseną (monitoringą) 2013 m. iš viso buvo peržiūrėtos 

ir įvertintos 177 reklamos, iš jų pastebėta 25 galimi pažeidimai, t.y. apie 14,12 proc. Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba, pastebėjusi, jog yra pagrindo įtarti, kad bendrovės skleidžiamos 

reklamos turinys neatitinka Reklamos įstatyme nustatytų reklamos naudojimo reikalavimų, 

vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77 2975) 362 

straipsnio 1 dalies 5 punktu, teikė reklaminės veiklos subjektui konsultaciją, siūlydama pakeisti 

skleidžiamos reklamos turinį. Bendrovei nesutinkant jog skleidžiama reklama gali pažeisti 

Reklamos įstatymo nuostatas, buvo prašoma nurodyti  savo argumentus, kuriuos Valstybinė 

vartotojų teisių apsaugos tarnyba galėtų įvertinti. 

 

 
 

Priežiūra 

Nr.  Kreipimasis  Atsakymas  Reklama 

1. AB „Klaipėdos pienas“ 

2013-02-11 Nr. 4-1435;  

2013-03-25 Nr. 4-2838. 

5-1309 

5-2826 

Reklamos tekstas 

„Kar Kar noriu 

dar“ yra 

registruoto prekių 

ženklo dalis 

„Kar Kar noriu dar! Mėgaukis gardžiais Kar 

Kar ledais: vaniliniu ir kramtomosios gumos 

plombyrais, kuriuose slepiasi spalvingi 

zefyriniai saldainiukai!” 

2. AB „Klaipėdos pienas“ 

2013-06-06 Nr. 4-5705 

5-4242 

Reklama 

nutraukta 

„Valgykit Kar Kar ledus ir iškeiskit į prizus!” 

3. UAB „Vandens parkas“ 

2013-03-18 Nr. 4-1436  

5-1782 

Reklama  

pakeista 

„Nepamirštamas gimtadienis „Vichy“ 

vandens parke! Pašėlusi gimtadienio 

programa! Įspūdingos pramogos “Žaidimų 

saloje”! Skaniausias gimtadienio tortas! 

Kviesk į gimtadienį savo draugus – 

smagiausia šventė Tau “Vichy” vandens 

parke bus!” 

4. UAB  „Presa“ 

2013-04-08 Nr. 4-3286 

2013-05-23 Nr. 4-5142 

Atsakymas raštu 

nepateiktas, 

tačiau šio turinio 

reklama 

nebepastebėta 

„Visiems smalsučiams, mažiems vaikučiams! 

Prenumeruokite” 



5. UAB “Forum Cinemas“ 

2013-06-06 Nr. 4-5703 

5-4387 

Reklama 

neskleidžiama, į 

pastabas bus 

atsižvelgta 

„Bjaurusis aš 2. Bjaurusis ilganosis Gru 

grįžta su savo kietomis mašinomis, 

išradingais prietaisais ir ginklais. Tik 

neįmanoma suprasti, ar jis grįžta gelbėti 

pasaulio, kaip teigia savo dukroms, ar kaip tik 

prisijungia prie niekšelių gaujos. O labiausiai 

visi sugrįžtant laukia geltonosios Minjonų 

armijos. Spėk! Tiesa ar melas, kad apie 

geltonuosius Minjonus bus sukurtas filmas, 

kurį planuojama pristatyti jau kitąmet? 

Filmas „Bjaurusis aš 2“ kinuose nuo liepos 5 

dienos! Laimėk! Firminius filmo „Bjaurusis 

aš 2“ marškinėlius. Įdomu! Šiam filmui 

reklamuoti yra sukurtas įspūdingas 50 metrų 

ilgio dirižablis“. Ši informacija yra  susijusi 

su UAB „Forum Cinemas“ kaip filmo 

„Bjaurusis aš 2“ platintojo komercine veikla 

bei  skatina naudotis paslaugomis, taigi 

laikytina reklama. Tačiau filmo „Bjaurusis aš 

2“ reklama nėra tinkamai atskirta nuo žurnalo 

straipsnio, taip pat vaizdinis reklamos 

pateikimas neatskiria filmo „Bjaurusis aš 2“ 

6. UAB „Jūsų Flintas“ 

2013-06-06 Nr. 4-5704 

5-4531 

Reklama  

pakeista 

„Žurnalai patys aplankys tave, jei pasitiksi 

vasarą su prenumerata! Kartu su „Nykštuku“ 

gauk knygelę dovanų! 6 mėn. prenumerata 

23,94 Lt. Užsiprenumeruok žurnalą iki 

gegužės 20 d. ir kartus su birželio mėn. 

„Nykštuko“ numeriu į savo pašto dėžutę gauti 

pasakų knygelę „Eglė žalčių karalienė.” 

7. AB „Lietuvos radijo ir 

televizijos centras“  

2013-06-06 Nr. 4-5701 

5-4497 

Reklama 

nutraukta 

Paslaugų „Mezon“ reklama nėra tinkamai 

atskirta nuo žurnalo straipsnio, taip pat 

vaizdinis reklamos pateikimas neatskiria 

paslaugų „Mezon“ reklamos nuo žurnalo 

straipsnio, taigi pagal bendrą reklamos 

visumos įspūdį reklama nėra aiškiai 

atpažįstama, reklamos tikslinė auditorija gali 

neatpažinti, jog skleidžiama informacija yra 

reklama. 

8. VšĮ „Raganiukės teatras“ 

2013-06-13 Nr. 4-5928 

2013-09-03 Nr. 4-8453 

Atsakymas raštu 

nepateiktas, 

tačiau šio turinio 

reklama 

nebepastebėta 

„Ateik gegužės mėnesį į Raganiukės teatrą 

Vilniuje ar Kaune. <...> Švęsk gimtadienį su 

Raganiuke ir mylimais pasakų personažais” 

9. UAB „Theatrical Film 

Distribution“ 

2013-06-06 Nr. 4-5702 

Atsakymas raštu 

nepateiktas, 

tačiau šio turinio 

reklama 

nebepastebėta 

Filmo „Paslaptinga karalystė“ reklama nėra 

tinkamai atskirta nuo žurnalo straipsnio, taip 

pat vaizdinis reklamos pateikimas neatskiria 

filmo „Paslaptinga karalystė“ reklamos nuo 

žurnalo straipsnio, taigi pagal bendrą 

reklamos visumos įspūdį reklama nėra aiškiai 

atpažįstama, reklamos tikslinė auditorija gali 

neatpažinti, jog skleidžiama informacija yra 



reklama. 

10. UAB „Rimonne Baltic“ 

2013-10-08 Nr. 4-9644 

5-7078 

Reklama  

pakeista 

Vaikams skirtuose leidiniuose  skleidžia 

reklamą, kurioje nurodyta „Su Hot Wheals 

Ballistiks“ tu gali mesti iššūkį, transformuotis 

ir laimėti. Transformuok savo žaislą iš 

kamuoliuko į automodelį ir vėl atgal, 

varžykis su draugais ir surink visą 

kolekciją!”. Tokiu būdu UAB „Rimonne 

Baltic“ reklamoje naudojamas tiesioginis 

raginimas vaikams pirkti bendrovės prekių. 

11. UAB „Bitė Lietuva“  

2013-10-08 Nr. 4-9645 

5-7084 

Reklama 

nutraukta 

Vaikams skirto televizijos eterio metu  

skleidžia reklamą, kurioje nurodyta „Vasara 

baigėsi ir jūsų vaikas nepaleis telefono iš 

rankų, nes norės pasidalinti atostogų 

nuotykiais. Tėveliai, tegu vaikai dalinasi 

įspūdžiais, nes „Bitė“ turi tai, ko reikia Jūsų 

vaikui <...>”. Tokiu būdu UAB „BITĖ 

Lietuva“ reklamoje galimai formuojama 

vaikų nuomonė, kad tam tikrų prekių ar 

paslaugų naudojimas suteiks jiems 

psichologinį ar socialinį pranašumą, kadangi 

naudodamasis šiomis prekėmis ar 

paslaugomis vaikas galės pasidalinti atostogų 

nuotykiais. Be to, UAB „BITĖ Lietuva“ 

reklamoje  akcentuojama, kad bendrovės 

produktų vaikui reikia, bei pabrėžiama, kad 

„Tėveliai, tegu vaikai dalinasi įspūdžiais“, 

tokiu būdu galimai piktnaudžiaujant vaikų 

pasitikėjimu tėvais. 

12. VšĮ konoteatras 

„Romuva“  

2013-10-08 Nr. 4-9645 

5-6823 

Reklama  

nutraukta 

Vaikams skirtuose leidiniuose  skleidžia 

reklamą, kurioje nurodyta „Kauno kino teatre 

„Romuva“ rodomi filmai, vyksta koncertai, 

spektakliai, festivaliai, susitikimai su 

įdomiais žmonėmis. Būtinai ateik – bus 

smagu!<...>”. Tokiu būdu VšĮ kino teatras 

„Romuva” reklamoje naudojamas tiesioginis 

raginimas vaikams pirkti bendrovės prekių. 

13. „Grupa Maspex 

Wadowice“  

2013-10-08 Nr. 4-9647 

Atsakymas raštu 

nepateiktas, 

tačiau šio turinio 

reklama 

nebepastebėta 

Vaikams skirto televizijos eterio metu  

skleidžia gėrimo „Kubuš Play“ reklamą, 

kurioje nurodyta „Naujas arbūzų skonio 

gėrimas „Kubuš Play“. Nes mes žinome tai, 

ko nežino kiti”. Tokiu būdu „Grupa Maspex 

Wadowice“ reklamoje formuojama vaikų 

nuomonė, kad tam tikrų prekių ar paslaugų 

naudojimas suteiks jiems fizinį, psichologinį 

ar socialinį pranašumą prieš bendraamžius ar 

kitus asmenis. 

 



IŠVADOS 

 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrino vaikams skirtos reklamos turinį. Iš 

viso peržiūrėta 177 reklamos. Komercinės veiklos subjektams, kurių reklama galimai neatitiko 

Reklamos įstatymo reikalavimų, buvo suteikta 16  konsultacijų. Pastebėta, kad jei reklama 

pažeidžia Reklamos įstatymo nuostatas, dažniausiai reklamoje pasitelkiamas tiesioginis kvietimas  

daryti poveikį tėvams ar kitiems asmenims, kad šie nupirktų reklamuojamų prekių ar paslaugų, taip 

pat tiesioginis skatinimas pirkti prekių ar paslaugų (10 atvejų iš 16 konsultacijų). 

Vykdant vaikams skirtos reklamos monitoringą pastebėta, kad reklama dažnai siejama su 

tam tikru žaidimu, pavyzdžiui, išsprendus kryžiažodį galima laimėti prizą – tam tikrą patraukliai 

apibūdintą prekę. Pastebėtina, kad toks reklamos modelis reklaminę žinutę perduoda bent 2 kartus, 

t. y. konkursą skelbiant bei pristatant nugalėtojus. Pavyzdžiui, „Laimėk! Knygą „Mažoji didžiųjų 

smegenų knyga“; „Sveikiname paskutinį piešinių konkurso „gražiausia pilis“ laimėtoją E. R. iš 

Vilniaus! Dovanojame jam du kvietimus į filmą „Rifo pasaka 2“; „Dviejų darbelių autorius 

apdovanosime DVD diskais su filmuku „Super katinas“.  

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 vaikams skirtos reklamos  

stebėsenos (monitoringo) tikslą. 


