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Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) viešajame bylos 

nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo bylą dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau – ir 

Bendrovė), juridinio asmens kodas 120505210, skleistos interneto „Mezon“ reklamos atitikties 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

2010-09-09 bei 2010-09-16 Konkurencijos taryboje gauti vartotojų skundai dėl klaidinančios 

„Mezon“ interneto reklamos. Vienas iš vartotojų skunde (gautas 2010-09-16) pažymėjo, jog reklamoje 

teigiama: „4G internetas MEZON be apribojimų – 19 litų/mėn., modemas – 1 litas“ (reklamoje yra 

nurodoma, kad „yra papildomų sąlygų“), tačiau, anot vartotojo, iš interneto tinklapyje www.mezon.lt 

pateikiamos informacijos paaiškėja, jog tam, kad būtų galima pasinaudoti pasiūlymu, būtina sudaryti 

24 mėn. interneto paslaugos teikimo sutartį, sumokėti vienkartinį 29 Lt paslaugos aktyvavimo mokestį. 

Vartotojų skunduose pabrėžiama ir tai, kad reklamuojamas 19 Lt mokestis bus taikomas tik dalį 

sutarties laikotarpio, t.y. atitinkamai pasirinkus planą „Pramogauk“ pirmus 12 mėn., vėliau mokant 69 

Lt/mėn., o pasirinkus planą „Nevaržyk“ – 6 mėn., vėliau mokant po 49 Lt/mėn. Vartotojų nuomone, 

minėtoje reklamoje vartotojas nėra informuojamas apie esmines sąlygas, kurios turi įtakos vartotojo 

sprendimui įsigyjant paslaugą. (1-6 b. l.). Konkurencijos taryba 2010-10-07 nutarimu Nr. 1S-181 „Dėl 

interneto „Mezon“ reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams tyrimo 

pradėjimo“ pradėjo tyrimą.  

Tyrimo metu nustatyta, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centro iniciatyva ir interesais 

skirtingais televizijos kanalais, interneto tinklapyje www.mezon.lt, skrajučių pagalba bei 

reklaminiuose lauko stenduose atskirais laikotarpiais nuo 2010-08-01 iki 2010-10-14 buvo skelbiama 

4G interneto be apribojimų „Mezon“ reklama. Ši reklama, kurioje vartotojas informuojamas, jog 

pasirinkęs internetą „Mezon“ už paslaugą mokės 19 Lt/mėn. bei modemas kainuos 1 litą, nenurodant, jog 

vartotojas, norėdamas pasinaudoti reklamoje nurodytu pasiūlymu, turi su bendrove sudaryti 24 

mėnesių interneto paslaugos teikimo sutartį, kad reklamoje minimas 19 Lt/mėn. mokestis už internetą 

bus mokamas tik ribotą laikotarpį bei, kad pasirašant interneto paslaugų sutartį, taikomas vienkartinis 

29 Lt aktyvavimo mokestis, buvo skleidžiama: 

1) Televizijos kanalų TV3, TV6 (nuo 2010-08-21 iki 2010-09-05), Lietuvos ryto TV (nuo 

2010-09-06 iki 2010-09-23), LNK (nuo 2010-08-21 iki 2010-09-26), Raseinių krašto TV (nuo 2010-

09-17 iki 2010-10-14) pagalba (23 b. l.); 

2) Radijo stočių Radiocentras (nuo 2010-08-03 iki 2010-09-30), Russkoje Radijo Baltija (nuo 

2010-08-02 iki 2010-09-30), Power Hit Radio (nuo 2010-08-02 iki 2010-09-30), Laisvoji banga (nuo 
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2010-08-02 iki 2010-08-27), Žinių radijas (nuo 2010-08-02 iki 2010-09-30), Radijas kelyje (nuo 

2010-08-23 iki 2010-09-11), Relax FM (nuo 2010-08-10 iki 2010-09-29) pagalba (23-24 b. l.); 

3) Reklaminių stendų pagalba (iš viso 22 plokštumos nuo 2010-08-18 iki 2010-09-14) (11 b. 

l.). 

Nustatyta, jog kai kuriomis sklaidos priemonėmis skleistoje nagrinėjamoje interneto „Mezon“ 

reklamoje buvo nurodoma, jog „yra papildomų sąlygų“ (reklama televizijoje), ar „visas pasiūlymo 

sąlygas rasi www.mezon.lt“ (radijo reklama, skleista nuo 2010-08-07). 

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Bendrovė yra nagrinėjamų reklamų davėja. 

Konkurencijos tarybos tyrimo metu bendrovė, pateikdama Konkurencijos tarybai tyrimui 

reikalingą informaciją, be kita ko, nurodė, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras siekia tinkamai 

informuoti vartotojus bei jų neklaidinti, dėl to, atsižvelgdama į reklamos pateikimo būdą, formatą bei 

kai kurių priemonių ribotą kontakto laiką, nurodo informacijos šaltinius, kuriuose galima rasti 

išsamesnę informaciją apie akcijas. Todėl ir nagrinėjamu atveju, kaip teigia AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centras, vartotojai galėjo sužinoti, jog už „Mezon“ paslaugą mokės 19 Lt/mėn. mokestį tik 

ribotą laikotarpį, bei kad vėliau šis mokestis bus didesnis: a) interneto svetainėje www.mezon.lt, kur 

yra pateiktas visas bendrovės reklamos komercinis pasiūlymas; b) atvykus į bendrovės pardavimo 

saloną arba pas bendrovės partnerius, prieš pasirašant sutartį, vartotojas gauna visą informaciją iš 

partnerio arba bendrovės pardavimo vadybininko apie akciją: interneto planus, terminus ir jam 

taikytinas kainas. Taip pat bendrovės pardavimo vadybininkai ir partneriai yra įpareigoti išaiškinti 

vartotojams kainas bei atsakyti į visus vartotojo klausimus dėl vartotojui taikytinų kainų, terminų ir 

papildomų sąlygų; c) prieš pasirašant sutartį, vartotojas susipažįsta su sutarties bendromis ir 

specialiomis sąlygomis, kuriose aiškiai yra nurodomas plano pavadinimas, plano aprašymas, terminas, 

kada vartotojas mokės 19 Lt/mėn., o kada šis mokestis bus didesnis ir kokį terminą jis mokės 19 

Lt/mėn. mokestį. 

Be kita ko, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras nurodė, kad bendrovė, siekdama kuo 

detaliau ir aiškiau pateikti reklamą vartotojams ir išvengti galimai klaidinančios reklamos, ėmėsi 

papildomų priemonių: video TV reklamoje padarė pataisymus, nurodant, kad: „Pasiūlymas galioja 

pasirašius plano „Pramogauk“ (pirmi 6 mėn. – 19 Lt/mėn., vėliau – 69 Lt/mėn.) sutartį 24 mėn. 

taikomas vienkartinis 29 Lt aktyvavimo mokestis (24 – 25 b. l.) 

Taipogi tyrimo metu Bendrovė nurodė, jog lauko reklama (reklaminiai stendai) buvo orientuota 

į pravažiuojančius vairuotojus, todėl vairuotojai reklamą galėjo matyti ribotai apimties atžvilgiu ir 

labai trumpą laiką. Televizijos reklama (video klipas) laiko ir apimties požiūriu, pasak bendovės, taip 

pat yra ribota. AB Lietuvos radijo ir televizijos centro nuomone, sprendžiant, ar pateikta informacija 

išsami, turi būti atsižvelgta į šią lauko ir televizijos reklamų ribotumo aplinkybę ir specifiką, bei į tai, 

kad reklamos davėjas ėmėsi visų priemonių, jog ši informacija vartotojui būtų prieinama kitais 

reklamos sklaidos būdais (11 b. l.). 

 Tyrimas dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centro skleistos reklamos buvo baigtas ir tyrimo 

metu nustatytos aplinkybės bei jų pagrindu padarytos išvados buvo išdėstytos Konkurencijos tarybos 

Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus 2010-12-08 pranešime apie atliktą tyrimą Nr. 5S-58 (b. 

l.92-98). Tyrėjai pranešime padarė išvadą, kad televizijos kanaluose, radijo stotyse bei lauko stenduose 

skelbta interneto „Mezon“ reklama yra neišsami, kadangi vartotojas yra informuojamas, jog pasirinkęs 

internetą „Mezon“, už paslaugą mokės 19 Lt/mėn., tačiau reklamoje nėra nurodoma, kad norint 

pasinaudoti reklamos pasiūlymu, jis turi su bendrove sudaryti 24 mėnesių interneto paslaugos teikimo 

sutartį, taip pat tai, kad reklamoje minimas 19 Lt/mėn. mokestis už internetą bus mokamas tik ribotą 

laikotarpį (sudarius sutartį dėl interneto plano „Pramogauk“, reklamoje minėtas mokestis mokamas 

pirmus 12 sutarties galiojimo mėnesių, vėliau vartotojas turi mokėti standartinį plano mėnesinį 
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mokestį – 69 Lt/mėn., o sudarius sutartį dėl interneto plano „Nevaržyk“, reklamoje minėtas mokestis 

mokamas pirmus 6 sutarties galiojimo mėnesius, vėliau vartotojas turi mokėti standartinį plano 

mėnesinį mokestį – 49 Lt/mėn.) bei, kad pasirašant interneto paslaugų sutartį taikomas vienkartinis 29 

Lt aktyvavimo mokestis. Tokia bendrovės reklama gali klaidinti vartotojus bei paveikti jų ekonominį 

elgesį priimant sprendimus, susijusius su AB Lietuvos radijo ir televizijos centro teikiamos interneto 

paslaugos „Mezon“ įsigijimu ar naudojimusi ja, todėl pažeidžia Lietuvos Respublikos reklamos 

įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) 5 straipsnio reikalavimus. 

Tyrimo išvados 2010-12-23 buvo išsiųstos Bendrovei. 2010-12-30 Konkurencijos taryboje 

gauti bendrovės paaiškinimai dėl Nesąžiningos komercinės veiklos skyriaus pranešime išdėstytų 

išvadų, kuriuose AB Lietuvos radijo ir televizijos centras nurodo, kad apgailestauja dėl bendrovės 

skleistos reklamos neatitikimo Reklamos įstatymo reikalavimams, pripažįsta padarytą pažeidimą ir dėl 

jo gailisi. 

2011-01-20 įvyko viešas Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimo posėdis, kuriame dalyvavo 

Reklamos įstatymo pažeidimu įtariamos AB Lietuvos radijo ir televizijos centro atstovė. Posėdžio 

metu bendrovės vardu pateikti argumentai iš esmės buvo analogiški anksčiau pateiktai bendrovės 

pozicijai, t.y., jog bendrovė pripažįsta tyrimo išvadas, pripažįsta pažeidimą bei dėl jo gailisi. 

 

Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a : 

Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi nustatytas draudimas naudoti klaidinančią reklamą. 

Pagal šio įstatymo 2 straipsnio 4 dalį klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, 

įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji 

pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių 

priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti. Pabrėžtina, kad pagal 

nusistovėjusią teismų praktiką, sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, Konkurencijos tarybai pakanka 

nustatyti asmens suklaidinimo galimybę, o ne konkretų suklaidinimo faktą. Reklamos įstatymo 2 

straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ekonominis elgesys suprantamas kaip reklamos vartotojų sprendimai 

ar veiksmai, susiję su prekių ar paslaugų įsigijimu, komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla.  

Atsižvelgus į šias Reklamos įstatymo nuostatas, siekiant įvertinti, ar nagrinėjama skleista AB 

Lietuvos radijo ir televizijos centro informacija apie internetą „Mezon“ yra klaidinanti reklama, būtina 

nustatyti šių aplinkybių visumą: 

1) ar skleista informacija yra reklama pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį; 

2) ar ji suklaidina arba gali suklaidinti vartotojus ir asmenis, kuriems ji yra skirta ir kuriuos 

pasiekia; ir 

3) ar klaidinanti reklama gali paveikti vartotojų ekonominį elgesį arba pakenkti kitų asmenų 

galimybėms konkuruoti. 

Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalį reklama laikoma 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 ir įsipareigojimų perėmimą. Kaip 2004-01-26 nutarime pažymėjo Lietuvos Respublikos 

Konstitucinis Teismas: „<...> reklama yra ne bet kokia informacija, o tik tokia, kuria siekiama daryti 

poveikį vartotojų pasirinkimams, t. y. skatinti juos įsigyti ar vartoti tam tikrus produktus“. Būtent 

skatinimas įsigyti ar vartoti produktus ir rodo komercinį tokios informacijos tikslą. 

Atsižvelgus į tai, kad televizijoje, radijo stotyse, internete, lauko stenduose bei skrajutėse 

skelbiama informacija apie interneto „Mezon“ įsigijimo kainą yra tiesiogiai susijusi su AB Lietuvos 

radijo ir televizijos centro vykdoma veikla (IT paslaugų teikimu) bei skatina vartotojus naudotis 
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bendrovės teikiamomis interneto paslaugomis, ji laikytina reklama pagal Reklamos įstatymo 2 

straipsnio 7 dalyje pateiktą apibrėžimą. 

Reklamos įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad reklamos davėjas – asmuo, kurio 

iniciatyva bei interesais naudojama (užsakoma, gaminama, skleidžiama) reklama. Tyrimo metu 

surinkta informacija, kurią patvirtino ir pati bendrovė, rodo, jog AB Lietuvos radijo ir televizijos 

centro iniciatyva ir interesais buvo skelbta nagrinėjama reklama, todėl minėta bendrovė laikytina 

nagrinėjamos reklamos davėja (23 b. l.). 

 

Dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centro skleistos reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 2 dalies nuostatų atitikčiai 

Sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje esantį 

klaidinančios reklamos apibrėžimą, Konkurencijos taryba vadovaujasi Reklamos įstatymo 5 straipsnio 

2 dalyje numatytais kriterijais – teisingumo, išsamumo bei reklamos pateikimo kriterijais. Pastebėtina, 

kad reklama pripažintina klaidinančia, jei ji klaidina ar gali klaidinti vartotojus bent pagal vieną iš šių 

kriterijų. 

Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkte įtvirtintą reklamos išsamumo kriterijų, 

reklamoje pateikiama informacija yra neišsami, jeigu praleista tam tikra informacijos dalis, kurios 

pateikimas, atsižvelgiant į kitą toje reklamoje pateikiamą informaciją, būtinai reikalingas reklamos 

vartotojų suklaidinimui išvengti. Reklamoje pateikiama informacija taip pat yra neišsami, jeigu 

neatskleidžiama, nuslepiama ar ne laiku pateikiama esminė informacija, kuri vidutiniam vartotojui 

reikalinga tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio. Kaip 2010-09-23 

nutartyje administracinėje byloje Nr. A
858

-1184/2010 UAB „Tez Tour“ prieš Konkurencijos tarybą 

konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT), „Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyta esminės informacijos buvimo reklamoje sąlyga negali būti 

vertinama atskirai nuo paprasto (vidutinio) reklamos vartotojo požiūrio, kas jam konkrečiu atveju yra 

esminė informacija. Tai, ar reklama pateikta informacija vidutiniam vartotojui yra esminė, priklauso 

nuo to, ar tokia informacija konkrečiu atveju daro įtaką vartotojo ekonominiam elgesiui“.  

Tai, kad prekės ar paslaugos kaina yra viena svarbiausių prekę apibūdinančių savybių, 

neabejotinai daranti įtaką vartotojų ekonominiam elgesiui, konstatavo Vilniaus apygardos 

administracinis teismas 2001-11-05 sprendime administracinėje byloje Nr. I
11

-1099/2001 UAB „IMP 

Baltic“ prieš Konkurencijos tarybą. Taigi, kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, ypač reikia 

atsižvelgti, inter alia, į prekių ar paslaugų įsigijimo sąlygas – kainą ar jos apskaičiavimo būdą ar 

ypatingą kainos pranašumo buvimą, kita.  

Įvertinus šiame nutarime pateiktas faktines tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei atsižvelgus į 

aukščiau aptartą teisės aktų nuostatų aiškinimą, pagrįstai darytina išvada, jog AB Lietuvos radijo ir 

televizijos centro skleista reklama apie internetą „Mezon“ galėjo klaidinti vartotojus. Tokia išvada 

darytina atsižvelgus į kelias aplinkybes.  

Interneto „Mezon“ reklamoje vartotojas buvo informuojamas tik apie tai, jog už internetą 

„Mezon“ reikia mokėti 19 Lt/mėn., tačiau minėtoje reklamoje nėra nurodoma, kad vartotojams, 

ketinantiems pasinaudoti bendrovės teikiama interneto paslauga, reikės sudaryti 24 mėn. terminuotą 

sutartį bei, kad pasirašant interneto paslaugų sutartį taikomas vienkartinis 29 Lt aktyvavimo mokestis. 

Taip pat šioje reklamoje vartotojas nėra informuojamas, jog 19 Lt/mėn. mokestis galios tik ribotą 

laikotarpį, o šiam pasibaigus mokestis už internetą „Mezon“ padidės (sudarius sutartį dėl interneto 

plano „Pramogauk“, reklamoje minėtas mokestis mokamas pirmus 12 sutarties galiojimo mėnesius, 

vėliau vartotojas turi mokėti standartinį plano mėnesinį mokestį – 69 Lt/mėn., o sudarius sutartį dėl 

interneto plano „Nevaržyk“, reklamoje minėtas mokestis mokamas pirmus 6 sutarties galiojimo 
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mėnesius, vėliau vartotojas turi mokėti standartinį plano mėnesinį mokestį – 49 Lt/mėn.). Todėl 

vartotojas, susipažinęs su reklama, kurioje pateikiamas pasiūlymas tiesiog naudotis internetu „Mezon“ 

už 19 Lt/mėn. (juo labiau, kad radijo reklamose bei reklaminiuose stenduose yra pabrėžiama, jog 

internetas be jokių apribojimų), pagrįstai gali tikėtis, kad neribotą laikotarpį minėtu internetu galės 

naudotis už 19 Lt/mėn., be to, vartotojui nereikės sudarinėti jokių terminuotų sutarčių ir jis nepatirs 

jokių papildomų išlaidų. Pažymėtina, kad prekės ar paslaugos kaina, kaip jau minėta, yra viena 

svarbiausių prekę apibūdinančių savybių. Be to, Reklamos įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punkte taip 

pat nurodoma, jog kai sprendžiama, ar reklama klaidinanti, be kita ko, ypač reikia atsižvelgti į joje 

esančią informaciją apie prekių (paslaugų) įsigijimo sąlygas, o būtent – kainą ar jos apskaičiavimo 

būdą. Taigi, informacija apie paslaugos ar prekės kainą nagrinėjamu atveju turėtų būti laikoma esmine 

ir lemiančia vartotojų apsisprendimą bei ekonominį elgesį. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nors nagrinėjamoje reklamoje buvo nurodoma, jog „yra papildomų 

sąlygų“ (reklama televizijoje), ar „visas pasiūlymo sąlygas rasi www.mezon.lt“ (radijo reklama, 

skleista nuo 2010-08-07), tačiau šiuo atveju yra pagrindo teigti, kad bendrovės pateiktas prierašas 

vartotojų klaidinimo nepanaikino. Tokia išvada darytina atsižvelgus į tai, kad šiuo atveju reklamos 

formuluotė (ypač įvertinus tai, kad reklamoje yra pabrėžiama apie neribotą, be apribojimų internetą tik 

už 19 Lt) nesudarė pagrindo vidutiniam vartotojui numanyti, kad gali būti taikomi kokie nors 

papildomi mokesčiai, ar kad reklamoje nurodytą mokestį vartotojas mokės tik ribotą laiką bei tai, kad 

reikės sudarinėti 24 mėn. terminuotą interneto paslaugų sutartį.  

Įvertinus išdėstytą, manytina, kad skleista reklama galėjo klaidinti vartotojus dėl galutinės 

paslaugos kainos ir paveikti jų ekonominį elgesį, t.y. sprendimus ar veiksmus, susijusius su paslaugos 

įsigijimu. Kad reklama ne tik galėjo suklaidinti, tačiau ir suklaidino, patvirtina ir konkretūs šiuo atveju 

gauti vartotojų skundai, kuriuose vartotojai būtent pažymi, kad minėtoje reklamoje nėra nurodoma, jog 

norint pasinaudoti pasiūlymu, būtina sudaryti 24 mėn. interneto paslaugos teikimo sutartį, sumokėti 

vienkartinį 29 Lt paslaugos aktyvavimo mokestį, bei kad reklamuojamas 19 Lt mokestis bus taikomas 

tik dalį sutarties laikotarpio. Taigi, vartotojų nuomone, minėtoje reklamoje vartotojas nėra 

informuojamas apie esmines sąlygas, kurios turi įtakos vartotojo sprendimams, susijusiems su 

paslaugos įsigijimu. 

Konkurencijos tarybai AB Lietuvos radijo ir televizijos centras dėl interneto „Mezon“ reklamos 

nurodė, kad reklama atitinka galiojančius įstatymus, nes minėtoje reklamoje yra perspėjimai apie bet 

kokias kitas papildomas sąlygas ir nuorodos į tiesioginį šaltinį – internetinį puslapį www.mezon.lt, 

kuriame yra išdėstytos visos papildomos paslaugų sąlygos. Taip pat su bendrovės siūlomomis 

interneto sąlygomis galima susipažinti AB Lietuvos radijo ir televizijos centro pardavimo skyriuose 

(10 b. l.). Taip pat bendrovė atkreipė dėmesį, jog lauko reklama buvo orientuota į pravažiuojančius 

vairuotojus, todėl vairuotojai galėjo matyti reklamą ribotai apimties atžvilgiu ir labai trumpą laiką. 

Televizijos reklama laiko ir apimties požiūriu taip pat yra ribota. Pasak bendrovės, sprendžiant, ar 

pateikta informacija išsami, turi būti atsižvelgta į šią lauko ir televizijos reklamų ribotumo specifiką, 

bei į tai, kad reklamos davėjas ėmėsi visų priemonių, jog ši informacija vartotojui būtų prieinama 

kitais reklamos sklaidos būdais (11 b. l.). 

Atsakant į šiuos bendrovės argumentus, visų pirma pažymėtina, kad nuoroda „yra papildomų 

sąlygų“ ar „visas pasiūlymo sąlygas rasi www.mezon.lt“, kaip jau minėta, nesudarė pagrindo išvengti 

vartotojų klaidinimo, nes mažai tikėtina, kad reklamose vienareikšmiškai nurodžius interneto 

paslaugai „Mezon“ taikytiną mokestį (pabrėžiant, kad tik 19 Lt/mėn.), kuris laikytinas esminiu ir 

lemiančiu vartotojų apsisprendimą bei ekonominį elgesį, vartotojas suabejotų reklama ir ieškotų 

kažkokių dar papildomų, su nurodytu reklamoje mokesčiu susijusių sąlygų. Tai patvirtina ir teisminė 

praktika, pvz., LVAT 2005-11-17 sprendime administracinėje byloje Nr. A1-931/2005 nurodęs, jog 
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reklaminiuose teiginiuose esantis prierašas <...> nepanaikino reklamos neišsamumo, nes toks 

prierašas, esant nurodytiems konkretiems tarifams, nesudaro prielaidų vidutiniam vartotojui svarstyti, 

jog reklamoje yra nurodytos netikslios kainos <...>“. 

Antra vertus, pažymėtina, jog vien tai, kad vartotojas turi papildomai domėtis reklamoje 

paskleista informacija, kurioje vienareikšmiškai nurodomi mokesčiai, kurie šiuo atveju yra vartotojų 

apsisprendimą lemiantis faktas, rodo, kad vartotojo ekonominis elgesys yra paveiktas. 

Reklamos įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje ekonominis elgesys apibrėžiamas kaip vartotojų 

sprendimai ar veiksmai, susiję su prekių ar paslaugų įsigijimu, todėl jei reklama skatina vartotoją 

domėtis reklamoje paskleista informacija, tokie vartotojo veiksmai rodo, kad jo ekonominis elgesys 

buvo paveiktas. Pastebėtina, kad tokią poziciją patvirtina ir teismų praktika. Pavyzdžiui, 2011-01-03 

priimtoje LVAT nutartyje administracinėje byloje Nr. A
858

-1702/2010 teismas pritarė pirmosios 

instancijos teismo vertinimui, kuriuo buvo atmestas pareiškėjos argumentas, jog dėl pareiškėjos 

vaistinėse išdėstytų plakatų, kuriuose buvo detalizuojama kitomis sklaidos priemonėmis skleista 

klaidinančia pripažinta reklama, vartotojai reklamos jau neva nebuvo klaidinami. LVAT pabrėžė, kad 

nurodyti detalizuojantys plakatai reklamos klaidinančio pobūdžio nekeičia, kadangi plakatuose 

nurodoma informacija nebuvo pateikiama reklamą transliuojant radijo stočių eteryje, o būtent radijo 

stočių eteryje skleista reklama nulėmė vartotojų ekonominį elgesį – vykimą akcijos nurodytu metu į 

pareiškėjos vaistines. Todėl reklama radijo stočių eteryje ir reklama plakatuose, anot LVAT, pagrįstai 

vertintina atskirai. Dėl to ir nagrinėjamu atveju nėra jokio pagrindo manyti, jog tai, kad interneto 

„Mezon“ reklamos sąlygos buvo išsamiai išdėstytos internete ar prekybos salonuose, nepaveikia 

vartotojų ekonominio elgesio – ekonominis elgesys šiuo atveju yra paveikiamas būtent gaunama 

reklamos žinute apie internetą be apribojimų „Mezon“, kurio kaina yra tik 19 Lt/mėn., dar neturint 

išsamių duomenų apie papildomas pasiūlymo sąlygas. 

 Be to, pabrėžtina ir tai, kad poveikio vartotojo ekonominiam elgesiui nustatymas nereikalauja 

įrodyti fakto, jog vartotojas įsigijo paslaugą paveiktas reklamos. Užtenka nustatyti poveikio vartotojo 

ekonominiam elgesiui galimybę. Tai patvirtina ir Europos Komisijos 2009-12-03 Gairės dėl 

nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos (2005/29/EB) įgyvendinimo/taikymo (SEC(2009) 1666) 

(toliau – Gairės), kuriose nurodyta, kad „vartotojui nėra būtina pirkti tam, kad priimtų sprendimą dėl 

sandorio Direktyvos prasme. Pagal Direktyvą, sprendimas nepirkti taip pat gali būti vertinamas kaip 

sprendimas dėl sandorio. Antra, vartotojas gali priimti ir kitus sprendimus, t. y. ne tik pirkti ar 

nepirkti, bet ir tokius, kurie vis tiek gali būti laikomi sprendimais dėl sandorio (pvz., keliavimas į 

pardavėjo patalpas)“ (Gairių 23 psl.). Pažymėtina, kad „sprendimas dėl sandorio“ Direktyvos prasme 

aiškintinas kaip vartotojo ekonominis elgesys (Gairių 24 psl.). 

Taigi, atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad televizijoje, radijo stotyse bei 

reklaminiuose stenduose AB Lietuvos radijo ir televizijos centras skleidė neišsamią reklamą, kuri 

galėjo daryti įtaką reklamos vartotojų elgesiui priimant sprendimus, susijusius su interneto paslaugos 

užsakymu ar naudojimusi ja, ir tuo pažeidė Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 2 punkto 

reikalavimus. 

 

Dėl AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui taikytinų sankcijų 

Reklamos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad reklamos davėjas už klaidinančios 

reklamos naudojimą atsako tuo atveju, jei jis neįrodo, kad šio įstatymo nuostatos buvo pažeistos ne dėl 

jo kaltės. Atsižvelgus į tai, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centras nepateikė įrodymų, kad 

Reklamos įstatymo 5 straipsnis buvo pažeistas ne dėl bendrovės kaltės, konstatuotina, kad ši bendrovė 

yra atsakinga už klaidinančios reklamos skleidimą. 
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Reklamos įstatymo 22 straipsnio 7 dalis numato, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal 

baudos minimumo ir maksimumo vidurkį ir priklauso nuo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių 

aplinkybių, pažeidimo pobūdžio, pažeidimo trukmės ir masto. 

Skiriant baudą atsižvelgta į Bendrovės skleistos reklamos trukmę, t.y. iš viso nuo 2010-08-01 

iki 2010-10-14, taip pat į jos skleidimo mastą – analizuojama reklama skirtingais laikotarpiais buvo 

skleista radijo stotyse, televizijoje, internete, skrajutėse, lauko reklaminiuose stenduose.  

Tyrimo metu buvo nustatyta Bendrovės atsakomybę lengvinančių aplinkybių, numatytų 

Reklamos įstatymo 22 straipsnio 10 dalyje – reklaminės veiklos subjektas, padaręs pažeidimą, savo 

noru užkirto kelią žalingoms pažeidimo pasekmėms, t.y. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras savo 

iniciatyva nuo 2010-09-30 nutraukė klaidinančios reklamos, kurioje vartotojas informuojamas, jog 

pasirinkęs internetą „Mezon“ už paslaugą mokės 19 Lt/mėn., platinimą (23-24 b. l.). Be to, skiriant 

baudą atsižvelgta į tai, kad bendrovė pripažino savo kaltę, ką patvirtino ir bylos nagrinėjimo posėdžio 

Konkurencijos taryboje metu. 

Atsižvelgus į šias aplinkybes ir konstatavus, kad AB Lietuvos radijo ir televizijos centro 

skleista reklama apie internetą „Mezon“ yra klaidinanti reklama ir pažeidžia Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 2 dalies reikalavimus, AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui skirtina 10 000 Lt bauda. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 5 straipsniu, 19 straipsnio 2 dalies 1 

ir 6 punktais, 22 straipsnio 1, 7, 8 ir 10 dalimis, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

1. Pripažinti AB Lietuvos radijo ir televizijos centro įvairiomis priemonėmis skleistą interneto 

„Mezon“ reklamą, kurioje vartotojas informuojamas, jog pasirinkęs internetą „Mezon“, už paslaugą 

mokės 19Lt/mėn., tačiau nenurodant, kad norint pasinaudoti reklaminiu pasiūlymu, būtina sudaryti 24 

mėnesių interneto paslaugos teikimo sutartį, kad nurodytas 19Lt/mėn. mokestis bus mokamas tik 

ribotą laikotarpį, bei kad pasirašant interneto paslaugų sutartį, taikomas vienkartinis 29 Lt aktyvavimo 

mokestis, klaidinančia reklama, pažeidžiančia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. 

2. Už šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą 

skirti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrui 10 000 Lt baudą. 

3. Įpareigoti AB Lietuvos radijo ir televizijos centrą per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo 

rezoliucinės dalies 2 punkte nurodytos baudos sumokėjimo pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir 

pateikti tai patvirtinančius įrodymus. 

 

Šis nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio 

„Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos gali būti skundžiamas Vilniaus 

apygardos administraciniam teismui. Skundo padavimas nesustabdo Konkurencijos tarybos nutarimo 

vykdymo. 

 

Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 44 straipsniu, paskirta piniginė bauda per 3 mėnesius 

nuo šio nutarimo gavimo dienos turi būti sumokėta į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą LT24 

7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6920. 

 

 

 

L.e. pirmininko pareigas        Jūratė Šovienė 


