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Vilnius 

 

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

posėdyje išnagrinėjo bylą dėl TEO LT, AB (juridinio asmens kodas 121215434) skleistos GALA 

televizijos reklamos atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo (toliau – Reklamos 

įstatymas) reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė: 

2010-11-16 Viasat AS (toliau – ir Pareiškėjas) pateikė Konkurencijos tarybai skundą, kuriame 

prašoma ištirti TEO LT, AB (toliau – ir Bendrovė) veiksmus, skleidžiant paslaugos GALA reklamą 

spaudoje, kurioje teigiama: „<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų pasirinko GALA*“ (žvaigždute 

pažymėtas paaiškinimas nurodo „iš visų užsisakiusiųjų mokamą televiziją 2009 m. (RRT 2010 m. I 

ketv. ataskaita)“), bei paslaugos GALA reklamą televizijoje, kurioje teigiama „<...> net 7 iš 10 

Lietuvos šeimų pasirinko būtent ją“ ir pateikiamas užrašas „*iš visų užsisakiusiųjų mokamą 

televiziją, lyginant RRT 2009 IV ketv. ir 2010 I ketv. ataskaitų duomenis bei faktinį televizijos GALA 

augimą“ (toliau – televizijos GALA reklama) (1-10 b.l.). Pareiškėjas nurodė, kad televizijos GALA 

reklamoje nurodytose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – ir RRT) 

ataskaitose yra pateikiama informacija ir skaičiavimai, susiję ne su tuo, kiek iš viso vartotojų 

nurodytu laikotarpiu užsisakė mokamos televizijos paslaugas, bet koks yra mokamos televizijos 

vartotojų skaičiaus pokytis, lyginant vartotojų skaičių laikotarpio (ketvirčio) pradžioje ir pabaigoje. 

Toks pokytis, pasak Pareiškėjo, neatspindi, kiek vartotojų pasirinko, t.y. per visą laikotarpį užsisakė 

paslaugas, o tik rodo, koks yra galutinis vartotojų skaičius laikotarpio (ketvirčio) pabaigoje ar kiek 

vartotojų padaugėjo lyginant laikotarpio pradžioje ir pabaigoje buvusį vartotojų skaičių. Viasat AS 

nuomone, GALA reklamos teiginiai neatitinka teisingumo kriterijaus, kadangi GALA televizijos 

paslaugas pasirinko mažesnis skaičius vartotojų. Tokiu būdu, Pareiškėjo nuomone, sudaromas 

įspūdis, jog ši paslauga yra geresnė, nei kitų mokamos televizijos tiekėjų teikiamos paslaugos, ir tuo 

vartotojai yra raginami užsisakyti būtent TEO LT, AB siūlomas GALA televizijos paslaugas. 

Konkurencijos taryba, siekdama įvertinti reklamoje pateiktus teiginius, raštu kreipėsi į TEO 

LT, AB bei į Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybą dėl informacijos pateikimo. RRT 

Konkurencijos tarybai pateikė informaciją apie bendrovių, teikiančių mokamos televizijos 

paslaugas, turimų abonentų skaičius (2009 m. III, IV ketvirčių bei 2010 m. I, II ketvirčių) (12-13 

b.l.). Taip pat gauta ir TEO LT, AB informacija apie 2009 m. IV ketvirčio ir 2010 m. I bei II 

ketvirčiais naujai sudarytų GALA televizijos paslaugų teikimo sutarčių su vartotojais skaičius (15-

17 b.l.). 

Atsižvelgusi į Pareiškėjo pateiktą skundą bei į TEO LT, AB bei RRT pateiktą informaciją, 

Konkurencijos taryba 2010-12-16 nutarimu Nr. 1S-231 pradėjo tyrimą dėl GALA televizijos 

reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams. Tyrimo metu buvo nagrinėta spaudoje bei 

televizijoje skelbiama informacija apie Bendrovės teikiamas GALA televizijos paslaugas bei kita 

tyrimui reikšminga informacija. 



2 

Atsižvelgus į tyrimo metu surinktus duomenis, nustatyta, kad TEO LT, AB interesais bei 

iniciatyva laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo 1 d. – 2010 m. lapkričio 1 d. įvairiomis priemonėmis 

skleista reklama apie Bendrovės teikiamas GALA skaitmeninės televizijos paslaugas: 

1) GALA reklama, kurioje teigiama „<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų pasirinko GALA*“ 

(žvaigždute pažymėtas paaiškinimas nurodo „iš visų užsisakiusiųjų mokamą televiziją 2009 m. 

(RRT 2010 m. I ketv. ataskaita)“). Ši reklama buvo skleidžiama reklaminiuose plakatuose, 

reklaminiai skelbimai buvo publikuoti Lietuvos dienraščiuose, Bendrovės klientų aptarnavimo 

skyriuose ir centruose bei į pašto dėžutes buvo platinamos reklaminės skrajutės, reklaminis 

skelbimas talpintas ant voko su sąskaitomis ir sąskaitose. Reklama taip pat buvo patalpinta 

bendrovės interneto tinklalapyje. 

2) GALA reklama, kurioje teigiama „<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų pasirinko būtent ją“ ir 

pateikiamas užrašas „*iš visų užsisakiusiųjų mokamą televiziją, lyginant RRT 2009 IV ketv. ir 2010 

I ketv. ataskaitų duomenis bei faktinį televizijos GALA augimą“. Ši reklama buvo skleidžiama 

televizijose: BTV, „Lietuvos ryto“ TV, LNK, LTV, TV1, PBK, Sport 1, Alytaus TV. 

Tyrimo metu nustatyta, kad Bendrovė nagrinėjamų reklamos teiginių teisingumą grindė RRT 

2010 m. I ketvirčio ataskaitų duomenimis apie elektroninių ryšių sektorių (toliau – Ataskaitos). 

TEO LT, AB taip pat Konkurencijos tarybai pateikė lenteles (100-101 b.l.) su grafikais, kuriuose, 

Bendrovės nuomone, nuo 2009 m. I ketvirčio atsispindi mokamos televizijos rinkos prieaugis, 

kabelinės (toliau – KTV) ir mikrobangės daugiakanalės televizijos (toliau - MDTV), palydovinės 

skaitmeninės televizijos ir TEO LT, AB teikiamų televizijos GALA (IPTV ir DVB-T) paslaugų 

(remiantis Bendrovės turimais duomenimis) prieaugiai ir, atitinkamai, kokią bendros rinkos 

prieaugio dalį sudaro televizija GALA. 

Bendrovė pažymėjo, kad remdamasi RRT ataskaitose pateiktais duomenimis, mato mokamos 

televizijos rinkos bei atitinkamos technologijos klientų skaičiaus pokytį (prieaugį) t.y. nauji 

pardavimai minus atjungimai, o remdamasi turimais GALA televizijos klientų skaičiaus prieaugio 

duomenimis, Bendrovė mato, kokia mokamos televizijos rinkos prieaugio dalis tenka GALA 

televizijos paslaugoms. TEO LT, AB nuomone, rinkos dalyvių klientų skaičiaus (klientų bazių) 

pokyčio (prieaugio) lyginimas, t.y. vieno rinkos dalyvio prieaugio lyginimas su viso rinkos (visų 

rinkos dalyvių) prieaugiu, yra rodiklis, objektyviai parodantis klientų pasirinkimą, t.y. kurį rinkoje 

esantį paslaugos teikėją pasirinko vartotojai. Bendrovės teigimu, jei būtų vertinami tik rinkos 

dalyvių naujų pardavimų kiekiai ir lyginami tarpusavyje atitinkamu laikotarpiu, situacija būtų 

atspindėta neobjektyviai, neišsamiai ir klaidinančiai rinkos atžvilgiu (atsijungimai gali viršyti 

naujus pardavimus, rinkos dalyvio klientų skaičius gali mažėti, tačiau rinkos dalyvis teigtų, kad 

dažnas klientas pasirenka būtent jį), todėl tiek RRT ataskaita formuojama parodant rinkos dalyvių 

klientų skaičius periodo pabaigoje, tiek bendrovės reklamoje naudojami teiginiai yra paremti klientų 

skaičiaus pokyčio periodo pabaigoje logika (26-27 b.l.). 

Tyrimo metu išanalizavus reklamoje nurodytas RRT ataskaitas, nustatyta, kad jose 

pateikiamas bendras (mokamos) televizijos abonentų skaičius, kuris 2009 m. I ketvirtį buvo 

504027; 2009 m. IV ketvirtį – 599342, o 2010 m. I ketvirtį – 607691. Ataskaitose pateiktas ir 

mokamos televizijos abonentų skaičius, išskiriant kiekvieną televizijos paslaugos teikimo rūšį, taip 

pat iš minėtų ataskaitų galima sužinoti bendrai mokamos televizijos bei atskirai tam tikru būdu 

transliuojamos televizijos abonentų skaičių pokyčius, tačiau šiose ataskaitose nėra nurodoma, koks 

vartotojų skaičius naudojosi tam tikros bendrovės teikiamomis mokamos televizijos paslaugomis. 

Jose nėra nurodomi ir atitinkamais laikotarpiais GALA televizijos paslaugomis besinaudojančių 

vartotojų skaičiai. Be to, TEO LT, AB nagrinėjamoje reklamoje nebuvo pateikusi GALA televizijos 

abonentų skaičiaus atitinkamais laikotarpiais, bei kokiu būdu Bendrovė apskaičiavo, jog 7 iš 10 

Lietuvos šeimų pasirinko GALA. 

Taip pat tyrimo metu išanalizavus Bendrovės pateiktus duomenis nustatyta, kad GALA 

televizija besinaudojančių vartotojų skaičiaus padidėjimą (prieaugį) Bendrovė lygino su bendru visų 

bendrovių, teikiančių mokamos televizijos paslaugas, klientų skaičiaus padidėjimu. Tyrimo metu 

nustatyta, kad tokiu būdu lyginant GALA televizijos padidėjimą su visų mokamų televizijų 

duomenimis gaunami neobjektyvūs rezultatai, kadangi bendrame visų bendrovių klientų skaičiaus 
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padidėjime neatsispindi atskirų bendrovių klientų skaičiaus sumažėjimas ar padidėjimas. Tuo tarpu 

atskirų bendrovių klientų skaičiaus sumažėjimas sumažina ir bendrą visų bendrovių klientų skaičių, 

tačiau neatspindi kiekvienos iš jų individualaus vartotojų skaičiaus padidėjimo, jei toks buvo. Todėl 

objektyviai lyginant GALA televizijos vartotojų skaičiaus padidėjimą (prieaugį) su bendru 

mokamos televizijos vartotojų skaičiaus padidėjimu (prieaugiu), turėjo būti atsižvelgiama į 

kiekvienos kitos bendrovės, teikiančios analogiškas paslaugas, nustatytą prieaugį, jei toks buvo.  

Pažymėtina, kad RRT Konkurencijos tarybai pateikė mokamos televizijos paslaugas 

teikiančių bendrovių turimų klientų skaičius tam tikrais laikotarpiais (11, 102 b.l.). Išanalizavus 

pateiktus duomenis nustatyta, jog: 1) lyginant 2009 m. III ketvirčio duomenis su 2009 m. IV 

ketvirčio duomenimis, 2009 m. IV ketvirtį GALA televizijos prieaugis buvo 10 652 vartotojai, o 

visų kitų mokamos televizijos paslaugas teikiančių bendrovių bendras suminis prieaugis buvo 9 

048, tai rodo, jog GALA televizijos prieaugis minėtu laikotarpiu galėjo sudaryti tik 54,1 proc. 

bendro mokamos televizijos prieaugio; 2) lyginant 2009 m. IV ketvirčio duomenis su 2010 m. I 

ketvirčio duomenimis, 2010 m. I ketvirtį GALA televizijos prieaugis buvo 6 079, o likusių 

bendrovių 5997 (GALA televizijos prieaugis – 50,3 proc. bendro mokamos televizijos prieaugio); 

3) lyginant 2010 m. I ketvirčio duomenis su 2010 II ketvirčio duomenimis, 2010 m. II ketvirtį 

GALA televizijos prieaugis 5649, o likusių bendrovių 3690 (GALA televizijos prieaugis – 60,5 

proc. bendro mokamos televizijos prieaugio). 

Tyrimas buvo baigtas ir jo metu nustatytos aplinkybės bei padarytos išvados buvo išdėstytos 

Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos 2011-04-26 pranešime apie atliktą tyrimą 

Nr. 5S-17. Šiame pranešime buvo padaryta išvada, kad TEO LT, AB skleista televizijos GALA 

reklama, atsižvelgus į tai, jog Bendrovė nepateikė reklamos teisingumą pagrindžiančių įrodymų, o 

iš tyrimo metu surinktų duomenų matyti, jog GALA pasirinko mažesnis vartotojų skaičius nei buvo 

nurodyta Bendrovės reklamoje, gali klaidinti vartotojus bei paveikti jų ekonominį elgesį, priimant 

sprendimus, susijusius su mokamos televizijos paslaugos užsakymu bei naudojimusi ja. 

Su tyrimo išvadomis Viasat AS ir TEO LT, AB buvo supažindintos išsiuntus Konkurencijos 

tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos 2011-04-26 pranešimą apie atliktą tyrimą Nr. 5S-17. 

Susipažinusi su tyrimo išvadomis, TEO LT, AB pateikė paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog 

nesutinka, kad Bendrovės skleista reklama galėjo klaidinti vartotojus ir prašė bylą nutraukti. 

Bendrovė nurodė, jog lyginant RRT pateiktose periodinėse ataskaitose apie elektroninių ryšių 

sektorių 2010 m. I ketv. duomenis su 2009 m. IV ketv. duomenimis gaunamas 2010 m. I ketv. 

prieaugis. Tuo tarpu tyrimo išvadose, Bendrovės nuomone, buvo skaičiuojamas 2009 m. IV ketv. 

prieaugis, t.y. lyginami 2009 m. IV ketv. duomenys su 2009 m. III ketv. duomenimis, TEO LT, AB 

teigimu, tyrimo metu neturėjo būti vertinamas 2009 m. IV ketv. GALA televizijos prieaugis, 

kadangi šie duomenys nėra aktualūs Bendrovės reklamos atžvilgiu. 

Bendrovė informavo, kad 2011 m. sausio 18 d. raštu Nr. 01-1-03-6 priedo Nr. 15 lentelėse Nr. 

1, Nr. 2 ir Nr. 3 (toliau – lentelės) pateikė rinkos prieaugį iliustruojančius grafikus, kuriuose 

kabelinės ir mikrobangės daugiakanalės televizijos abonentų prieaugius pateikė vienoje grafoje, 

atsižvelgiant į tai, kad mikrobangės daugiakanalės televizijos paslaugas paprastai teikia kabelinės 

televizijos paslaugų teikėjai. TEO LT, AB kartu su paaiškinimais pateikė patikslintas lenteles, 

kuriose, pasak Bendrovės, buvo siekiama tiksliai grafiškai atvaizduoti RRT pateiktose periodinėse 

ataskaitose apie elektroninių ryšių sektorių esančius duomenis. 

Bendrovė pažymėjo, kad pateiktose lentelėse lygina GALA televizijos vartotojų prieaugį su 

bendru mokamos televizijos vartotojų prieaugiu, t.y. vienos rinkos dalyvio prieaugio lyginimas su 

visų rinkos dalyvių bendru prieaugiu, kas, TEO LT, AB nuomone, laikytina objektyviu palyginimu. 

Pasak Bendrovės, lyginti tik teigiamus paslaugų prieaugius būtų neteisinga ir nekorektiška, nes tai 

neatspindėtų realaus visos mokamos televizijos rinkos prieaugio, o tik teigiamą jos dalį, tokio 

palyginimo duomenys būtų ne „mokamos televizijos rinkos prieaugis“, o tik viena jos dalis – 

teigiamas rinkos prieaugis. Bendras rinkos prieaugis per apibrėžtą laikotarpį yra lygus iš naujų 

mokamos televizijos klientų (teigiamo rinkos prieaugio) atėmus atsijungusius klientus (neigiamą 

rinkos prieaugį). RRT periodinėse ataskaitose pateikia klientų skaičius periodo pabaigoje. Lyginant 
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šias ataskaitas nesunkiai suskaičiuojama, kokia dalis rinkos prieaugio tenka Bendrovės teikiamoms 

televizijos paslaugoms. 

2011 m. birželio 9 d. vykusio bylų nagrinėjimo posėdžio metu TEO LT, AB atstovai palaikė 

rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus bei akcentavo, kad nurodymas GALA 

reklamoje, jog buvo remtasi informacijos šaltiniu – RRT ataskaitomis, turėtų pagrįsti reklamos 

teiginių teisingumą. 

 

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

Reklamos įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintas draudimas ūkio subjektams naudoti klaidinančią 

reklamą. Klaidinančia reklama pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį 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.  

Siekiant nustatyti, ar reklamos metu pateikta informacija yra klaidinanti reklama, būtina 

nustatyti šių aplinkybių visumą:  

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

2) ar reklama klaidina ar gali suklaidinti reklamos vartotojus ir asmenis, kuriems ji yra skirta 

ir kuriuos pasiekia; ir  

3) ar klaidinanti reklama gali paveikti vartotojo ekonominį elgesį. 

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. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004-01-26 

nutarime išaiškino: „<...> 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. 

TEO LT, AB yra integruotų telekomunikacijų, IT (informacinių technologijų) ir televizijos 

paslaugų teikėja. Nagrinėjamu atveju skleista informacija apie GALA televiziją yra tiesiogiai 

susijusi su Bendrovės vykdoma veikla ir skatina vartotojus naudotis bendrovės teikiamomis 

televizijos paslaugomis, todėl laikytina reklama, kaip tai apibrėžta Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 

dalyje. 

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

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

surinkta informacija, kurią patvirtino ir pati Bendrovė (16, 24 b.l.), rodo, jog TEO LT, AB 

iniciatyva ir interesais buvo skelbta nagrinėjama reklama, todėl Bendrovė laikytina nagrinėjamos 

reklamos davėja.  

 

Dėl Bendrovės skleistos reklamos atitikties Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 

reikalavimams 

Vertinant, ar tam tikrais veiksmais buvo pažeistas Reklamos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje 

įtvirtintas draudimas naudoti klaidinančią reklamą, būtina nustatyti bent vieną Reklamos įstatymo 5 

straipsnio 2 dalyje nurodytą kriterijų, apibūdinantį klaidinančią reklamą, ir įvertinti tą kriterijų 

paprasto (vidutinio) reklamos vartotojo požiūriu (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 

m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-997/2008). 

Pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytą teisingumo kriterijų, 

reklamoje pateikti reklaminiai teiginiai pripažįstami neteisingais, jeigu reklamos davėjas negali 

pagrįsti šių teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. Šia įstatymo nuostata reklamos davėjui 

nustatyta pareiga pagrįsti naudojamų reklaminių teiginių teisingumą jų naudojimo metu. Tai reiškia, 

kad reklamos davėjas turi turėti neginčijamų įrodymų, kad jo skleidžiama reklama skleidimo metu 

buvo teisinga. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių duomenų, 

sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. 
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. balandžio mėn. 30 d. nutartyje 

administracinėje byloje Nr. A-822-576-09 išaiškino, kad pagal Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 

dalies 1 punktą sprendžiant, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į tai, kokius reklamoje 

pateiktų teiginių teisingumą pagrindžiančius duomenis turi reklamos davėjas reklamos naudojimo 

metu. Ši įstatymo nuostata įpareigoja reklaminės veiklos subjektą turėti pakankamus duomenis dėl 

reklamos teiginių teisingumo reklamos naudojimo metu. 

Paslaugos GALA spaudoje skleistoje reklamoje teigiama „<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų 

pasirinko GALA*“ (žvaigždute pažymėtas paaiškinimas nurodo „iš visų užsisakiusiųjų mokamą 

televiziją 2009 m. (RRT 2010 m. I ketv. ataskaita)“) bei paslaugos GALA televizijoje skleistoje 

reklamoje teigiama „<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų pasirinko būtent ją“ ir pateikiamas užrašas 

„*iš visų užsisakiusiųjų mokamą televiziją, lyginant RRT 2009 IV ketv. ir 2010 I ketv. ataskaitų 

duomenis bei faktinį televizijos GALA augimą“, taigi, Bendrovė turėjo pagrįsti, jog reklamoje 

nurodytais laikotarpiais 7 iš 10 (ar apie 70 proc.) vartotojų (šeimų) iš visų užsisakiusiųjų mokamos 

televizijos paslaugas pasirinko būtent GALA televizijos paslaugas.  

Kaip matyti iš tyrimo metu surinktos medžiagos, TEO LT, AB, minėtų reklaminių teiginių 

teisingumą grindžia Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos periodinėmis ataskaitomis 

apie elektroninių ryšių sektorių, kuriose pateikiamas mokamos televizijos abonentų skaičius 

kiekvieno metų ketvirčio pabaigoje. Bendrovė nurodė, kad atitinkamose RRT ataskaitose atsispindi 

mokamos televizijos atitinkamos technologijos klientų kiekis periodo pabaigoje. Remiantis šiose 

ataskaitose pateiktais duomenimis, Bendrovės nuomone, galima matyti mokamos televizijos rinkos 

augimą, o remiantis TEO LT, AB turimais GALA televizijos prieaugio duomenimis, galima matyti, 

kokia mokamos televizijos rinkos prieaugio dalis tenka GALA televizijos paslaugoms. Bendrovės 

nuomone, objektyviai ir teisingai atspindėti situaciją rinkoje galima tik vertinant atitinkamos rinkos 

prieaugio (nauji pardavimai minus atsijungimai) duomenis. 

Toks TEO LT, AB reklamos teisingumo pagrindimas yra neteisingas dėl toliau nurodytų 

priežasčių.  

Pirmiausia būtina atkreipti dėmesį į tai, kad vertinant, ar reklama yra klaidinanti, 

atsižvelgiama, kaip reklamą suvokia vidutinis vartotojas. Tuo tarpu vidutinis vartotojas turi būti 

suvokiamas kaip vartotojas, kuris yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, 

atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius (Lietuvos Respublikos nesąžiningos 

komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalis). Tokia vidutinio vartotojo 

samprata formuojama ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje, kurioje vidutinis 

vartotojas laikomas pakankamai informuotu, protingai atidžiu ir apdairiu asmeniu (žr., pvz., 1998 

m. liepos 16 d. Teisingumo Teismo sprendimą Gut Springenheide (C-210/96, Rink., p. I-004657); 

2001 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimą Procter & Gamble prieš VRDT (T-118/00, 

Rink., p. II-02731), taip pat ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-

997/2008). Be to, Konkurencijos taryba, atlikdama tyrimą dėl klaidinančios reklamos, 

vadovaudamasi objektyviais duomenimis, yra kompetentinga spręsti, ar reklama yra klaidinanti, ir 

įvertinti ją vidutinio vartotojo atžvilgiu. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. 

gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-806/2010). 

Konkurencijos taryba, įvertinusi GALA televizijos reklamos teiginį, jog 7 iš 10 šeimų 

pasirinko GALA televiziją, vidutinio vartotojo atžvilgiu, pažymi, jog vidutinis vartotojas iš 

reklamoje pateiktos informacijos joje naudojamą žodį „pasirinko“ galėtų suprasti nebūtinai tokiu 

būdu, kaip jį aiškino TEO LT, AB. Reklamoje naudojamą žodį „pasirinko“ vidutinis vartotojas gali 

suprasti tik kaip įvykusį vartotojų pasirinkimą, kurios bendrovės (TEO LT, AB ar kurios nors 

kitos), teikiančios televizijos paslaugas, paslaugomis jam naudotis, o ne kaip bendrovės, teikiančios 

televizijos paslaugas, įvairių bendrų ir TEO LT, AB individualių duomenų apie vartotojų skaičiaus 

pokyčius lyginimo pagalba apskaičiuotą rodiklį, kurį TEO LT, AB įvardina kaip GALA vartotojų 

prieaugio santykį su bendru visų mokamos televizijos paslaugas teikiančių vartotojų prieaugiu.  

Kaip teigia Bendrovė, vartotojų prieaugis nustatomas iš naujų paslaugos vartotojų skaičiaus 

atėmus vartotojų, nebesinaudojančių paslauga (atsisakiusių paslaugos), skaičių, tačiau pastebėtina, 
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kad pasirinkimą parodo būtent naujų vartotojų, pradėjusių naudotis tam tikros bendrovės (TEO LT, 

AB ar kitos) teikiamomis paslaugomis, skaičius. Todėl darytina išvada, kad vidutinis vartotojas 

nebūtinai suvoktų, jog reklamos davėjas žodį „pasirinko“ sieja būtent su TEO LT, AB ir bendru 

visų mokamos televizijos paslaugų teikėjų klientų skaičiaus pokyčiu per atitinkamą periodą. 

Be to, GALA reklamoje nurodoma „iš visų užsisakiusiųjų mokamą televiziją“. Pažymėtina, 

kad žodžiu „užsisakiusiųjų“ vidutiniam vartotojui taip pat gali būti sudaromas įspūdis apie tai, kiek 

asmenų (šeimų) pradėjo naudotis atitinkama paslauga. Taigi, žodis „užsisakiusiųjų“ savaime 

nesudaro vidutiniam vartotojui pagrįstų prielaidų manyti, kad jis žymi skirtumą (pokytį) tarp 

užsisakiusiųjų ir atsisakiusiųjų paslaugą klientų atitinkamo periodo pabaigoje, kaip teigia Bendrovė.  

Papildomai atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog nėra vieningo standarto, kaip turėtų būti 

apskaičiuojami minėti duomenys, atspindintys vartotojų pasirinkimą, t.y. kokia dalis vartotojų 

pasirinko konkrečios įmonės teikiamas mokamos televizijos paslaugą. Tačiau, atsižvelgiant į tai, jog 

reklama vertinama vidutinio vartotojo požiūriu, reklamoje pateiktų duomenų ar kitokios 

informacijos apskaičiavimai ar kitokie gavimo būdai turėtų būti tokie, jog vidutinis vartotojas 

nesudėtingai galėtų patikrinti nurodytų reklamos teiginių teisingumą. Tuo tarpu nagrinėjamoje 

reklamoje pateiktos informacijos, jog 7 iš 10 šeimų pasirinko GALA televiziją, patikrinimas 

vertintinas kaip sudėtingas, nes vidutinis vartotojas jį suvoks nebūtinai taip pat, kaip TEO LT, AB.  

Kita vertus, būtina atkreipti dėmesį ir į tai, kad tam, jog reklama nebūtų laikoma klaidinančia, 

joje pateikiami duomenys turi būti teisingi. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju GALA televizijos 

reklamoje pateiktas šeimų, pasirinkusių šias paslaugas, santykis su kitas mokamos televizijos 

paslaugas pasirinkusiomis šeimomis turi būti nustatytas atliekant palyginimą, objektyviai 

atspindintį būtent vartotojų pasirinkimą. Tuo tarpu, kaip nustatyta tyrimo metu, RRT ataskaitose 

nėra nurodoma, koks vartotojų skaičius naudojosi kitų atskirų bendrovių teikiamomis mokamos 

televizijos paslaugomis, nėra nurodomi ir atitinkamais laikotarpiais GALA televizijos paslaugomis 

besinaudojančių vartotojų skaičiai, taigi, pateikti duomenys nėra pakankami, jog vartotojas galėtų 

objektyviai ir nesudėtingai palyginti atitinkamų bendrovių prieaugius ir patikrinti teiginio, jog 7 iš 

10 šeimų pasirinko GALA televiziją, teisingumą. 

Pažymėtina, kad net jei pagrindžiant nagrinėjamos reklamos teisingumą būtų lyginami tam 

tikrais laikotarpiais bendrovių, teikiančių mokamos televizijos paslaugas, prieaugiai, TEO LT, AB 

atliktas paslaugų prieaugių palyginimas, priešingai nei teigia TEO LT, AB, negali būti laikomas 

teisingu ir objektyviu. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad TEO LT, AB lygino GALA televizija 

besinaudojančių vartotojų skaičiaus padidėjimą (prieaugį) su bendru visų bendrovių, teikiančių 

analogiškas paslaugas, vartotojų skaičiaus padidėjimu (prieaugiu). Pastebėtina, kaip nustatyta 

tyrimo metu, jog minėtu būdu lyginant GALA ir bendrą visų mokamos televizijos vartotojų skaičių 

padidėjimą (prieaugius), gaunami netikslūs rezultatai, kadangi bendrame visų bendrovių klientų 

skaičiaus padidėjime, neatsispindi atskirų bendrovių klientų skaičiaus sumažėjimas ar padidėjimas. 

Tuo tarpu atskirų bendrovių klientų skaičiaus sumažėjimas sumažina ir bendrą visų bendrovių 

klientų skaičių, atitinkamai GALA vartotojų skaičiaus padidėjimas (prieaugis) dar labiau sąlyginai 

(bet ne objektyviai) padidinamas, lyginant su bendru visų bendrovių vartotojų prieaugiu. 

Tuo tarpu lyginant GALA televizijos vartotojų skaičiaus padidėjimą (prieaugį) su kiekvienos 

kitos bendrovės, teikiančios analogiškas paslaugas, vartotojų skaičiaus padidėjimu (prieaugiu), 

GALA televizijos prieaugis atitinkamai būtų mažesnis. Tai patvirtina Konkurencijos tarybai 

pateikta RRT informacija apie mokamos televizijos paslaugas teikiančių bendrovių turimų klientų 

skaičius tam tikrais laikotarpiais ir tyrimo metu atlikta minėtų duomenų analizė. 

Pavyzdžiui, TEO LT, AB nurodytu būdu lyginant konkretaus laikotarpio prieaugius (2010 m. 

I ketv.), GALA televizijos prieaugis, lyginant jį su visų bendrovių, teikiančių analogiškas paslaugas, 

bendru prieaugiu yra lygus 75 proc. Tuo tarpu lyginant GALA televizijos vartotojų skaičiaus 

padidėjimą (prieaugį) su kitų atskirų bendrovių vartotojų skaičiaus padidėjimais (prieaugiais), 

GALA televizijos prieaugis sudarytų tik 50,3 proc. bendro mokamos televizijos prieaugio. 

Atsižvelgus į tai, darytina išvada, kad vertinant GALA televizijos vartotojų skaičiaus padidėjimo 

santykį su kitų atskirų bendrovių vartotojų skaičiaus padidėjimu, tokiu būdu objektyviai atspindint 

vartotojų pasirinkimą, toks santykis būtų kitoks, nei nurodyta GALA televizijos reklamoje. Todėl 
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laikyti nagrinėjamoje GALA televizijos reklamoje nurodytą teiginį, kad 7 iš 10 šeimų pasirinko 

GALA televiziją, kuris grindžiamas neobjektyviu palyginimu, teisingu – nėra jokio pagrindo. 

Bendrovė pažymėjo, kad Konkurencijos taryba neturėjo vertinti 2009 m. IV ketv. GALA 

televizijos prieaugio, kadangi šie duomenys nėra aktualūs GALA reklamos atžvilgiu. Tačiau net 

jeigu, Bendrovės nuomone, turėjo būti vertinamas tik 2010 m. I ketv. GALA televizijos prieaugis, 

reklamos teiginių teisingumo tai taip pat nepatvirtina, kadangi, kaip nurodyta aukščiau, GALA 

televizijos 2010 m. I ketv. prieaugis buvo lyginamas su visų bendrovių, teikiančių analogiškas 

paslaugas, bendru prieaugiu. Tačiau, kaip jau paaiškinta ir konstatuota aukščiau, minėtas 

palyginimas negali būti laikomas objektyviu. 

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad TEO LT, AB pateikti įrodymai 

nepagrindė GALA spaudoje skleistos reklamos, kurioje teigiama „<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų 

pasirinko GALA*“ (žvaigždute pažymėtas paaiškinimas nurodo „iš visų užsisakiusiųjų mokamą 

televiziją 2009 m. (RRT 2010 m. I ketv. ataskaita)“), bei paslaugos GALA televizijos reklamos, 

kurioje teigiama „<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų pasirinko būtent ją“ ir pateikiamas užrašas „*iš 

visų užsisakiusiųjų mokamą televiziją, lyginant RRT 2009 IV ketv. ir 2010 I ketv. ataskaitų 

duomenis bei faktinį televizijos GALA augimą“, teisingumo, todėl laikytina, jog bendrovė skleidė 

neatitinkančią teisingumo kriterijaus klaidinančią reklamą, kuri galėjo suklaidinti vartotojus.  

 

Dėl poveikio vartotojų ekonominiam elgesiui  

Įvertinus ginčijamą reklamą teisingumo kriterijaus požiūriu, būtina nustatyti, ar klaidinanti 

reklama galėjo paveikti vartotojo ekonominį elgesį. 

Reklamos įstatymo 2 str. 2 d. ekonominis elgesys apibrėžiamas kaip reklamos vartotojų 

sprendimai ar veiksmai, susiję su prekių ar paslaugų įsigijimu, ūkine komercine, finansine ar 

profesine veikla. 

Atsižvelgiant į Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje pateiktą reklamos apibrėžimą, į 2004 

m. sausio 26 d. nutarime pateiktą Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimą, jog: 

„<...> 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“ bei į tai, jog tyrimo 

metu TEO LT, AB pripažino, jog bendrovės skleista informacija yra reklama, darytina išvada, kad 

skleisdama reklamą apie tai, jog GALA televizijos paslaugas renkasi didžioji dalis vartotojų, 

Bendrovė siekė patraukliau pateikti informaciją apie savo teikiamas GALA televizijos paslaugas, 

nei kad būtų galėjusi tai padaryti, naudodama objektyvų ir teisingą savo paslaugų palyginimą su 

kitų bendrovių teikiamomis paslaugomis, bei atitinkamai tokiu būdu sudominti vartotojus ir skatinti 

juos detaliau susipažinti su paslaugos teikimo techninėmis sąlygomis bei užsisakyti bendrovės 

teikiamas GALA televizijos paslaugas.  

Pagal Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalį, vertinant poveikį vartotojų ekonominiam 

elgesiui, Konkurencijos tarybai užtenka nustatyti vartotojų suklaidinimo galimybę. Tai patvirtina 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje 

Nr. A858-1235/2010, kur teismas išaiškino, jog: „Konstatuojant, kad reklama yra klaidinanti, nėra 

būtina įrodyti, kad buvo realiai paveikti vartotojai, nes tokia įrodinėjimo pareiga nepagrįstai 

apsunkintų Konkurencijos tarybos funkcijų vykdymą, neleistų nustatyti tinkamos pusiausvyros tarp 

vartotojų ir ūkio subjektų interesų, iškreiptų vartotojų teisių apsaugos sistemos prasmę bei tikslus. 

Reklamos klaidinantis pobūdis gali būti įrodytas ir tikėtinu poveikiu vartotojams, vertinant jį 

vidutinio vartotojo atžvilgiu“. 

Konkurencijos taryba, įvertinusi TEO LT, AB skleistą neteisingą klaidinančią GALA 

televizijos reklamą, daro išvadą, kad reklama vartotojų ekonominį elgesį galėjo paveikti, kadangi 

reklaminiu teiginiu, jog 7 iš 10 vartotojų renkasi GALA televizijos paslaugas, vartotojams 

suponuojama nuomonė, kad būtent TEO LT, AB teikiamos paslaugos yra populiaresnės tarp 

vartotojų lyginant jas su kitų bendrovių teikiamomis mokamos televizijos paslaugomis, kas 

paskatintų vartotoją domėtis GALA televizijos paslaugų privalumais ir galbūt jas užsisakyti. 

Apibendrinus išdėstytą, konstatuotina, kad TEO LT, AB skleista GALA televizijos reklama 

yra klaidinanti reklama, kuri pažeidžia Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. 
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Dėl TEO LT, AB 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 TEO LT, AB nepateikė įrodymų, kad Reklamos 

įstatymo 5 straipsnis buvo pažeistas ne dėl Bendrovės kaltės, konstatuotina, kad ši Bendrovė yra 

atsakinga už klaidinančios reklamos skleidimą. 

Reklamos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad už klaidinančios reklamos naudojimą 

reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda nuo vieno tūkstančio iki trisdešimties 

tūkstančių litų, o tais atvejais, kai šioje dalyje nurodyti pažeidimai buvo padaryti atsakomybę 

sunkinančiomis aplinkybėmis, reklaminės veiklos subjektams gali būti skiriama bauda iki vieno 

šimto dvidešimties tūkstančių litų. Tais atvejais, kai pažeidimas yra mažareikšmis, pažeidimu 

nepadaroma esminės žalos šio įstatymo saugomiems asmenų interesams, Konkurencijos taryba, 

vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, už klaidinančios reklamos naudojimą gali 

taikyti administracinę nuobaudą – įspėjimą, neskirdama reklaminės veiklos subjektams baudos. 

Įvertinus nagrinėjamos klaidinančios GALA televizijos reklamos pobūdį, pažymėtina, kad 

šioje reklamoje kaip neteisingi ir dėl to klaidinančiais nurodyti teiginiai buvo susiję su praeities 

TEO LT, AB ir kitų bendrovių veiklos vertinimu ir su tuo susijusių duomenų interpretavimu. Šie 

teiginiai nebuvo tiesiogiai susiję su informacija apie esmines vartotojų ekonominį elgesį ir 

pasirinkimą lemiančias paslaugų savybes, tokias, kaip kaina ar jos apskaičiavimo būdas bei kita 

reikšminga informacija, į kurią ypač reikia atsižvelgti vertinant reklamos klaidingumą (Reklamos 

įstatymo 5 straipsnio 3-5 dalys). Be to, nors GALA televizijos reklamoje nurodytas neteisingas 

GALA televiziją pasirinkusių vartotojų santykis su visų bendrovių paslaugas pasirinkusiais 

vartotojais, tačiau teigti, kad nuokrypis būtų itin didelis taip pat nėra pagrindo, nes didžioji dalis 

užsisakiusiųjų mokamą televiziją vartotojų reklamoje nurodytu laikotarpiu vis dėlto rinkosi GALA 

televizijos paslaugas. 

Atsižvelgus į bylos aplinkybes, konstatuotina, kad klaidinančia GALA televizijos reklama 

nebuvo padaryta esminės žalos Reklamos įstatymo saugomiems asmenų interesams, todėl TEO LT, 

AB taikytina administracinė nuobauda – įspėjimas. 

 

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

punktu, 22 straipsnio 1 dalimi, 

 

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

1. Pripažinti TEO LT, AB spaudoje skleistą paslaugos GALA reklamą, kurioje teigiama 

„<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų pasirinko GALA*“ (žvaigždute žymintis paaiškinimas nurodo „iš 

visų užsisakiusiųjų mokamą televiziją 2009 m. (RRT 2010 m. I ketv. ataskaita)“) bei paslaugos 

GALA televizijos reklamą, kurioje teigiama „<...> net 7 iš 10 Lietuvos šeimų pasirinko būtent ją“ ir 

pateikiamas užrašas „*iš visų užsisakiusiųjų mokamą televiziją, lyginant RRT 2009 IV ketv. ir 2010 

I ketv. ataskaitų duomenis bei faktinį televizijos GALA augimą“, klaidinančia. 

2. Už klaidinančios reklamos naudojimą skirti TEO LT, AB administracinę nuobaudą – 

įspėjimą. 

 

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.  

  

 

 

Pirmininkas Šarūnas Keserauskas 


