
 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBA 
  

NUTARIMAS 

DĖL VIEŠBUČIO REKLAMOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS 

ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS 
 

2011 m. liepos 21 d. Nr. 2S-19 

Vilnius 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) bylos 

nagrinėjimo posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl viešbučio reklamos atitikties Lietuvos Respublikos 

reklamos įstatymo (toliau – Reklamos įstatymas) reikalavimams. 

 

Konkurencijos taryba n u s t a t ė : 

(1) Tyrimas dėl viešbučio reklamos atitikties Reklamos įstatymo reikalavimams pradėtas 

Konkurencijos tarybos iniciatyva 2011 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 1S-16, gavus Valstybinės 

vartotojų teisių apsaugos tarnybos persiustą vartotojo skundą dėl galimai klaidinančios informacijos 

apie UAB „Novaturas“ (toliau – ir Bendrovė) nurodytą viešbučio „Sunrise Holidays Resort“, 

esančio Egipte, 5 žvaigždučių kategoriją. Vartotojas nurodė, kad su kelionių organizatoriumi UAB 

„Novaturas“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį pagal Bendrovės kataloge nurodytas sąlygas. 

Nuvykus į sutartyje nurodytą Egipto viešbutį „Sunrise Holidays Resort“, paaiškėjo, jog minėto 

viešbučio teikiamų paslaugų kokybė neatitiko 5 žvaigždučių viešbučio kategorijos. Vartotojas 

nurodė, kad sutartyje taip pat įtvirtino individualią sąlygą „Jaunavedžiai“, todėl pagrįstai tikėjosi, 

kad Bendrovė užtikrins sutartyje nurodytos informacijos atitikimą tikrovei. Taip pat vartotojas 

pateikė interneto puslapių, pagal kuriuos viešbučio „Sunrise Holidays Resort“ kategorija Egipte yra 

4 žvaigždutės, nuorodas.  

(2) Siekdama išsiaiškinti vartotojo skunde nurodytas aplinkybes, reklamos sklaidos mastą 

bei trukmę, Konkurencijos taryba dėl informacijos pateikimo kreipėsi į UAB „Novaturas“. 

(3) Tyrimo metu nustatyta, kad reklama apie minėtam viešbučiui suteiktą 5 žvaigždučių 

kategoriją yra skleidžiama UAB „Novaturas“ iniciatyva pagal duomenis, gautus iš viešbučių ar 

UAB „Novaturas“ partnerių, sudariusių sutartis su šiais viešbučiais.  

(4) Reklama buvo skleidžiama nuo 2009 m. rugpjūčio mėnesio įvairiomis sklaidos 

priemonėmis:  

1) Bendrovės kataloguose „Žiema 2009/10. Katalogas I“ – 23 000 kopijų, „Eco Travel 

Vasara 2010“ – 20 000 kopijų, „Eco Travel Žiema 2010/11“ – 7 000 kopijų; 

2) Interneto tinklalapiuose: www.novaturas.lt ir www.ecotravel.lt.  

(5) UAB „Novaturas“ pažymėjo, kad Egipto viešbučių skirstymas į kategorijas yra 

neprivalomas, tačiau viešbutis „Sunrise Holidays Resort“ savanoriškai pateikė paraišką, siekdamas 

gauti 5 žvaigždučių kategoriją, ir Egipto Turizmo ministerijos buvo įvertintas kaip atitinkantis 5 

žvaigždučių kategoriją šioje šalyje. Bendrovė nurodė, kad pasaulyje nėra vieningos viešbučių 

klasifikavimo sistemos, atitinkamai viešbučių kategorijai keliami reikalavimai ir jų interpretavimas 

kiekvienoje šalyje gali skirtis. UAB „Novaturas“ nurodė, jog apie minėtas aplinkybes turistai yra 

informuojami „Eco Travel“ kataloge, kuriame pateikiama bendroji informacija keliaujantiems. Be 

to, UAB „Novaturas“ nurodė, jog Egipto viešbučių standartai dėl kultūrinių šalies ypatumų, 

darbuotojų įgūdžių, aptarnavimo lygio ir kitų priežasčių yra žemesni negu Europos viešbučių 

standartai, tačiau tai nereiškia, kad tokie viešbučiai neatitinka būtent toje šalyje atitinkamai 

viešbučio kategorijai keliamų reikalavimų.  

(6) Siekdama pagrįsti naudojamų reklaminių teiginių teisingumą, Bendrovė 

Konkurencijos tarybai pateikė 2007 m. liepos 29 d. rašto iš Egipto Turizmo ministerijos kopiją 
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arabų kalba ir jo vertimą į anglų ir lietuvių kalbas (17-19 b.l.). Egipto Turizmo ministerijos rašte, 

išverstame į lietuvių kalbą, pažymima, kad Egipte, Hurgadoje, esančiame viešbutyje „Sunrise 

Holidays Resort“ aukščiausiasis komitetas atliko patikrinimą 2007 m. liepos mėnesį dalyvaujant 

viešbučių paslaugų asociacijų nariams ir buvo priimtas sprendimas suteikti minėtam viešbučiui 5 

žvaigždučių kategoriją. 

(7) Tyrimo metu nustatyta, kad išverstas raštas iš Egipto Turizmo ministerijos anglų kalba 

antspauduotas tik Hurgados (Egiptas) vertimų biuro antspaudu, tačiau minėti dokumentai nebuvo 

oficialiai patvirtinti pagal 2006 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 

1079 patvirtintą Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašą. 

(8) Bendrovė nurodė, kad atsižvelgiant į tyrimo metu susiklosčiusią padėtį Egipto Arabų 

Respublikoje (dėl protestų kilusius neramumus, kuomet buvo stabdomi suplanuoti skrydžiai į šią 

šalį), taip pat dėl kurį laiką buvusių ryšio bei susisiekimo su Egiptu apribojimų, minėtų dokumentų, 

patvirtintų teisės aktų nustatyta tvarka, laiku negali pateikti. 

(9) 2011 m. gegužės 11 d. gautas raštas iš UAB „Novaturas“ (54-55 b. l.), kuriame 

nurodyta, kad Bendrovė kreipėsi į atsakingas Egipto institucijas dėl prašomų dokumentų pateikimo, 

tačiau atsakymo iki tol nebuvo sulaukusi. Bendrovė prašė kaip įrodymą, patvirtinantį viešbučio 

kategoriją, pripažinti jau pateiktą ir vertėjo antspaudu patvirtintą viešbučio „Sunrise Holidays 

Resort“ kategoriją patvirtinantį Egipto Turizmo ministerijos dokumentą bei vadovautis oficialiame 

viešbučių asociacijos interneto tinklalapyje http://www.Egyptianhotels.org/en pateikiama 

informacija, kur nurodyta, kad „Sunrise Holidays Resort“ kategorija Egipte, Hurgadoje, yra 5 

žvaigždutės. 

(10) Tyrimas buvo baigtas ir jo metu nustatytos aplinkybės bei padarytos išvados buvo 

išdėstytos Konkurencijos tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos 2011 m. birželio 9 d. pranešime 

apie atliktą tyrimą Nr. 5S-26. Šiame pranešime buvo padaryta išvada, kad UAB „Novaturas“ 

kataloguose: „Žiema 2009/10. Katalogas I“, „Eco Travel Vasara 2010“, „Eco Travel Žiema 

2010/11“, interneto tinklalapiuose: www.novaturas.lt ir www.ecotravel.lt nuo 2009 m. rugpjūčio 

mėnesio skleistas teiginys apie tai, kad viešbučio „Sunrise Holidays Resort“ kategorija Egipte yra 5 

žvaigždutės, neatitinka teisingumo kriterijaus (nepateikti neginčijami įrodymai dėl teiginio apie 

viešbučio kategoriją teisingumo). Todėl laikytina, kad aukščiau minėta reklama turi Reklamos 

įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytų klaidinančios reklamos požymių ir tuo pažeidžia 

Reklamos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. 

(11) Su tyrimo išvadomis UAB „Novaturas“ buvo supažindintas išsiuntus Konkurencijos 

tarybos Nesąžiningos komercinės veiklos 2011 m. birželio 9 d. pranešimą apie atliktą tyrimą Nr. 

5S-26. 

(12) 2011 m. birželio 28 d. UAB „Novaturas“ informavo Konkurencijos tarybą, jog 

elektroniniu paštu gavo reikalingus įrodymus. Bendrovė pateikė Konkurencijos tarybai viešbučio 

„Sunrise Holidays Resort“ kategoriją patvirtinančių dokumentų kopijas bei jų vertimą į lietuvių 

kalbą. Vėliau pateikti viešbučio „Sunrise Holidays Resort“ kategoriją patvirtinančių dokumentų, 

kurie buvo legalizuoti įstatymų nustatyta tvarka, originalai. 

(13) 2011 m. liepos 4 d. įvyko bylos dėl viešbučio reklamos atitikties Reklamos įstatymo 

reikalavimams nagrinėjimo posėdis, kuriame, nors UAB „Novaturas“ buvo informuota apie jo laiką 

ir vietą, jos atstovai nedalyvavo. 

 

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

(14) 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.  

(15) Kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo 

ir pateikimo kriterijus, numatytus Reklamos įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje. 

(16) Vadovaujantis reklamos teisingumo kriterijumi, reklama laikoma klaidinančia, jei joje 

pateikiami teiginiai yra neteisingi ir reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo 
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reklamos naudojimo metu. Ar pakanka reklamoje pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančių 

duomenų, sprendžiama atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį. 

(17) 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. 

(18) Pažymėtina, kad vartotojas iš esmės skundžia, jog UAB „Novaturas“ skleidžiamoje 

reklamoje nurodoma, kad viešbutis „Sunrise Holidays Resort“ yra 5 žvaigždučių kategorijos, tuo 

tarpu, vartotojo teigimu, nuvykus į minėtą viešbutį, suteiktų paslaugų kokybė neatitiko minėtos 

kategorijos. 

(19) Atkreiptinas dėmesys, jog nėra vieningos viešbučių klasifikavimo sistemos, todėl 

viešbučių kategorijai keliami reikalavimai kiekvienoje šalyje gali būti skirtingi. Vis dėlto viešbučių 

klasifikavimas ir jų kategorijų nustatymas privalo atitikti konkrečioje valstybėje atitinkamai 

viešbučio kategorijai keliamus reikalavimus.  

(20) Dėl šių priežasčių UAB „Novaturas“, siekdamas patvirtinti teiginio apie viešbučio 

„Sunrise Holidays Resort“ kategoriją, turėjo pateikti įrodymus, kurie patvirtintų, kad šis viešbutis 

kompetentingų Egipto institucijų oficialiai yra įvertintas kaip atitinkantis 5 žvaigždučių kategorijai 

keliamus reikalavimus. Be kita ko, šių įrodymų tikrumas privalėjo būti patvirtintas teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

(21) Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Novaturas“ pateikė dokumentų, atitinkančių teisės 

aktuose nustatytus reikalavimus, originalus, iš kurių matyti, kad Egipto Turizmo ministerija suteikė 

viešbučiui „Sunrise Holidays Resort“ 5 žvaigždučių kategoriją, bei į tai, kad šių Egipto institucijos 

išduotų dokumentų tikrumas buvo patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, konstatuotina, kad 

Bendrovė pateikė reklamos teiginio, kad viešbučio „Sunrise Holidays Resort“ kategorija Egipte yra 

5 žvaigždutės, teisingumą patvirtinančius įrodymus.  

(22) Įvertinus aplinkybes, darytina išvada, jog nėra pagrindo teigti, kad UAB „Novaturas“ 

kataloguose: „Žiema 2009/10. Katalogas I“, „Eco Travel Vasara 2010“, „Eco Travel Žiema 

2010/11“, interneto tinklalapiuose: www.novaturas.lt ir www.ecotravel.lt nuo 2009 m. rugpjūčio 

mėnesio skleistas teiginys apie tai, kad viešbučio „Sunrise Holidays Resort“ kategorija Egipte yra 5 

žvaigždutės, būtų neteisingas. Kitų aplinkybių, kurios lemtų minėtos reklamos klaidingumą, 

Konkurencijos taryba taip pat nenustatė. 

(23) Konstatuotina, jog nenustatyta, kad UAB „Novaturas“, skleidžiant informaciją apie 

Egipto viešbučio „Sunrise Holidays Resort“ 5 žvaigždučių kategoriją, būtų pažeistas Reklamos 

įstatymo 5 straipsnio draudimas naudoti klaidinančią reklamą. 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos 

Respublikos konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 

  

Konkurencijos taryba n u t a r i a : 

Nesant Reklamos įstatymo pažeidimo sudėties, bylą dėl UAB „Novaturas“ skleisto 

informacijos apie Egipto viešbučio „Sunrise Holidays Resort“ 5 žvaigždučių kategoriją atitikties 

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams nutraukti.  

 

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  


