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Darbo grupei dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų 
direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę 
 
 

 
DĖL RENGIAMŲ VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PATAISŲ 
 
 
Lietuvos verslo konfederacija (toliau – LVK), didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų 

technologijų įmones vienijanti verslo organizacija Lietuvoje, tarp kurios atstovaujamų sričių 
yra ir loterijų sektorius, kreipiasi į Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją dėl šiuo metu 
rengiamų ir darbo grupėje dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyvos perkėlimo į 
nacionalinę teisę svarstomų Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo pataisų. 

Išanalizavę Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 19, 20, 
22, 24, 25, 31, 33, 34, 341, 37, 38, 39, 40, 401, 402, 403, 404, 43, 45, 47, 48, 51, 52 straipsnių  
pakeitimo, įstatymo papildymo 321 ir 402 straipsniais, 342 straipsnio pripažinimo netekusiu 
galios ir įstatymo trečiojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymo projektą (toliau - VIĮ 
projektas), norime atkreipti dėmesį į nuostatą dėl loterijų reklamos draudimo (VIĮ projekto 
15 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas).  

Priešingai nei Azartinių lošimų įstatyme, Loterijų įstatyme nėra draudimo reklamuoti 
loterijas. Yra numatytas tik draudimas reklamuoti loterijas nepilnamečiams skirtose 
laidose/turinyje (28 str. 8 d. Lietuvos Respublikos teritorijoje draudžiama loterijų reklama 
vaikams ir paaugliams skirtuose renginiuose, laikraščiuose, žurnaluose, knygose, radijo ir 
televizijos laidose, interneto svetainėse). Tad siūloma VIĮ projekto nauja nuostata sukurs 
Visuomenės informavimo įstatymo ir Loterijų įstatymo koliziją, dėl kurios nebus aišku, ar 
leidžiama skelbti loterijų reklamą. 

Siūlome pakeisti nuostatą dėl loterijų reklamos draudimo, siekiant, kad ji atitiktų dabar 
galiojančias Loterijų įstatyme nustatytas loterijų reklamos sąlygas, išdėstant ją atskiru 11 
punktu (pažymėta geltonai): 

„2. Reklama, komerciniai audiovizualiniai pranešimai neturi klaidinti vartotojo ir jam 
kenkti. Visuomenės informavimo priemonėse draudžiami reklama ir komerciniai 
audiovizualiniai pranešimai, kuriuose: 

1) naudojamos pasąmonę veikiančios technologijos; 
2) klaidinamas vartotojas ir (ar) jam kenkiama skleidžiama klaidinanti reklama; 
3) žeminamas žmogaus orumas; 
4) diskriminuojama ar skatinama diskriminuoti dėl amžiaus, lyties, lytinės 

orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, 
socialinės padėties, negalios, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos; 

5) skatinamas sveikatai ar saugai pavojingas elgesys, taip pat aplinkos apsaugai 
ypač žalingas elgesys; 

6) reklamuojami tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir (ar) jų pildyklės, 
rūkomieji žoliniai gaminiai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos tabako, tabako 



 
 

gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme, išskyrus jame nustatytas 
išimtis; 

7) reklamuojami alkoholio produktai, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos 
alkoholio kontrolės įstatyme, išskyrus jame nustatytas išimtis; 

8) reklamuojami tik su receptu įsigyjami vaistiniai preparatai, kaip jie apibrėžti 
Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, ar gydytojų skiriamo gydymo paslaugos, 
išskyrus specialius leidinius ar specialias visuomenės informavimo priemones; 

9) daromas neigiamas poveikis nepilnamečių psichikos sveikatai, fiziniam, 
protiniam ar doroviniam vystymuisi, kaip tai nustatyta Nepilnamečių apsaugos nuo 
neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatyme; 

10) reklamuojami azartiniai lošimai ir loterijos, kaip jie apibrėžti Lietuvos 
Respublikos azartinių lošimų įstatyme ir Lietuvos Respublikos loterijų įstatyme, 
išskyrus šiuose šiame įstatymuosee nustatytas išimtis; 

11) reklamuojamos loterijos, jei ši reklama ir (ar) komerciniai audiovizualiniai 
pranešimai transliuojami programose vaikams ar pateikiami kitose nepilnamečiams 
skirtuose visuomenės informavimo priemonėse, kaip tai nustatyta Lietuvos 
Respublikos loterijų įstatyme; 

12) pažeidžiami kiti bendrieji reikalavimai reklamai, nustatyti Lietuvos 
Respublikos reklamos įstatyme“. 

 
 
Dėkojame už bendradarbiavimą.  
 
 
 
 
Pagarbiai 
 
Generalinė direktorė              Ineta Rizgelė 
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