LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA
SPRENDIMAS
DĖL NUOBAUDOS TAIKYMO UAB “TELE-3” UŽ VISUOMENĖS
INFORMAVIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS
2010 m. lapkričio 3 d. Nr. KS-96
Vilnius
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau – Komisija), vykdydama
transliuojamų televizijos programų stebėseną (monitoringą), n u s t a t ė:
2010 m. rugsėjo 18 d. ir 2010 m. rugsėjo 25 d. UAB “TELE-3” televizijos
programoje “TV3” nuo 19 val. 00 min. iki 22 val. 30 min. transliavo televizijos laidą
“Šok su manimi 2010”, kurioje buvo rodomi laidos rėmėjų pristatymai.
2010 m. rugsėjo 18 d. transliuotoje televizijos laidoje “Šok su manimi 2010” 19
val. 10 min. buvo parodytas nuo kito laidos turinio niekaip neatskirtas 18 sek. trukmės
drabužių salono “Madmuazelė” pristatymas, kurio metu laidos vedėja sakė tekstą: “Bet iš
tikrųjų visa esmė yra tame, kad mes nuoširdžiai dėkojame salonui “Madmuazelė”,
kadangi visos mūsų šio vakaro merginos atrodė kaip princesės ant šito parketo ir žinia –
jeigu jūs norite atrodyti taip pat, užsukite į “Madmuazelę”, nes jie padės jums išsirinkti
savo svajonių drabužį”. Tą pačią dieną 21 val. 37 min. buvo parodytas kito laidos rėmėjo
– grožio salono “Salon+ Ozas” 19 sek. trukmės pristatymas. Šio siužeto metu laidos
dalyvė puikiai atsiliepė apie grožio salono “Salon+ Ozas” vadovę Rūtą Morozovienę: “tai
yra mano mylimiausia šukuosenų meistrė – mūsų kirpėja “Salon+ Ozas” vadovė”, o pati
R.Morozovienė sakė: “Nėra sudėtingų klientų, visi jie mieli, draugiški ir tiesiog kaip
šeima man kiekvieną šeštadienį, kurių aš pasiilgstu per visą savaitę”. Siužete buvo
rodoma, kaip daroma šukuosena vienai projekto dalyvių ir akivaizdžiai buvo matomas
“Salon+” logotipas. Minėtas siužetas nuo kito laidos turinio nebuvo niekaip atskirtas.
2010 m. rugsėjo 25 d. transliuotoje televizijos laidoje “Šok su manimi 2010” 21
val. 40 min. buvo parodytas nuo kito laidos turinio neatskirtas 32 sek. trukmės siužetas
apie tai, kaip laidos dalyvė ateina į grožio saloną “Salon+ Ozas” susitvarkyti plaukus
prieš repeticiją su partneriu, kadangi ji grįžo iš spektaklio, kurio metu jos plaukai buvo
sutepti moliu. Siužeto metu nuolat šmėkščiojo logotipas “Salon+”.
2010 m. rugsėjo 18 d. ir 2010 m. rugsėjo 25 d. transliuotos televizijos laidos “Šok
su manimi 2010” pabaigos titruose buvo rodomas užrašas “Dėkojame”, po kuriuo buvo
parodyti laidos rėmėjų logotipai, tarp jų “Salon+ Ozas” ir “Salonas Madmuazelė”.
Komisija k o n s t a t u o j a:
Pagal Visuomenės informavimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalį (Visuomenės
informavimo įstatymo 40 straipsnio redakcija, galiojusi iki 2010 m. spalio 17 d.)
remiamose programose ar laidose, taip pat pristatant rėmėją neturi būti skatinama
parduoti, pirkti ar nuomoti rėmėjo ar trečiosios šalies gaminių ir naudotis paslaugomis,
tuo tikslu remiamose laidose darant ypatingas reklamines nuorodas į šiuos gaminius ar
paslaugas, išskyrus atvejus, kai tai daroma reklaminiuose intarpuose.
Drabužių salonas “Madmuazelė” ir grožio salonas “Salon+ Ozas” buvo UAB
“TELE-3” 2010 m. rugsėjo 18 d. ir 2010 m. rugsėjo 25 d. transliuotos televizijos laidos
“Šok su manimi 2010” rėmėjai, todėl šioje laidoje parodant siužetus, kuriuose buvo
pabrėžiama ypatinga minėtų rėmėjų parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybė ir
išskirtinumas, buvo pažeisti Visuomenės informavimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalies
reikalavimai.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (Žin.,
1996, Nr.71-1706; 2000, Nr.75-2272; 2006, Nr. 82-3254) 48 straipsnio 1 dalies 10 ir 13
punktais ir atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes, Komisija n u s p r e n d ž i a:
Už televizijos programoje “TV3” 2010 m. rugsėjo 18 d. ir 2010 m. rugsėjo 25 d.
transliuotoje televizijos laidoje “Šok su manimi 2010” padarytus Visuomenės
informavimo įstatymo 40 straipsnio 3 dalies reikalavimų pažeidimus pareikšti UAB
“TELE-3” (kodas 121393020) įspėjimą.
Šis sprendimas per 30 dienų nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas
Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
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