
 

 

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS  

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PRIEIGOS PRIE VIEŠŲJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLŲ (INTERNETO) VIETOSE 

PRIVALOMŲ NAUDOTI FILTRAVIMO PRIEMONIŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO 

 

2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1V-1146 

Vilnius 

 

Vadovaudamasis Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos 

kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose 

neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos 

patvirtinimo“, 19.3 papunkčiu ir Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose 

privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 463 „Dėl Prieigos prie viešųjų kompiuterių 

tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:  

1.  T v i r t i n u Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų 

naudoti filtravimo priemonių vertinimo tvarkos aprašą (pridedama). 

2.  N u r o d a u paskelbti šį įsakymą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 

interneto svetainėje. 

 

 

 

L. e. direktoriaus pareigas  Romualdas Leonavičius  

 

 



 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos ryšių  

reguliavimo tarnybos direktoriaus 

2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu 

Nr. 1V-1146 

  

PRIEIGOS PRIE VIEŠŲJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLŲ (INTERNETO) VIETOSE 

PRIVALOMŲ NAUDOTI FILTRAVIMO PRIEMONIŲ VERTINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų naudoti filtravimo 

priemonių vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Vertinimo aprašas) reglamentuoja Prieigos prie 

viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių naudojimo tvarkos 

aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 463 

„Dėl Prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose privalomų filtravimo priemonių 

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Naudojimo aprašas) nustatyta tvarka teikiamų 

aprobuoti filtravimo priemonių atitikties Naudojimo aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nustatytiems 

kriterijams vertinimo tvarką ir sąlygas.  

2. Vertinimo apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos visuomenės 

informavimo įstatyme, Lietuvos Respublikos nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios 

informacijos poveikio įstatyme, Naudojimo apraše ir Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose 

neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkoje, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 „Dėl Viešo 

naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios 

informacijos platinimo tvarkos patvirtinimo“.  

 

II. FILTRAVIMO PRIEMONIŲ VERTINIMO DARBO VIETA 

 

3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyboje (toliau – Tarnyba) turi būti įrengta 

kompiuterizuota darbo vieta prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) vietose 

privalomoms naudoti filtravimo priemonėms vertinti (toliau – vertinimo darbo vieta). 

4. Vertinimo darbo vietoje turi būti įdiegtos „Windows“, „Linux“, ,,Mac OS“ operacinės 

sistemos ir „Mozilla Firefox“, „Internet Explorer“, „Apple Safari“, „Google Chrome“, „Opera“ 

interneto naršyklės. 

  

III. FILTRAVIMO PRIEMONIŲ VERTINIMO TVARKA 

 

5. Filtravimo priemones įvertina Tarnybos direktoriaus sudaryta Filtravimo priemonių 

aprobavimo komisija (toliau – komisija). 

6. Komisija, vertindama filtravimo priemonę, nustato, ar ji atitinka Naudojimo aprašo 4.1–

4.3 papunkčiuose nustatytus kriterijus. 

7. Vertinant filtravimo priemonės atitiktį Naudojimo aprašo 4.2 papunktyje nustatytam 

kriterijui, t. y. galimybę filtravimo priemonę įdiegti į bet kurią kompiuterizuotą darbo vietą, 

patikrinama, ar filtravimo priemonę galima įdiegti vertinimo darbo vietoje filtravimo priemonės 

aprašyme nurodytos (-ų) operacinės (-ių) sistemos (-ų) aplinkoje (-se), kurioje (-iose) filtravimo 

priemonė skirta veikti.   
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8. Laikoma, kad filtravimo priemonė atitinka Naudojimo aprašo 4.2 papunktyje nustatytą 

kriterijų, jei ją galima įdiegti filtravimo priemonės aprašyme nurodytos (-ų) operacinės (-ių) 

sistemos (-ų) aplinkoje (-se).  

9. Filtravimo priemonės atitiktis Naudojimo aprašo 4.1 papunktyje nustatytam kriterijui, t. 

y. filtravimo priemonės veiksmingumas, vertinamas šia tvarka: 

9.1. Pasirenkama viena iš filtravimo priemonės aprašyme nurodytų operacinių sistemų, 
kurios aplinkoje filtravimo priemonė skirta veikti, ir viena iš Vertinimo aprašo 4 punkte nurodytų 

interneto naršyklių.  

9.2. Vertinimo darbo vietoje įdiegta filtravimo priemonė konfigūruojama pagal filtravimo 

priemonės aprašyme gamintojo nurodytas neigiamo interneto turinio kategorijas. 

9.3. Interneto paieškos sistemoje įvedus pasirinktus raktinius žodžius, atrenkama ne 

mažiau kaip 50 interneto svetainių ir (ar) interneto tinklalapių (toliau kartu – tinklalapiai), kuriuose 

skelbiama Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 

straipsnio 2 dalyje nurodyta neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi daranti viešoji informacija. 

Visi vertinimui atrinkti tinklalapiai kartu turėtų apimti kuo įvairesnių rūšių juose skelbiamą 

neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančią viešąją informaciją. 

9.4. Bandomas atverti kiekvienas pagal Vertinimo aprašo 9.3 papunktį atrinktas tinklalapis.  

10. Jei nepavyko atverti (toliau – filtravimo priemonė blokuoja) daugiau kaip 90 procentų 

atrinktų tinklalapių, laikoma, kad filtravimo priemonė atitinka Naudojimo aprašo 4.1 papunktyje 

nustatytą filtravimo priemonės veiksmingumo kriterijų. 

11. Filtravimo priemonės atitiktis Naudojimo aprašo 4.3 papunktyje nustatytam kriterijui, 

t. y. galimybė prieigos prie viešųjų kompiuterių tinklų (interneto) paslaugos teikėjui (toliau – 

paslaugos teikėjas) pačiam administruoti filtravimo priemonę ir apsaugoti ją nuo pašalinių asmenų, 

norinčių išjungti ir (ar) pakeisti filtravimo priemonės programinius parametrus, vertinama šia 

tvarka: 

11.1. Atrenkami ne mažiau kaip 5 vertinamos filtravimo priemonės neblokuojami 

tinklalapiai.  

11.2. Naudojantis administratoriaus teisėmis, atrinkti tinklalapiai yra įtraukiami į 

vertinamos filtravimo priemonės draudžiamų tinklalapių duomenų bazes („juodąjį sąrašą“) ir 

patikrinama, ar filtravimo priemonė blokuoja šiuos tinklalapius.  

11.3. Įvertinama, ar yra įmanoma išjungti ir (ar) pakeisti vertinamos filtravimo priemonės 

programinius parametrus neturint filtravimo priemonės ar kompiuterio, kuriame įdiegta filtravimo 

priemonė, administratoriaus teisių. 

11.4.  Įvertinama, ar įmanoma išvengti vertinamos filtravimo priemonės veikimo:  

11.4.1. pakeičiant interneto naršyklę;  

11.4.2. išjungiant filtravimo priemonę užduočių tvarkyklėje (angl. Task Manager);  

11.4.3. atveriant tinklalapius naudojantis paieškos sistemos „Google“ podėlyje (angl. 

Google cache) saugomomis tinklalapių kopijomis;  

11.4.4. naudojant IP (angl. Internet Protocol) adresą vietoj universaliojo adreso URL (angl. 

Uniform Resource Locator) arba naudojantis tarpiniais (angl. Proxy) serveriais. 

12. Laikoma, kad filtravimo priemonė atitinka Naudojimo aprašo 4.3 papunktyje nustatytą 

kriterijų, jei filtravimo priemonė blokuoja visus į filtravimo priemonės draudžiamų tinklalapių 

duomenų bazes papildomai įtrauktus tinklalapius, o išjungti ir (ar) pakeisti filtravimo priemonės 

programinius parametrus yra įmanoma tik turint filtravimo priemonės ar kompiuterio, kuriame 

įdiegta filtravimo priemonė, administratoriaus teises, taip pat nepavyksta išvengti filtravimo 

priemonės veikimo taikant Vertinimo aprašo 11.4.1–11.4.4 papunkčiuose nurodytus būdus. 

13. Komisija, Vertinimo aprašo nustatyta tvarka įvertinusi teikiamą aprobuoti filtravimo 

priemonę, pateikia Tarnybos direktoriui išvadą dėl filtravimo priemonės atitikties Naudojimo 

aprašo 4.1–4.3 papunkčiuose nustatytiems kriterijams. 
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IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 14. Komisijos veiksmai ar neveikimas, susiję su Vertinimo aprašo taikymu ir 

įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

________________ 

 

 
 


