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Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT)

vadovaudamasi LR teisės aktais, remdamasi Europos Sąjungos valstybių

gerąja praktika, ir siekdama kurti švaresnę interneto aplinką, parengė

Elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjų, vykdančių veiklą

Lietuvoje, memorandumo dėl švarios interneto aplinkos projektą (toliau –

Memorandumas).

RRT kviečia elektroninės informacijos prieglobos paslaugų teikėjus

(toliau - Paslaugų teikėjai) aptarti Memorandumo turinį bei pagrindines

nuostatas.
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RRT, vadovaudamasi LR švietimo įstatymo 23² straipsniu, turi teisę

duoti privalomus nurodymus Paslaugų teikėjams per RRT nustatytą terminą

pašalinti jų tarnybinėse stotyse (serveriuose) saugomą žemiau nurodytą

draudžiamą informaciją arba panaikinti galimybę ją pasiekti (toliau – „Notice

and Take Down“ nurodymas), o Paslaugų teikėjai privalo vykdyti šiuos RRT

nurodymus (toliau kartu šie veiksmai – „Notice and Take Down“ procedūra).
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Draudžiamoji informacija:

– viešos patyčios kibernetinėje erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją;

– viešoji informacija, kuri pagal LR nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo

viešosios informacijos poveikio įstatymą yra priskirtina draudžiamai skleisti

informacijai, tai yra kuria iš vaikų ar kitų asmenų tyčiojamasi arba jie niekinami

dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos,

socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais panašiais

pagrindais arba kuri yra pornografinio turinio, skatina vaikų seksualinę

prievartą, jų išnaudojimą, pateikia savitikslį smurtą ir (ar) yra kitais įstatymais

draudžiama viešoji informacija.
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Vadovaujantis Didžiosios Britanijos, Airijos ir Vokietijos šalių gerąja

patirtimi bei remiantis šių šalių jau efektyviai funkcionuojančiais praktikos

kodeksais, RRT išskyrė pačius svarbiausius ir efektyviausius Paslaugų

teikėjų veiklos principus:

✓savarankiškumo;

✓atsakingumo;

✓operatyvumo;

✓skatinimo;

✓skaidrumo;

✓proporcingumo;

✓profesionalumo;

✓edukacijos;

✓bendradarbiavimo. 

Prisijungusių prie Memorandumo Paslaugų 

teikėjų veiklos principai
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✓ Operatyvesnė ir aiškesnė „Notice and Take Down“ procedūra.

✓ Operatyviai pašalinus draudžiamąją informaciją ar panaikinus prieigą prie

jos, sumažinama galimybė šiai draudžiamai informacijai plačiau plisti

internete.

✓ Didinamas visuomenės, klientų pasitikėjimas ne tik kaip skaidriu ir sąžiningu

verslo partneriu, bet ir kaip dedančiu realias pastangas kurti švaresnę

interneto aplinką.

✓ RRT interneto svetainėje www.rrt.lt viešai skelbiamas prisijungusių prie

Memorandumo paslaugų teikėjų sąrašas.

✓ Įgyjama teisė naudoti logotipą „Švarus internetas“.

✓ Glaudesnis prie Memorandumo prisijungusių Paslaugų teikėjų ir RRT

bendradarbiavimas, dalijimasis žiniomis ir gerąja praktika.

✓ Didinamas informacijos teikėjų (klientų) bei visuomenės sąmoningumas bei

skatinama dėti pastangas, kad interneto aplinka taptų švaresnė.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Rasma Mezginienė

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

rasma.mezginiene@rrt.lt
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