
1

Interneto karštoji linija ir jos galimybės 
kovoje prieš patyčias

Konferencija 
,,Be patyčių 365“
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• Įkurta Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT) 2007 m., vykdant 
Europos Komisijos Saugesnio interneto projektą

• Skirta pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą interneto 
turinį, siekiant kuo greičiau jį pašalinti

• Bendradarbiavimas su suinteresuotomis institucijomis:

• Policijos departamentas

• Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

• Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

• Švietimo informacinių technologijų centras

• VšĮ „Vaikų linija“

• Asociacija „Langas į ateitį“

• Interneto paslaugų teikėjai
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INTERNETO KARŠTOJI LINIJA – KAS TAI?
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• Šiuo metu 40 pasaulio šalių veikia 45 interneto karštosios linijos, kurias jungia
tarptautinė interneto karštųjų linijų asociacija INHOPE. RRT interneto karštoji linija 
yra INHOPE narė nuo 2008 m.

• Interneto karštųjų linijų funkcijos – pranešimų apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą 
informaciją internete priėmimas ir tyrimas. Tikslas - neteisėtos informacijos 
pašalinimas.

• Ypač aktyviai INHOPE kovoja prieš vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus internete.

2019-03-28 3

INHOPE
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INHOPE žemėlapis
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Neteisėtas turinys:

• Vaikų seksualinio išnaudojimo 

medžiaga (įskaitant vaikų 

erotiką, nudizmą ir kitą 

netinkamą su vaikais susijusią 

medžiagą)

• Suaugusiųjų pornografija

• Rasizmas ir ksenofobija

• Kibernetinės patyčios

Žalingas turinys, kuris gali turėti 
neigiamą poveikį nepilnamečių 
vystymuisi. Apibrėžta LR Nepilnamečių 
apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos 
poveikio įstatymu. 

•Erotika

•Smurto propagavimas

•Nepadorios nuotraukos, nešvankios 
kalbos

•Informacija, skatinanti savęs 
žalojimą ar savižudybę

•Sprogmenų, narkotikų 
pasigaminimo instrukcijos

•Ir kt. informacija

APIE KOKĮ TURINĮ PRANEŠAMA?
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KAIP PRANEŠTI? 
https://www.svarusinternetas.lt/ 
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PRANEŠIMŲ ANKETA
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PRANEŠIMŲ TYRIMO SCHEMA
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Per 2018 m. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) interneto karštąja
linija gavo 3149 pranešimus. Po atlikto tyrimo tolesnių veiksmų imtasi 697 atvejų (22%
visų gautų pranešimų):

STATISTIKA

2018 m. RRT gavo 92 pranešimus apie patyčias ir smurtą kibernetinėje erdvėje. 64 
atvejais informacija pasitvirtino ir buvo imtasi atitinkamų veiksmų. 
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Švietimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas, priimtas LR Seime  2016 m. 

spalio 18 d., įsigaliojo nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7adbfe909cf411e69ad4c8713b612d0f

„232 straipsnis. Pranešimas apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir kitą draudžiamą ar 

ribojamą skleisti viešąją informaciją.

1. Sužinoję apie viešą patyčių kibernetinėje erdvėje panaudojus vaizdinę informaciją
atvejį, ir smurtaujančio, ir smurtą patiriančio nepilnamečio mokinio tėvai (globėjai,
rūpintojai) privalo, o kiti asmenys turi teisę apie tai pranešti Lietuvos Respublikos ryšių
reguliavimo tarnybai (toliau – Ryšių reguliavimo tarnyba) pateikdami pranešimą interneto
svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.
Šiame straipsnyje reglamentuojama pranešimų apie patyčias ir kitą neigiamą poveikį
nepilnamečių vystymuisi darančią informaciją teikimo RRT tvarka, RRT pareiga imtis
veiksmų, kad tokia informacija būtų kuo greičiau pašalinta iš interneto, taip pat
elektroninės informacijos prieglobos ar viešųjų ryšių tinklų paslaugų teikėjų prievolė
vykdyti privalomus RRT nurodymus dėl informacijos pašalinimo.

PRANEŠIMAI APIE PATYČIAS

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7adbfe909cf411e69ad4c8713b612d0f
http://www.draugiskasinternetas.lt/
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Nuoroda:         http://demotyvuok.one.lt/zymes/xxxxxx.html

Komentaras:    Iš manęs pasityčiota, norėčiau, kad ši informacija dingtų iš interneto. 
Nuoširdžiai iš anksto dėkoju.

Paaiškinimas:

Įdėta paauglės nuotrauka ir įžeidžiantis komentaras. Žinoma, ši nuotrauka susilaukė 
didžiulio dėmesio, mergaitė buvo toliau įžeidinėjama.

Kokių veiksmų buvo imtasi?

Nusiųstas laiškas portalo administratoriams su prašymu pašalinti nuotrauką ir 
komentarus. Nuotrauka buvo pašalinta.
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PRANEŠIMO PAVYZDYS 1
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Nuoroda: www.noriu.lt

Komentaras:    Esu mokytoja. Kreipėsi pagalbos auklėtinė, kad jos vardu įkeltas 
skelbimas: „Jauna mergina skirtų savo laiką už finansinę paramą. Į SMS žinutes 
neatsakau - TIK skambučiai. Skambinti: tel.nr.“ Skambinėja vyrai ir kelia įtampą. 
Pridedu savo elektroninį paštą. 

Kokių veiksmų buvo imtasi?

Nusiųstas el. laiškas svetainės administratoriams su prašymu pašalinti skelbimą. 
Skelbimas buvo pašalintas.
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PRANEŠIMO PAVYZDYS 2
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Nuoroda:         https://www.facebook.com/xxxxx.yyyyy

Komentaras: Facebook socialiniame tinkle sukurtas profilis, šmeižiantis mane, 
padėkit, prašau, pašalinti šį profilį.

Kokių veiksmų buvo imtasi?

Suteiktos rekomendacijos, kaip pašalinti atitinkamą paskyrą. Paskyra buvo pašalinta. 
Apie šmeižikišką ar suklastotą paskyrą (kurioje apsimetama kitu asmeniu) galima 
pranešti Facebook administratoriams. Pranešti gali tik pats asmuo, kurio privatumas 
pažeidžiamas, arba, jeigu tai vaikas, jo tėvai arba globėjai. 
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PRANEŠIMO PAVYZDYS 3
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Nuoroda:         https://www.facebook.com/xxxxx.yyyy

Komentaras: kažkas pasinaudojo mano nuotrauka be mano leidimo;  Facebook 
tinklalapyje sukūrė paskyrą „xxxxx yyyy" ir patalpino mano nuotrauką.

Kokių veiksmų buvo imtasi?

Suteiktos rekomendacijos dėl neteisėtai skelbiamos asmeninės informacijos 
pašalinimo. Apie neteisėtai skelbiamą asmeninę informaciją galima pranešti 
Facebook administratoriams. Pranešti gali tik pats asmuo, kurio privatumas 
pažeidžiamas, arba, jeigu tai vaikas, jo tėvai arba globėjai. 
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PRANEŠIMO PAVYZDYS 4
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• Facebook ir YouTube turi savo bendruomenės taisykles, ir vartotojai turi laikytis tų 
taisyklių. Pranešti apie netinkamą turinį šiems socialiniams tinklams gali bet kuris 
vartotojas, vadovaujantis nurodytomis instrukcijomis. Tačiau pranešti apie asmens 
privatumą pažeidžiantį turinį, pildant atitinkamas pranešimų formas, gali tik pats 
asmuo, kurio privatumas pažeidžiamas.

• Kaip pranešti Facebook, YouTube ar kitiems socialiniams tinklams, galite sužinoti 
RRT svetainėje www.esaugumas.lt .
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KAIP PRANEŠTI SOCIALINIAMS 
TINKLAMS?

http://www.esaugumas.lt/
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SVETAINĖ ESAUGUMAS.LT

Čia rasite:
• naudingos informacijos apie saugų elgesį internete
• patarimus, kaip saugiai elgtis socialiniuose tinkluose
• patarimus, kaip saugiai naudotis internetine bankininkyste ir kt.
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• RRT interneto karštoji linija yra INHOPE narė, bendradarbiauja ir keičiasi 
pranešimais su kitų šalių interneto karštosiomis linijomis ir prisideda prie efektyvaus 
neteisėto interneto turinio (ypač vaikų seksualinio išnaudojimo medžiagos) šalinimo 
iš interneto.

• Interneto karštosios linijos atstovai nuolat dalyvauja INHOPE konferencijose, 
susitinka ir bendrauja su kitų šalių interneto karštųjų linijų atstovais.

• INHOPE konferencijose yra galimybė susitikti ir užmegzti kontaktus su kitų šalių 
teisėsaugos institucijų, Interpolo, Europolo, taip pat populiariausių pasaulinių 
socialinių tinklų atstovais.

• RRT turi tiesioginius kontaktus su Google ir Facebook atstovais, todėl gali kreiptis į 
juos kritinių pranešimų į karštąją liniją atveju (pvz. dėl savižudybių prevencijos).

• Interneto karštajai linijai taip pat suteiktas YouTube Trusted Flagger statusas.
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TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Vilius Nakutis

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

vilius.nakutis@rrt.lt
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