2017 M. VIEŠOSIOS INFORMACIJOS STEBĖSENA (MONITORINGAS)

Per ataskaitinį laikotarpį buvo surašyti 36 prevenciniai raštai, rekomenduojantys pašalinti draudžiamą
informaciją arba taikyti atitinkamas technines priemones, ribojančias informacijos prieinamumą
nepilnamečiams. Nors teisės aktai nenustato laikotarpio per kurį žalingo turinio informacija turi būti
pašalinama, tačiau inspektorius nurodo tokią informaciją pašalinti nedelsiant. 2017 metais visi jie
įvykdyti. Paprastai informacija yra pašalinama per 24 valandas. Dažniausiai šie raštai buvo siunčiami
interneto portalams – lrytas.lt, delfi.lt ir alfa.lt (žr. diagramą).

2017 metais nuo sausio 1 iki 31 d. atlikta Klaipėdos apskrities regioninės spaudos leidinių stebėsena
siekiant sužinoti, kaip laikomasi Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos
poveikio įstatymo nuostatų.
Buvo stebimos penkios viešosios informacijos priemonės: „Šilutės naujienos“ (Šilutės regionas),
„Pamarys“ (Šilutė ir Pagėgių kraštas), „Pajūrio naujienos“ (Kretinga), „Mūsų žodis“ (Skuodas),
„Palangos tiltas“ (Palanga).
Visi minėti laikraščiai nedidelio tiražo (vidurkis apie 3 tūkst. egzempliorių), kai kurie leidžiami su
priedais. Regioninės spaudos priedai yra remiami Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo. Priedai
skirti ir šalia esantiems rajonams (pvz., „Vakarų Lietuva“ platinamas kartu su laikraščiais „Pajūrio
naujienos“, „Santarvė“, „Mūsų žodis“, „Plungė“, „Pamarys“, „Banga“, „Telšių žinios“). Laikraščių
turinyje dominuoja vietinės žinios, savivaldybių naujienos, ekonominės ir socialinės problemos.
Papildomus puslapius sudaro skelbimai, reklama, televizijos programa. Laikraštis „Palangos tiltas“
pateikia įvairesnį turinį, yra panašus į nacionalinius dienraščius, jame didesnis dėmesys skiriamas
jaunimo, šeimos, ugdymo ir kultūros problemoms, užsienio naujienoms.
Atlikus minėtų regioninių laikraščių stebėseną, Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios
informacijos poveikio įstatymo nuostatų pažeidimų nekonstatuota.
Atliekant socialinių tinklų stebėseną ryškėja tendencija, kad neteisėtas turinys (nesantaikos kalba)
pamažu persikelia iš populiarių interneto portalų komentarų erdvės į socialinių tinklų Facebook,
Twitter, Youtube ir kitų socialinių tinklų viešas bei uždaras paskyras, skirtas tikslingai skleisti tokią

informaciją, todėl ji tampa sunkiau prieinama arba pasiekiama tiek teisėsaugos institucijoms, tiek
asmenims, stebintiems viešąją erdvę. Faktą, kad nesantaikos kalbos internete nemažėja, patvirtina tai,
jog inspektorius, atlikdamas kontaktinio asmens su didžiosiomis IT bendrovėmis funkciją, per antrąjį
2017 metų pusmetį šioms kompanijoms 663 kartus pranešė apie nesantaikos kalbą. Pažymėtina, kad
98 proc. komentarų buvo pašalinti. Prieiga prie 95 proc. neteisėto turinio komentarų panaikinta
mažiau nei per 24 val., t. y. laikantis Europos Komisijos ir didžiųjų IT bendrovių pasirašyto Elgesio
kodekso nuostatų.

