
 

REKOMENDACIJOS ,,KĄ DARYTI NORINT ATSISAKYTI 
NEPAGEIDAUJAM� ELEKTRONINI� ŽINUČI�?” 

 
�VADAS 

 
Šis dokumentas d�l nepageidaujam� žinu�i� platinimo yra rekomendacinio pob�džio ir yra 

skirtas telekomunikacij� ir interneto paslaug� teik�jams bei visuomen�s nariams. 
Dokumente pateikiamos rekomendacijos, kaip kovoti su nepageidaujamos informacijos 

platinimu ir aprašoma kit� šali� praktika. 
Rekomendacijos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos telekomunikacij� �statymu, 

Lietuvos Respublikos asmens duomen� teisin�s apsaugos �statymu, atsižvelgiant � Europos šali� 
(pagal Direktyv� 2002/58/EB yra parengtos išsamios praktin�s rekomendacijos d�l nepageidaujam� 
žinu�i� platinimo elektronin�s komunikacijos paslaug� teik�jams, teis�saugos institucijoms bei 
visuomen�s nariams) ir kit� valstybi� praktik�. 

Politikai, visuomenini� organizacij� atstovai bei eiliniai interneto paslaug� vartotojai 
visame pasaulyje ragina priimti naujus �statymus, kurie užkirst� keli� interneto šiukšl�ms, 
pripildan�ioms gaut� žinu�i� d�žutes ir kelian�ioms gr�sm� pasaulini� kompiuterini� tinkl� 
stabilumui be saugumui.  

Europos šali� ir Jungtini� Amerikos Valstij� �statym� leid�jai šiuo metu rengia naujus teis�s 
aktus, kurie numatyt� baudžiam�j� atsakomyb� už nepageidaujam� elektroninio pašto žinu�i� 
siuntin�jim�. Europos S�jungoje ruošiamasi uždrausti nepageidaujam� reklamini� pranešim� 
siuntim� elektroniniu paštu. �statym� leid�jai mano, kad siunt�jas vis� pirma tur�t� gauti 
potencialaus gav�jo sutikim�. B�tent šis reikalavimas visiems siunt�jams – ir teis�tos rinkodaros 
atstovams, ir potencialiems šiukšlintojams – numatytas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
,,D�l asmens duomen� tvarkymo ir privatumo apsaugos elektronini� ryši� sektoriuje“ 
(2002/58/EB). Lietuvos Respublikos asmens duomen� teisin�s apsaugos �statymo (Žin., 1996, Nr. 
63-1479; 2003, Nr. 15-597) 15 straipsnis reglamentuoja asmens duomen� tvarkym� 
telekomunikacij� srityje: ,,Asmens duomenys telekomunikacij� srityje tvarkomi vadovaujantis 
Telekomunikacij� �statymu ir šiuo �statymu“. Lietuvos Respublikos elektronini� ryši� �statymo 
(toliau – ER�)(Žin., 2004, Nr. 69-2382) 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta: ,,Naudoti elektronini� ryši� 
paslaugas, �skaitant elektroninio pašto pranešim� siuntim�, tiesiogin�s rinkodaros tikslu leidžiama 
tik esant išankstiniam abonento sutikimui“. ER� 68 straipsnio 3 dalyje yra nuostatos, draudžian�ios 
tiesiogin�s rinkodaros tikslu si�sti pranešimus elektroniniu paštu slepiant siunt�jo, kurio vardu 
informacija siun�iama, tapatyb� arba galiojant� adres�, kuriuo gav�jas gal�t� pareikalauti nutraukti 
tokios informacijos siuntim�. Tai yra veiksminga ir drausminanti priemon� reguliuojant neprašyt� 
žinu�i� srautus. 

Direktyva 2002/58/EB neprieštarauja toms priemon�ms, kuri� valstyb�s nar�s imasi, kad 
apgint� teis�tus juridini� asmen� interesus nuo neprašyt� pranešim�, siun�iam� tiesiogin�s 
rinkodaros tikslais. Jei valstyb�s nar�s sudarin�ja neprašyt� pranešim� siunt�j� registr�, tam 
visiškai pritaikomos 2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/31/EB 7 
straipsnio nuostatos d�l kai kuri� paslaug�, kurios teikiamos žini� visuomenei bendrojoje rinkoje, 
teisini� aspekt�, ypa� susijusi� su elektronine prekyba (Direktyva d�l elektronin�s prekybos). 

Pagal vadinam�j� „pasirinkimo“ metod� interneto šiukšl�mis laikomos visos elektroninio 
pašto žinut�s, siun�iamos be gav�jo sutikimo. Ta�iau Jungtin�s Valstijos si�lo reklamuotojams 
palankesn� „atsisakymo“ mechanizm�. Šiuo metu itin didelis d�mesys tokiems masiškai 
siun�iamiems laiškams skiriamas Europos S�jungoje, ypa� Jungtin�je Karalyst�je. Priimami 
�vairiausi teis�s aktai. Ta�iau, ES teigimu, užkirsti keli� tokiems laiškams nebus �manoma, jei jie 



nebus uždrausti Jungtin�se Amerikos Valstijose. JAV pagal dabar galiojan�ius �statymus toki� 
laišk� siuntin�jimas n�ra draudžiamas, nebent gav�jas nepageidauja j� gauti. 

Pasauliniuose forumuose tebediskutuojant d�l „pasirinkimo“ ir „atsisakymo“ metod�, 
pasigirsta nuomoni�, es� vien teisin�mis ir organizacin�mis priemon�mis elektroninio šiukšlinimo 
problemos išspr�sti ne�manoma, tam b�tinas techninis sprendimas pasauliniu mastu. 

Interneto vartotojams neprašytos žinut�s ir virusai sukelia tas pa�ias problemas. Ta�iau j� 
pavojingumo laipsnis kompiuterin�ms sistemoms yra skirtingas. Kai kurie ekspertai pastebi, kad 
neprašyt� žinu�i� autoriai naudoja virus� k�rimo technologijas. 

Prieš kelis m�nesius pasirod� ,,Sobig“ šeimos elektroninio pašto virusai. Paskutinioji versija 
,,Sobig.F“ pirm� kart� pasirod� ši� met� liepos m�nes� ir išplito t�kstan�iuose kompiuteri� su 
Windows sistema. Per užkr�stus kompiuterius buvo išsi�sta maždaug 200 mln. elektronini� laišk�.  

Specialistai mano, jog ,,Sobig“ virusu bandoma užkr�sti kompiuterius, � kuriuos v�liau be 
savininko žinios b�t� galima si�sti interneto šiukšl�mis vadinamas nepageidaujamas elektroninio 
pašto žinutes.  

 
1 SKYRIUS.    REKOMENDACIJOS TELEKOMUNIKACIJ� PASLAUG� 

TEIKĖJAMS 
 

1.1.      Žinu�i� platinimo ribojimas (Interneto paslaug� teik�j� sutartyse ar taisykl�se 
numatomos apsaugos priemon�s siun�iamoms elektronin�ms žinut�ms). 

Telekomunikacij� paslaug� teik�jai, ypa� interneto paslaug� teik�jai, sutartyse su klientais 
ar viešai internete publikuojamose savo taisykl�se tur�t� numatyti apribojimus d�l žinu�i� 
platinimo. Pavyzdžiui, ,,Microsoft‘‘ kompanija, siekdama pažaboti neprašyt� žinu�i� srautus, �m�si 
konkre�i� žingsni� ,,Hotmail“ sistemoje ribodama vieno vartotojo išsiun�iam� laišk� skai�i� (per 
par� iki 100 laišk�). Toki� tendencij� galima pasteb�ti ir Lietuvoje kai kuri� internetini� paslaug� 
teik�j� taisykl�se. 

Tokie suvaržymai tur�t� b�ti taikomi ne tik interneto vartotojams, bet ir kit� 
telekomunikacij� paslaug� vartotojams (� elektroninio laiško s�vok� �traukiamos trumpos SMS 
žinut�s, iliustruotos žinut�s MMS ir kitokios elektronin�s žinut�s), atsižvelgiant � telekomunikacij� 
paslaug� teik�j� teikiam� paslaug� pob�d� bei mast�. 

1.2.       Filtravimo metod� taikymas gaunamoms žinut�ms. 
Telekomunikacij� paslaug� teik�jai sutartyse su abonentais tur�t� numatyti ir reglamentuoti 

tokias situacijas, kada pastariesiems �diegus nepageidaujam� žinu�i� filtravimo sistem� gali b�ti 
atmesti legal�s ir ,,pageidautini“ laiškai. 

Nepageidaujamos žinut�s gali b�ti platinamos ir iš valstybi�, kuriose tiesiogin� rinkodara 
n�ra teisiškai reglamentuojama. Tokiais atvejais rekomenduojama taikyti filtravimo technologij�, 
sutartyse numatom� apribojim� ir kitoki� priemoni� kompleks�. Atsižvelgiant � bendradarbiavimo 
su tre�iomis valstyb�mis b�d� �vairov�, reik�t� atkreipti didžiausi� d�mes� � prevencijos priemones, 
technines priemones bei pa�i� kompanij� savireguliacij�.  

Interneto paslaug� teik�jai savo teikiam� paslaug� s�raše visiems abonentams gal�t� 
pasi�lyti filtravimo paslaugas, kurios b�t� aktyvuojamos tik su abonento sutikimu bei tur�t� 
blokuoti visus �einan�ius laiškus iš serveri�, kurie naudojami si�sti neprašytas žinutes (juodieji 
s�rašai), kol bus nustatytas tikrasis siuntimo šaltinis. 

Teikiantys interneto pasaugas asmenys tur�t� tikrinti ne tik elektronin� pašt� priiman�i� 
serveri� adresus, bet ir iš kur elektroninis paštas atkeliauja. Taip b�t� užkirstas kelias neprašyt� 
žinu�i� siuntin�jimui naudojant melagingus adresus. Tokiam sprendimui šiuo metu pritaria ir 
,,Microsoft“ kompanija. 

Interneto paslaug� teik�jams pažeidim� prevencijos tikslais savo pašto serveri� taisykl�se 
rekomenduojama �rašyti šias nuostatas: 



a) besiregistruojantys privalo suteikti teising� ir nepasenusi� informacij� apie save; 
b) nenaudoti pašto sistemos �statymams prieštaraujan�iais tikslais (pornografijos platinimui, 
rasin�s neapykantos bei karo tematikos propagavimui); 
c) nenaudoti pašto sistemos komerciniais tikslais; 
d) nenaudoti pašto serverio masinei reklamai (neprašyt� žinu�i� siuntimui). 

Gav�s nusiskundim� iš vartotojo, internetini� paslaug� teik�jas tur�t� panaikinti pašto 
d�žut�, jei jos savininkas nusiženg� naudojimosi taisykl�ms. Žinoma, interneto paslaug� teik�jas 
gali paveikti pažeid�jus tik savo tinklo ribose, kitais atvejais jis gali tik pareikšti protest� 
,,šiukšlintojo“ interneto paslaug� teik�jui, išskyrus b) punkte pamin�tus atvejus (pornografijos 
platinimo, rasin�s neapykantos bei karo tematikos propagavimo). 

 
2 SKYRIUS.    REKOMENDACIJOS INTERNETINI� PASLAUG� VARTOTOJUI 

 
Internetini� paslaug� vartotojas, žinodamas neprašytos žinut�s IP adres�, gal�t� pasinaudoti 

interneto sri�i� vard� duomen� paieškos baz�mis (pavyzdžiui, www.ripe.net, www.domreg.lt ir 
kt.), kad gal�t� nustatyti žinut�s kilm� ar laišk� su virusais šaltin�. Duomen� paieškos baz� pateikia 
duomenis apie tinklo savinink�, jo adres� bei duomenis apie tinklo administratori� (vardas, pavard�, 
adresas, telefonas, faksas, elektroninio pašto adresas), elektroninio pašto adres� nusiskundimams 
d�l tinklo pažeidim�. Vartotojas konkre�iais elektroninio pašto adresais gal�t� išsi�sti pranešim�, 
kuriame išreikšt� savo nesutikim� gauti komercinio pob�džio žinutes arba informuoti tinklo 
administratori� d�l gaunam� laišk� su virusais. 

Ta�iau www.ripe.net duomen� paieškos baz�s tinklo administratoriaus duomenys n�ra labai 
tiksl�s ir patikimi, tod�l eilinis internetini� paslaug� vartotojas konkre�iais atvejais n�ra tikras, kad 
gal�s operatyviai kreiptis � tinklo administratori�.  

Kitas problemos sprendimo b�das – kreiptis tiesiogiai � savo interneto paslaug� teik�j�, kad 
šis pad�t� išspr�sti nepageidaujam� žinu�i� problem�. 

Kiekvienas internetini� paslaug� vartotojas tur�t� r�pintis savo paties saugumu ir prieš 
suteikdamas savo asmens duomenis svetain�ms (elektronin� pašto adres� ir pan.) tur�t� �sitikinti, ar 
bus užtikrintas jo privatumas, ir laikytis ši� reikalavim�: 

a) niekuomet nesinaudoti programomis, kurios buvo gautos elektroniniu paštu, prieš tai 
ne�sitikinus, kad jos neužkr�stos virusais. Taip pat vert�t� atsargiai elgtis su Word dokumentais, 
kadangi juose gali b�ti makrovirus�. Pavyzdžiui, virusas ,,Sobig.F“ plinta, kai atidaromas 
elektroninio laiško priedas, pavadintas ,,Thank You“ ir ,,Re Details“. Po to jau pats virusas 
iškeliauja elektroniniais adresais iš užkr�sto kompiuterio; 

b) jei elektroninis paštas tikrinamas iš bibliotek�, mokymo �staig� ar kit� vieš�j� viet�, 
užbaigus darb� reik�t� uždaryti naršykl�. Jei yra galimyb�, papildomai reik�t� ištrinti slapukus 
(cookies), nes pagal slapukus neprašyt� žinu�i� siunt�jai sprendžia apie vartotoj� pom�gius 
(automobiliai, elektronin�s prek�s, nekilnojamas turtas ir pan.) ir prieš si�sdami vartotojams 
neprašytas žinutes jas atitinkamai klasifikuoja; 
           c) prieš si�sdamas kompanijai savo nesutikim� d�l gaunam� neprašyt� žinu�i�, vartotojas 
tur�t� �sitikinti, kad kompanija patikima, nes priešingu atveju tik bus išsi�stas patvirtinimas, kad šis 
adresas tikras (ko ir siekia neprašyt� žinu�i� platintojai).  

Schema gana paprasta: neprašyt� žinu�i� siunt�jai programiniu b�du generuoja vartotoj� 
adresus ir siun�ia vienodo turinio laiškus su prašymu informuoti d�l j� sutikimo gauti reklamines 
žinutes. Tokiu apgaul�s b�du neprašyt� žinu�i� siunt�jai pasiekia savo tiksl�, sudarydami reali� 
vartotoj� adres� duomen� baz�. 

Norint išvengti nepageidaujam� žinu�i�, vartotojams reik�t� naudoti programas, kuriose 
�diegti laiško atribut� (pavyzdžiui, siunt�jo ir gav�jo elektroninio adreso, dydžio ir laiško siuntimo 
kelio, jo antrašt�s ir t. t.) filtravimo metodai. Adres� filtravim� reik�t� vykdyti tikrinant elektroninio 



pašto ir IP adresus vadinamuosiuose ,,juoduosiuose s�rašuose“ ir RBL1 (real time black hole list) – 
pašto serveri� nekontroliuojami siuntimai – IP adres� duomen� baz�je. 

 
3 SKYRIUS.    UŽSIENIO VALSTYBI� PRAKTIKA 

 
            3.1. Teisin�s priemon�s. 

Direktyvos 2002/58/EB 13 straipsnio 1 dalis nurodo: ,,Naudoti tokias automatinio 
skambinimo (kvietimo) sistemas, kai žmogus nedalyvauja (skambinimo automatus), faksimilinius 
aparatus (faksus) ar elektronin� pašt� leidžiama tik tiesiogin�s rinkodaros tikslais su s�lyga, kad 
buvo gautas išankstinis abonent� sutikimas“. 

Direktyvos 2002/58/EB 13 straipsnio 4 dalis nurodo: ,,Draudžiama naudoti elektronin� pašt� 
tiesiogin�s rinkodaros tikslais, kai iškraipoma arba nuslepiama siunt�jo, kurio vardu siun�iamas 
pranešimas, tapatyb� arba n�ra teisingo adreso, kuriuo adresatas gal�t� nusi�sti prašym� nutraukti 
toki� pranešim� siuntin�jim�“. 

Italijos interneto vartotoj� gina trys �statymai:  
a) DL 675/1996 – d�l privatumo apsaugos. Turi b�ti nustatyta kompanijos tapatyb�, kuri 

tvarko asmens duomenis; 
b) DL 171/1998 – d�l telekomunikacij� privatumo apsaugos. Visas išlaidas, susijusias su 

automatiniais skambu�iais vartotojui reklamos tikslais, apmoka kompanijos, o ne vartotojas; 
c) DL 185/1999 – d�l vartotoj� apsaugos (pagal Europos Bendrijos direktyv� 97/7/CE). 

Kompanijos, reklamuojan�ios savo prekes internetu ar telefonu, turi gauti vartotojo sutikim�.  
 Remiantis šiais �statymais, vartotojas gali nusi�sti registruot� laišk� kompanijai, kad gaut� 
išsam� pasiaiškinim� d�l neprašyt� žinu�i� gavimo. �statymas kompanij� �pareigoja per 5 dienas 
duoti atsakym�. Po to, jei kompanijos atsakymas n�ra išsamus, vartotojas gali nusi�sti laišk� Italijos 
privatumo tarnybai (Italian Privacy Authority), kad ši ištirt� vartotojo skund�. Užfiksavusi 
pažeidim� Privatumo tarnyba paprastai skiria kompanijai apie 500 EUR baud�. 

2003 metais spalio 21 d. Austrijoje priimtas naujas Telekomunikacij� �statymas, kurio 107 
straipsnyje (Unerbetene Nachrichten) �gyvendintos Direktyvos 2002/58/EB nuostatos d�l neprašyt� 
pranešim�. Šio �statymo 109 straipsnis (Verwaltungsstrafbestimmungen) už �statymo nesilaikym� 
numato baudas net iki 37000 EUR dydžio. 

Austrijos e-Komercijos �statymo 7 straipsnis numato �kurti ,,Robinson-List“, � kur� visi 
pilie�iai ir juridiniai asmenys, nenorintys gauti neprašyt� žinu�i�, gali �vesti savo elektroninio pašto 
adres�. E-Komercijos �statyme yra �gyvendintos Direktyvos 2000/31/EB nuostatos, kurios 
reikalauja Robinson-List suk�rimo. 

D. Britanijoje �mon�s, nor�damos tiesiogin�s rinkodaros tikslais naudotis DMA (Direct 
Marketing Association) duomen� baze, prieš užsisakydamos šias paslaugas turi gauti asociacijos 
sutikim�. Kompanija, kuri reklamini� žinu�i� siuntimui naudojasi DMA duomen� baze, garantuoja 
DMA baz�s elektroninio pašto paslaug� pasirinkim� bei apribojimus. Pirk�jai, kurie pareiškia nor� 
negauti neprašyt� žinu�i�, yra pagal susitarim� pašalinami iš DMA baz�s s�raš�. Pagal DMA 
taisykles d�l neprašyt� žinu�i�, pirk�jas gali pasirinkti dvi opcijas: 

a. gauti ,,opt-out” reklamines žinutes iš tam tikr� reklamuotoj� grup�s; 
b. gauti ,,opt-out” reklamines žinutes ir iš kit� reklamuotoj�. 

Juridiškai ši domen� baz� priklauso JAV ir asmens duomenys tvarkomi ne pagal D. Britanijos 
�statymus. Ta�iau ir ši schema n�ra apsaugota nuo nes�žining� reklamuotoj� (http://www.e-
mps.org/en/). 
 

3.2. Informuotumo didinimas. 
Tiesiogine rinkodara užsiiman�ios kompanijos klientai, naudojantys elektroninio pašto 

paslaugas, �skaitant SMS ir MMS vartotojus, elektroninio pašto paslaug� teik�jai, �skaitant judriojo 
ryšio paslaug� teik�jus, tur�t� b�ti informuojami apie naujas taisykles, b�dus ir metodus, kaip 



apsisaugoti nuo neprašyt� komercini� žinu�i�, apie skund� pri�mimo tvark�, kaip kovoti su 
nepageidaujamos informacijos platinimu žinut�s išsiuntimo metu (rekomendacijos ne tik interneto 
paslaug� teik�jams, bet ir telekomunikacij� operatoriams). 

�statymais tur�t� b�ti uždraustas automatinis adres� surinkimas iš naujien� grupi� bei 
�vairiausi� forum�. Šiam pasi�lymui pritaria ir ,,Microsoft“ kompanijos prezidentas Bilas Geitsas. 

 Internetini� paslaug� vartotojai gal�t� jungtis � interneto vartotoj� asociacijas (pavyzdžiui, 
Ispanijoje veikia interneto vartotoj� asociacija – Association of Internet Users), kurios pad�t� 
�tvirtinti etikos taisykles komercin�je elektroninio pašto srityje. 

 

IŠVADOS 

1. Pasauliniu mastu tur�t� b�ti sprendžiamas nepageidaujam� elektronini� žinu�i� platinimo 
atvirais kanalais klausimas.  

2. Internetini� paslaug� teik�jai, teikiantys vartotojams mokamas elektroninio pašto 
paslaugas, tur�t� pasi�lyti atitinkamas saugumo priemones nuo neprašyt� žinu�i� gavimo. 
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