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Įvadas 

 

Internetas jauniems žmonėms tapo natūralia žaidimų ir susitikimų, mokymosi ir kūrybos 

erdve. Vaikai pradeda naršyti internete naudodami įvairius mobiliuosius ir kitus įrenginius 

dar jaunesniame amžiuje, dažnai be suaugusiųjų priežiūros. Vaikų grupė pasižymi 

specifiniais poreikiais ir pažeidžiamumu: jiems reikalinga prieiga prie atitinkamo turinio bei 

paslaugų; pakankamos apsaugos nuo žalingo turinio, bendravimo ir elgesio; skaitmeninių 

įgūdžių saugiai bei atsakingai savo naudai naudotis internetu ir kitomis internetinėmis 

technologijomis. Vaikai ir paaugliai, naršydami internete be suaugusiųjų priežiūros, gali 

susidurti su įvairiausiais pavojais. Tėvai, globėjai ir mokytojai susiduria su nuolatine 

problema – kaip apsaugoti vaikus nuo įvairių virtualios realybės pavojų, tokių kaip 

kibernetinės patyčios, žalingas bei nelegalus turinys ir pan.  

Per paskutinius 10 metų (nuo 2005 m.) Lietuvoje buvo vykdoma Europos Komisijos 

saugesnio interneto programa. Nuo 2012 m. liepos Saugesnio interneto projekto 

konsorciumo veikla Lietuvoje išsiplėtė ir į ją oficialiai įsitraukė keturi partneriai: Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos informacinių technologijų centras, Lietuvos 

Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, „Vaikų linija“ (NVO) ir asociacija „Langas į ateitį“. 

Konsorciumas, bendradarbiaudamas su kitomis viešojo ir privataus sektorių partnerinėmis 

organizacijomis, įgyvendino naujausią projektą „Saugesnio interneto centras Lietuvoje: 

draugiskasinternetas.lt“, kurį bendrai finansuoja Europos Sąjunga pagal naują Europos 

infrastruktūros tinklų priemonės programą. 

Ataskaitoje pateikiamos per 18 mėnesių laikotarpį vykdytos projekto veiklos Lietuvoje. 

 

CEF Telecom-2014 Programa 

 

„Saugesnio interneto centras Lietuvoje: draugiskasinternetas.lt“ (saugesnio interneto 

projektas) – tai nacionalinio Saugesnio interneto centro (SIC) akcija, vykdoma pagal 

Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF Telecom-2014) programą kartu su 

„SAUGESNIO INTERNETO BENDROSIOS PASLAUGOS – UŽ GERESNĮ IR SAUGESNĮ 

INTERNETĄ VAIKAMS“. Tai puikiai organizuojama, daug suinteresuotųjų šalių turinti 

veikla, kurioje dalyvauja viešasis sektorius, technologijų ir medijos pramonė, pilietinė 
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visuomenė. Bendras šios akcijos tikslas – teikti paslaugas, kurios padėtų sukurti vaikams 

patikimą aplinką naršant internete ir apsaugotų nuo kuo daugiau pavojų. 

Išplėsta nacionalinė platforma ir nustatyti konkretūs tikslai, kurie suteiktų galimybę teikti 

šias pagrindines Saugesnio interneto paslaugas: 1) informuotumo didinimas, 2) karštoji 

linija, 3) pagalbos linijos veikla ir 4) jaunimo iniciatyvų skatinimas. 

Siekiant įgyvendinti programą, visoje Europos Sąjungoje buvo įsteigti nacionaliniai 

Saugesnio interneto centrai (SIC). Šiuo metu nacionalinis SIC veikia 31 pasaulio šalyje ir 

vienija INSAFE ir INHOPE tinklus. 

 

Saugesnio interneto centras Lietuvoje 

 

Saugesnio interneto projektas buvo vykdomas laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 

2016 m. liepos mėn.  Nacionalinio Saugesnio interneto centro Lietuvoje veiklą kuruoja 4 

partnerių konsorciumas. Nuo 2012 m. liepos Lietuvos SIC veiklos koordinavimą perėmė ir 

projekto įgyvendinimu rūpinasi Švietimo informacinių technologijų centras (ITC). ITC taip 

pat vykdė informavimo veiklą, skatindama jaunimo iniciatyvas. Šiuo metu informavimo ir 

apmokymo veikla užsiima asociacija „Langas į ateitį“ (NVO), Lietuvos Respublikos Ryšių 

reguliavimo tarnyba (RRT), atsakinga už karštąją liniją, „Vaikų linija“ (NVO) – už pagalbos 

liniją. 

4 pagrindinės Lietuvos SIC teikiamos paslaugos: 

 Visuomenės informuotumo didinimas saugesnio interneto klausimais bei pagalba 

vaikams, tėvams ir pedagogams, kaip išvengti su skaitmeniniais ryšiais susijusių 

pavojų; 

 karštoji linija, kurioje priimami ir apdorojami naudotojų pranešimai apie neteisėtą ir 

žalingą interneto turinį; 

 pagalbos linija vaikams, kurie naudodamiesi interneto technologijomis susidūrė su 

pajuoka, patyčiomis ar kitomis bauginimo priemonėmis; 

 Jaunimo iniciatyvos, skatinančios kurti saugesnę ir geresnę interneto erdvę. 

  



5 

 

 

Saugesnio Interneto Centro paslaugos 

 

Informavimo centras  

 

CITE misija – teikti paramą Švietimo ir mokslo ministerijai pristatant ir taikant informacines 

ir komunikacines technologijas (IKT), nacionaliniu lygiu teikiant švietimo visuomenei 

būtinus, saugius ir naujausius duomenis bei informaciją. Centro strateginis tikslas – 

dalyvauti kuriant strategijas ir programas, susijusias su IKT diegimu švietime ir projektų 

įgyvendinimu pagal programas, kurios tiesiogiai susijusios su Centro misija. 

CITE centras atsako už informuotumo didinimo renginių organizavimą ir įgyvendinimą, 

atitinkamų priemonių kūrimą. CITE tinklalapis www.draugiskasinternetas.lt buvo sukurtas 

kaip pagrindinė informuotumo didinimo priemonė, skirta Lietuvos visuomenei ir švietimo 

bendruomenei. CITE, kartu su konsorciumo partneriais, organizuoja Saugesnio interneto 

dienos renginius, tradicines metines konferencijas ir seminarus tikslinėms grupėms, prižiūri 

jaunimo komisiją, kurioje vaikai ir jaunuoliai gali išreikšti savo pažiūras, keistis žiniomis bei 

patirtimi. Saugesnio interneto ambasadoriams Lietuvoje CITE rengia sertifikavimo 

programas remdamasi geriausia Europos praktika. 

Išsamesnę informaciją apie CITE žr. www.ipc.lt. 

 

Nuo 2002 m. veikianti asociacija „Langas į ateitį“ vienija socialiai atsakingas Lietuvos verslo 

įmones ir bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis skatindama žinių visuomenės 

plėtrą šalyje. „Langas į ateitį“ misija – skatinti interneto bei elektroninių paslaugų naudojimą 

Lietuvoje ir taip gerinti žmonių gyvenimo kokybę, šalies konkurencingumą Europoje bei 

pasaulyje. 

Asociacijos veiklos sritys: 

 Savo veiklą asociacija „Langas į ateitį“ pradėjo inicijuodama viešųjų interneto prieigos 

taškų (VIPT) steigimą Lietuvoje. Dėka įvairių iniciatyvų, vykusių per pastaruosius 

14 m., šiuo metu Lietuvoje veikia daugiau kaip 1200 VIPT (didžioji dauguma – kaimo 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://www.ipc.lt/
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vietovių viešosiose bibliotekose). 

 Nuo 2003 m. asociacija „Langas į ateitį“ moko suaugusius Lietuvos gyventojus 

naudotis kompiuteriais, internetu bei elektroninėmis paslaugomis. Nemokamuose 

mokymuose, vykdytuose tiesiogiai ir nuotoliniu būdu, dalyvavo jau daugiau nei 140 

tūkst. šalies gyventojų. 

 2012 metais asociacija „Langas į ateitį“ šalies gyventojams pristatė nemokamą 

e. paslaugų mokymosi svetainę www.epilietis.eu. Ši svetainė tęsia 2008 metais 

pradėtus visuomenės mokymus internetu.  

Vykdydama savo veiklas asociacija „Langas į ateitį“ skatina gyventojus informacinėmis 

technologijomis naudotis saugiai. 2012 m. liepos mėn. asociacija tapo oficialiu Lietuvos 

Saugesnio interneto centro partneriu ir projekte vykdo saugesnio interneto mokymų ir 

viešinimo veiklas (tokias kaip: nuotoliniai mokymai pedagogams ir mokyklų 

bibliotekininkams, vaizdo transliacijų tėvams ciklas viešosiose bibliotekose, žinių 

pasitikrinimo testo ir pamokų planų svetainės parengimas, Europos Saugios e. erdvės 

ženklo programos sklaida, kitos veiklos) bendradarbiaudama su IT ir telekomunikacijų 

bendrove TEO. 

Daugiau informacijos apie asociaciją „Langas į ateitį“ – www.langasiateiti.lt. 

  

http://www.epilietis.eu/
http://www.langasiateiti.lt/
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Karštoji linija 

 

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba – tai nepriklausoma nacionalinė 

reguliavimo institucija, reguliuojanti Lietuvos elektroninių ryšių ir pašto sektorių. RRT 

įsteigta remiantis Elektroninių ryšių įstatymo ir Europos Sąjungos direktyvų dėl elektroninių 

ryšių reguliavimo nuostatomis. RRT misija: kiekvienam Lietuvos gyventojui užtikrinti 

technologiškai pažangių, kokybiškų, saugių ir įperkamų informacijos ir ryšių technologijų 

(IRT) bei pašto paslaugų (produktų) pasirinkimo įvairovę, sudaryti galimybes IRT bei pašto 

verslo plėtrai, taip spartinant informacinės visuomenės plėtrą. 

Informacinės visuomenės tobulėjimui ir elektroninės aplinkos pasitikėjimui skatinti 

reikalingas privataus, viešojo ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas. 

RRT ėmėsi iniciatyvos vykdant darbus tinklų ir informacijos saugumo srityje ir įsteigė 

specialųjį tinklų ir informacijos saugumo departamentą, kurio veikla tinklų ir informacijos 

saugumo srityje yra sutelkta į keturias sritis: 

 naudotojų švietimas ir informuotumo didinimas; 

 neigiamo saugumo incidentų ir neteisėto turinio poveikio mažinimas; 

 saugumo incidentų valdymas (CERT funkcijos); 

 teisinių bei standartizavimo priemonių kūrimo skatinimas. 

2007–2012 m. laikotarpiu RRT, kaip konsorciumo partnerė, koordinavo Lietuvos saugesnio 

interneto projektą ir buvo atsakinga už karštosios linijos veiklą. 

Išsamesnę informaciją apie RRT žr.www.rrt.lt. 

2007 m. RRT, įgyvendinant Europos Komisijos Saugesnio interneto programą, įkūrė 

interneto karštąją liniją, kuri veikia ir dabar. Pranešimai priimami ir tiriami pagal karštosios 

linijos veiklos procedūras, kurias sutartimis su RRT patvirtino Policijos departamentas prie 

Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnyba.  

Pranešti apie pastebėtą neteisėtą ar žalingą turinį, t. y. pornografiją, vaikų seksualinį 

išnaudojimą, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį, smurtą ar kitą neigiamą poveikį 

http://www.bite.lt/en/
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nepilnamečiams darančią informaciją galima užpildžius specialią pranešimo formą adresu 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/report. Karštosios linijos reklaminis skydelis, kurį 

paspaudus atsiveria pranešimo forma, yra matomas kiekviename projekto svetainės 

puslapyje: 

 

Visi pranešimai tikrinami karštosios linijos operatorių. Jei nustatoma, kad pranešimai  

pagrįsti ir randama neteisėta ar žalinga informacija Lietuvos tarnybinėse stotyse, jie 

siunčiami tolesniam tyrimui atitinkamoms Lietuvos institucijoms: Policijos departamentui 

arba Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Atlikusios tyrimą, šios institucijos imasi visų 

priemonių, kad neteisėtas turinys būtų pašalintas. Jei svetainė, kurioje yra 

nepageidaujamas interneto turinys, yra kitų šalių tarnybinėse stotyse, ir tas turinys yra 

neteisėtas kitose šalyse, informacija apie tai perduodama kitų  šalių karštosioms linijoms 

arba Policijos departamentui (žr. schemą žemiau): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos 
Policijos 

departamentui 

Internete aptiktas žalingas arba neteisėtas turinys (pornografija, rasizmas, 

ksenofobija ir pan.) 

Formos pildymas tinklalapyje www.draugiskasinternetas.lt  

Užpildytos formos yra išanalizuojamos RRT specialistų ir atitinkamai 
siunčiamos: 

Žurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnybai 

INHOPE 
karštosioms 

linijoms 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/report
http://www.draugiskasinternetas.lt/
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Nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. interneto karštąja linija buvo gauti ir 

išnagrinėti  986 pranešimai apie neteisėtą ar žalingą turinį internete  ir buvo imtasi 

šių veiksmų:  

• 47 pranešimai periųsti tolesniam tyrimui Policijos departamentui; 

• 50 pranešimų persiųsta Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai; 

• 209 pranešimai apie  galimai  seksualinio vaikų išnaudojimo vaizdus persiųsti kitų 

šalių karštosioms linijoms,  Tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos INHOPE 

narėms; 

• 119 pranešimų persiųsti įvairių šalių interneto paslaugų teikėjams su NTD (angl. 

Notice and Take Down) žyma apie jų tinkluose esantį neteisėtą turinį, siekiant kuo 

skubiau jį pašalinti;  

• 7 pranešimai buvo interneto vartojų paklausimai, į kuriuos pateikti atsakymai;  

• 38 pranešimai buvo pasikartojantys, kurių atžvilgiu jau buvo imtasi prieš tai aprašytų 

veiksmų; 

• Kitų pranešimų atžvilgiu nesiimta jokių priemonių , kadangi juose buvo pranešta apie 

interneto turinį, kuris arba nebuvo žalingas ar neteisėtas Lietuvos teisės aktų 

požiūriu, arba buvo patalpintas užsienio šalių, kuriose toks turinys nėra laikomas 

neteisėtu, tarnybinėse stotyse (pvz.  pornografija daugelyje šalių yra teisėta). 

 

 Karštosios linijos pranešimų statistika pagal juose nurodyto turinio tipą pateikta žemiau: 
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Karštosios linijos viešinimui buvo skirtas ypatingas dėmesys. Projekto vykdymo metu RRT 

taip pat buvo pagrindinė viešųjų ryšių koordinatorė. 

RRT interneto karštoji linija viešindama savo veiklą  2015–2016 m.  išplatino 6 pranešimus 

spaudai, kuriuose buvo pateikta išsami pranešimų statistika, taip pat 5 informacinius 

pranešimus apie karštosios linijos veiklą. Karštosios linijos atstovai dalyvavo 14 radijo 

laidų, 4 televizijos laidose, apie karštąją liniją pasirodė 6 straipsniai nacionaliniuose šalies 

laikraščiuose, 17 šalies ir 24 vietiniuose bendruomeniniuose interneto portaluose . 

2015 m. birželį ir 2016 m. gegužę RRT organizavo mokymus karštosios linijos 

darbuotojams ir kitiems Saugesnio interneto projekto grupės nariams. Mokymų metu buvo 

nagrinėjama žalingo interneto turinio įtaka vaikų psichikai, informacinio streso valdymo 

galimybės, interneto neigiamos įtakos vaikams prevencinės priemonės ir didėjanti 

priklausomybė nuo socialinių tinklų. 
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Pagalbos linija  

 

Vaikų linija – tai pagalbos tarnyba vaikams ir paaugliams, teikianti nemokamą ir 

anonimišką pagalbą telefonu bei internetu. Vaikai ir paaugliai gali kreiptis  dėl įvairių jiems 

iškilusių sunkumų – nesutarimų su draugais, tėvais ar mokytojais, konfliktų, sunkumų 

moksluose, patiriamos prievartos, patyčių, kai jaučiasi vieniši ar nemylimi, o taip pat dėl 

įvairių kitų rūpesčių, kuomet sunku ir norisi pasitarti. Nuo 2011m. liepos mėnesio Vaikų 

linija konsultuoja vaikus ir paauglius saugumo elektroninėje erdvėje klausimais.  

 Vaikų linija teikia pagalbą telefonu ir internetu 

 Į tarnybą galima kreiptis nemokamu telefono numeriu 116 111 

 Skirta visos Lietuvos vaikams ir paaugliams 

  Anonimiška – paskambinus ar parašius į Vaikų liniją, vaikui ar paaugliui nebūtina 

prisistatyti 

 Konfidencialu – vaikas ar paauglys gali būti tikras, kad tai, ką papasakos Vaikų 

linijai, neišeis už tarnybos ribų 

Jeigu vaikui reikalinga papildoma pagalba jo aplinkoje, specifinė socialinė ar teisinė 

informacija, Vaikų linijos konsultantai gali skambutį sujungti su kita tarnyba – Valstybės 

vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos "Pagalbos vaikams linija"– kurios specialistai 

gali inicijuoti tolesnę pagalbą, palaikyti ryšį problemos sprendimo metu. 

Į Vaikų liniją gali kreiptis suaugusieji norėdami: 

 Pranešti apie pažeidžiamas vaikų teises. Tokiu atveju Vaikų linijos konsultantai 

skambutį sujungia su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

"Pagalbos vaikams linija"; 

 Pasikonsultuoti vaikų saugaus bendravimo internete klausimais, rašydami laiškus el. 

paštu: saugus.internete@vaikulinija.lt.   

Projekto įgyvendinimo metu (nuo 2015 m. sausio iki 2016 m. vidurio) Vaikų linija 

sulaukė 536 vaikų ir suaugusių kreipimųsi, susijusių su saugumu internete. 

Daugiau informacijos apie „Vaikų liniją“ – tinklalapyje www.vaikulinija.lt. 

 

http://www.vaikulinija.lt/
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Jaunimo forumas 

2015–2016 mokslo metais buvo įkurta nauja Saugesnio interneto jaunimo forumo 

komanda, kurią sudarė 14–18 m. jaunuoliai. Septynių mokymo ciklų metu SIJF nariai 

sužinojo, kaip elgtis internete, gilino žinias apie internetą, mokėsi būdų, kaip apsaugoti 

savo įrenginius ar paskyras. Jie taip pat nagrinėjo ir aptarinėjo galimybes kurti saugesnę 

bei geresnę interneto erdvę. 

 

SIJF nariai išmoko kurti filmukus naudodami „iMovie“ programą ir talpinti juos youtube.com 

svetainėje. Profesionalūs žurnalistai mokė rašyti straipsnius, daryti reportažus ir imti 

interviu. SIJF nariai mokėsi naudotis weebly.com platforma, kūrė blogus apie saugesnį ir 

geresnį internetą. 

Visą SIJF mokymų medžiagą galite rasti SIC svetainėje: 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/jaunimo_forumas. 

Informacinės visuomenės jaunimui patiko žiūrėti trumpus vaizdaraščius, suaugusiesiems 

patiko tinklaraščiai. Nuo šiol visi – vaikai, mokytojai ir tėvai – gali naršyti SIJF narių 

svetainėje sijf.weebly.com. Jų patirtys pristatytos: 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/jaunimo_forumas
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jaunimo tinklaraščiai (http://sijf.weebly.com/tinklarascarontis) 

jaunimo vaizdaraščiai (http://sijf.weebly.com/vaizdarascarontis.html ). 

Jaunuoliai analizavo savo patirtis ir atliko praeivių Vilniaus mieste apklausas apie 

saugesnio interneto svarbą informacinėje visuomenėje. Pažiūrėkite jų filmą „Saugesnio 

interneto jaunimo forumas 2015–2016 ir apklausa“: 

https://www.youtube.com/watch?v=6zUce-6VOZg. 

Į šį klausimą gavome daug neįtikėtinai linksmų ir naudingų atsakymų: 

– Kas jums patiko Saugesnio interneto jaunimo forume? 

– Susiradau daug draugų iš skirtingų mokyklų ir dalyvavau diskusijoje man nežinomais 

klausimais. Taip pat bandžiau spręsti problemas ir išmokau naudotis naujomis 

programomis. 

– Daug naujų pažinčių, naujas požiūris, įdomus kasmetinis renginys ir nauji draugai . 

– Man tapo aišku, kad su internetu susijusias problemas turime spręsti kiek įmanoma 

anksčiau, mums tai labai aktualu, juk kiekvienas svajoja apie geresnę ateitį? 

SIJF nariai savo atostogas leido savanoriaudami vasaros stovyklų renginiuose, kuriuose 

apie saugesnį internetą buvo kalbama su 1–5 klasės moksleiviais. Geros vasaros! 

 

Visi SIC nariai yra įsitraukę į CITE iniciatyva sukurtas jaunimo veiklas. 

  

http://sijf.weebly.com/tinklarascarontis
http://sijf.weebly.com/vaizdarascarontis.html
https://www.youtube.com/watch?v=6zUce-6VOZg
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Nacionalinis bendradarbiavimas 

 

Dalyvauti projekte buvo pakviestos suinteresuotosios šalys bei institucijos, kurios sutiko 

remti projektą ir dalyvauti jo organizuojamo veikloje. Be SIC narių, projekto patariamajai 

tarybai buvo pristatytos šios viešosios institucijos, privačiojo sektoriaus nariai ir 

nevyriausybinės organizacijos:  

1. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija; 

2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija; 

3. Lietuvos Respublikos Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas; 

4. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos; 

5. Lietuvos Respublikos Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba; 

6. Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; 

7. Lietuvos ICT pramonės INFOBALT asociacijos atstovas; 

8. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos; 

9. Lietuvos radijas ir televizija 

10. Lietuvos mokslinių tyrimų ir švietimo tinklas (LITNET); 

11. „Teo“, „Omnitel“, telekomunikacijų įmonės; 

12. Mykolo Romerio Universitetas 

13. Lietuvos Edukologijos Universitetas 

14. Paramos vaikams centras; 

15. Technologijų įmonė „Tildė“; 

16. Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos; 

17. Asociacija Lietuvos žmogaus teisių lyga; 

18. Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“; 

19. Lietuvos socialinių pedagogų asociacija; 

20. Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir 60 viešųjų bibliotekų Lietuvoje; 
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21. Kultūros ministerija; 

22. Švietimo mainų paramos fondas; 

23. „Microsoft Baltic“ filialas Lietuvoje. 

Pagrindinis patariamosios tarybos tikslas – užtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą 

Lietuvoje. Pagrindiniai uždaviniai – projekto koordinavimas ir priežiūra; projekto rezultatų 

vertinimas ir projekto reikšmingų pokyčių svarstymas. Be to, konkrečių projekto uždavinių 

vykdymui buvo suformuotos ad hoc darbo grupės. Patariamosios tarybos struktūra, 

valdymas, uždaviniai, funkcijos ir atsakomybės apibrėžtos ir patvirtintos tarybos darbo 

tvarkos taisyklėse: http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/program/programa .  

 

  

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/main/program/programa
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Projekto įgyvendinimas Lietuvoje 

 

Informacijos sklaidos priemonių ir metodų kūrimas 

 

Projekto svetainė www.draugiskasinternetas.lt yra pagrindinis kanalas, per kurį galima 

pranešti apie nelegalų ar žalingą interneto turinį, čia taip pat pateikiama naujausia 

informacija ir patarimai ką daryti, kad internetas taptų saugesnis.  Per visą laikotarpį 

svetainėje buvo publikuota 70 naujų straipsnių, svetainėje apsilankė 96 816 žmonių.  

Svetainėje stengiamasi pritaikyti informaciją tiek plačiajai visuomenei, tiek atskiroms 

tikslinėms grupėms.  

Projekto laikotarpiu sukurtos informuotumo didinimo priemonės ir būdai: 

 Saugaus naršymo internete atmintinė, kurią sudarė SIC 
saugiam naršymui internete. Atmintinėje pateiktos pagrindinės 
interneto problemos: skaitmeninė reklama, socialiniai tinklai, 
privatumas ir virusai. Atmintinėje taip pat aprašyti Saugesnio 
interneto centro Lietuvoje veikla: Informuotumo didinimo 
centras, mokymų centras, karštoji linija ir pagalbos linija. 
Patogioje atmintinėje rasite patarimus 3 tikslinėms grupėms: 
jaunuoliams, tėvams ir mokytojams. Atmintinę rasite paspaudę 
šią nuorodą: 
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/vaizdai/SI2015/Teveliai_Pasinauduok/
draugiskas_internetas_lankstinukas_2.pdf 

 
 Saugesnio interneto užrašinė su skirtingų spalvų lapais, 

kuriuose reklamuojamos Lietuvos SIC paslaugos: 
informavimas, mokymai, karštoji linija, pagalbos linija ir 
centro veiklos. Tikslinė grupė – visi mokyklos bendruomenės 
nariai. Užrašinę lietuvių kalba rasite paspaudę šią nuorodą: 
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/Media/2015/Teveliams-
Pasinaudok/Uzrasine.pdf  

 
 Skrajutė „Modernios technologijos šeimoje“ skirta ikimokyklinio ir pradinių 

klasių vaikų amžiaus tėvams. Joje pateikiami patarimai dėl prie kompiuterio 
praleidžiamo vaikų laiko, pasiūlomi saugaus išmaniųjų įrenginių ir interneto 
naudojimo šeimoje susitarimai. Šeimos taisyklių pavyzdys pateikiamas čia: 
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/dokumentai/priemones/2013/SI_skraju
te.pdf.  

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/vaizdai/SI2015/Teveliai_Pasinauduok/draugiskas_internetas_lankstinukas_2.pdf
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/vaizdai/SI2015/Teveliai_Pasinauduok/draugiskas_internetas_lankstinukas_2.pdf
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/Media/2015/Teveliams-Pasinaudok/Uzrasine.pdf
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/Media/2015/Teveliams-Pasinaudok/Uzrasine.pdf
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/dokumentai/priemones/2013/SI_skrajute.pdf
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/dokumentai/priemones/2013/SI_skrajute.pdf
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„Vaikų linija“parengė rekomendacijas, kaip atsakyti į dažniausiai paauglių pateikiamus 

klausimus apie sunkumus „Facebook“ tinkle. 

Paruošti 6 internetiniai plakatai, kurie buvo platinami Vaikų linijos ir kampanijos “Be 

patyčių” svetainėse bai  Facebook paskyrose. 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10154001227447318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10154001217797318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10154000871307318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10153999017147318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10153996913252318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10153994444997318/?type=3&theater 

http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/plakatai-lankstinukai/#sidebar 

Taip pat informaciją galima rasti Saugesnio interneto centro puslapyje: 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/pasinaudok 

„Vaikų linija“ išleisti 6 plakatai su dažniausiais vaikų klausimais apie „Facebook“ 

pavojus ir rekomendacijomis apie tai, kaip saugiai naudotis „Facebook“. 

Plakatai platinami „Vaikų linija“ socialinio tinklo „Facebook“ profilyje, „Vaikų linija“ 

svetainėje ir „Vaikų linija“ kampanijoje „Be patyčių“ „Facebook“ profilyje ir svetainėje.  

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10154001227447318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10154001217797318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10154000871307318/?type=3&theater 

http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/plakatai-lankstinukai/#sidebar
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/pasinaudok
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 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10153999017147318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10153996913252318/?type=3&theater 

 https://www.facebook.com/vaikulinija/photos/a.442274832317.233885.26205429731

7/10153994444997318/?type=3&theater 

 http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/plakatai-

lankstinukai/#sidebar 

Plakatus taip pat rasite pagrindinėje SIC svetainėje: 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/pasinaudok  

 

Internetiniai seminarai: 

 Geros ir saugios interneto svetainės sukūrimo vadovas (https://goo.gl/wTRFM5) 

 E. nusikalstamumo raida (https://goo.gl/OFoSS0) 

 Kaip padidinti Jūsų asmeninį ir šeimos saugumą naudojantis mobiliuoju internetu 

(https://goo.gl/2G67r6) 

 Saugūs išmanieji įrenginiai (https://goo.gl/07P0YN) 

 Asmens tapatybės saugumas (https://goo.gl/SQ4oY1) 

 

Daugiau SIC sukurtų ar rekomenduojamų vaizdo įrašų rasite „Youtube“ kanale: 

https://www.youtube.com/channel/UCphVHWnAbv7IJZrsB7bBBJA 

 

Ankstesniais projekto etapais sukurtos ir palaikomos priemonės:  

 Saugesnio interneto skiltis svetainėje www.epilietis.eu (svetainė sukurta ir 

palaikoma asociacijos „Langas į ateitį“; tiesioginė nuoroda į saugesnio interneto skiltį 

http://goo.gl/DAq0Pj), kurioje kaupiama įvairi ugdymo medžiaga, parengta Lietuvos 

Saugesnio interneto centro narių bei partnerių. Svetainėje skelbiami vaizdo siužetai, 

mokomieji žaidimai, testai – jais siūloma naudotis mokytojams, bibliotekininkams ir 

visai švietimo bendruomenei, rengiant saugesnio interneto veiklas. 

http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/plakatai-lankstinukai/#sidebar
http://www.vaikulinija.lt/naudinga-informacija/biblioteka/plakatai-lankstinukai/#sidebar
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/pasinaudok
https://goo.gl/wTRFM5
https://goo.gl/OFoSS0
https://goo.gl/2G67r6
https://goo.gl/07P0YN
https://goo.gl/SQ4oY1
https://www.youtube.com/channel/UCphVHWnAbv7IJZrsB7bBBJA
http://www.epilietis.eu/
http://goo.gl/DAq0Pj


19 

 

 Serija mokytojams skirtų pamokų planų (http://pamoka.draugiskasinternetas.lt) 

įvairiomis temomis – privatumas ir nuotraukos internete, saugūs socialiniai tinklai, 

saugūs mobilieji įrenginiai ir k.t. Šie pamokų planai siūlo įvairias veiklas saugesnio 

interneto užsiėmimams. 

 Mokomasis testas „Ar esi saugus internete?“ 

(http://testas.draugiskasinternetas.lt/) padeda vaikams bei jaunuoliams pasitikrinti, ar 

jie saugiai elgiasi internete. Testą sudaro 10 klausimų (skirtingi klausimai dviems 

amžiaus grupėms: vaikams iki 12 m. vaikams ir vyresniesiems). Šį testą taip pat gali 

naudoti mokytojai, tėvai, kiti pedagogai pamokėlėse apie saugesnį internetą. 

 

Nuo 2015 m. pradžios Lietuvoje veikia mokyklų akreditavimo 

programa „Saugios e. erdvės ženklas“ (www.esafetylabel.eu; 

ang. eSafety Label), sukurta Europos mokyklų tinklo „European 

Schoolnet“. Lietuvos mokyklos kviečiamos prisijungti prie Saugios 

e. erdvės ženklo bendruomenės, įsivertinti savo mokyklos erdvės 

saugumą ir gauti tai patvirtinantį ženklelį: bronzinį, sidabrinį ar 

auksinį. 2016 m. birželio mėn. šioje bendruomenėje yra 

užsiregistravę 88 Lietuvos mokyklos. 40-ies mokyklų e. erdvės saugumas įvertintas 

bronziniu ženkleliu, ir vienos – sidabriniu.  

 

  

http://pamoka.draugiskasinternetas.lt/
http://www.esafetylabel.eu/
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Visuomenės informavimo renginiai 

 

Informacija apie Saugesnio interneto projektą visuomenei buvo pristatyta įvairių renginių ir 

seminarų metu. Į bendrąją SIC informuotumo didinimo kampaniją skirtingoms tikslinėms 

grupėms įtraukti visi partneriai. 

 

Saugus internete ir vasarą! 

Jau tampa tradicija Lietuvos Saugesnio interneto centro organizuojami renginiai „Saugus 

internete ir vasarą!“ vaikų vasaros stovyklose. 

Siekiant ir vasarą vaikus apsaugoti nuo internete slypinčių pavojų, renginių ciklas pradėtas 

2015 metais. Birželio – liepos mėn. buvo aplankyta dešimt vaikų vasaros stovyklų, kur 

pramoginiuose šviečiamuosiuose renginiuose dalyvavo per 700 stovyklautojų. Renginių 

stovyklose tikslas – suteikti jaunuoliams žinių ir įgūdžių saugiau naudotis mobiliaisiais 

telefonais, kompiuteriais ir internetu; suprasti šiuolaikinių technologijų išmanymo svarbą ir 

atkreipti dėmesį į saugų ir etišką elgesį internete. Mokslo metų metu mokytojai rengia 

šviečiamąsias saugumo internete pamokas savo mokiniams. Tačiau veiklų neformalioje 

aplinkoje rengiama nedaug, o jos suteikia galimybę lanksčiau ir įtaigiau perteikti saugaus 

elgesio principus. 

Renginius sudarė kelios skirtingos dalys:  

1) paskaita, kurios metu bendrovės 

„Omnitel“ ekspertai su vaikais dalinosi 

lengvai suprantamais, tačiau kartais labai 

svarbiais patarimais apie išmaniųjų 

įrenginių saugumą ir kaip išvengti patyčių 

internete;  

2) informacinė erdvė, kurioje su 

stovyklautojais interaktyviai bendravo 

Saugesnio interneto projekto partneriai. Šioje erdvėje vaikai ir jaunuoliai atliko saugaus 

elgesio internete testus, atsakinėjo į klausimus, turėjo galimybę gauti šviečiamosios 

medžiagos ir laimėti projekto suvenyrų. 
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3) „Protų mūšio“ metu susiskirstę į komandas dalyviai aktyviai varžėsi atsakinėdami į 

bendruosius bei „Teo“ ir kitų Saugesnio interneto projekto partnerių sugalvotus IT saugumo 

klausimus siekdami laimėti pagrindinius renginio prizus. 

Pagrindinis renginių rėmėjas – „Omnitel“ išankstinio mokėjimo kortelė „Ežys“. Renginių 

nuotraukos skelbiamos asociacijos „Langas į ateitį“ Facebook paskyroje 

http://on.fb.me/1fz2uRR. 

 

2016 m. birželio mėn. „Saugus internete ir vasarą!“ iniciatyva buvo kartojama, aplankant 

dar 10 vaikų vasaros stovyklų. Per smagius edukacinius užsiėmimus su daugiau kaip 700 

vaikų buvo dalinamasi patarimais apie išmaniųjų įrenginių saugumą, vasariškai aktyviomis 

veiklomis ir žaidimais buvo pasakojama, kur jie galėtų kreiptis kritiniais atvejais ar patyrę 

tam tikros žalos internete, mokoma pasirinkti teisingą slaptažodį, protingai skelbti 

nuotraukas socialiniuose tinkluose. Interneto karštoji linija, Pagalbos linija, Saugesnio 

interneto centras pasirengę padėti vaikams ir suaugusiems, susidūrusiems su žalinga, 

psichologiškai žalojančia ir kita neigiama informacija internete. Renginių rėmėjas – 

„Omnitel“ išankstinio mokėjimo kortelė „Ežys“. Renginių nuotraukos skelbiamos čia: 

https://goo.gl/9PrwyU. 

 

Interneto savaitė 

Europos iniciatyva „Interneto savaitė 2015“ (ang. Get Online Week 2015), Lietuvoje 

koordinuojama asociacijos „Langas į ateitį“, vyko 2015 m. kovo mėn. Jos metu visoje 

Lietuvoje buvo organizuojami saugesnio interneto užsiėmimai ir seminarai viešosiose 

bibliotekose, mokyklose, jaunimo darbo centruose.  

„Interneto savaitė 2016“ (ang. Get Online Week 2016) vyko 2016 m. kovo mėn. Jos metu 

gyventojai buvo kviečiami kurti internete saugią aplinką, geriau pažinti interneto teikiamas 

galimybes ir išvengti kibernetinėje erdvėje kylančių grėsmių.  

 

 

 

http://on.fb.me/1fz2uRR
https://goo.gl/9PrwyU
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Nacionalinė paroda „Mokykla“ 

Lapkričio 6–7 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „LITEXPO“ vykusi kasmetinė 

nacionalinė paroda „Mokykla 2015“ buvo skirta šeimų, mokytojų ir kitų suinteresuotų 

mokyklos veikla šalių susipažinimui ir bendravimui. Saugesnio interneto centras Lietuvoje 

siekia informuoti kuo didesnę auditoriją, todėl nacionalinė švietimo paroda yra puiki 

platforma SIC veiklos pristatymui. SIC komanda buvo viena iš 106 Lietuvos, Didžiosios 

Britanijos, Rusijos ir Prancūzijos verslo ir švietimo įstaigų. Šiais metais bendras lankytojų 

skaičius siekė 18 700, atvyko daugiau nei 150 mokytojų su mokinių grupėmis iš visos 

Lietuvos. 

Projekto stendas vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems siūlė įvairius lankstinukus su 

projekto logotipu, buvo kviečiama dalyvauti žaidimuose bei vykdyti įvairias užduotis. 

Apklausoje, diskusijose interneto saugumo klausimais dalyvavo ir ant draugiško interneto 

nuomonių sienos nuomonėmis apie geresnį internetą dalijosi daugiau nei 1500 lankytojų iš 

įvairių Lietuvos regionų. 

Buvo pateikta vizuali informacija apie karštąją liniją ir dalinami pranešimų apie nelegalų ar 
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žalingą turinį lankstinukai. Karštosios linijos atstovai parodos dalyviams paruošė 

informaciją apie nacionalinės karštosios linijos veiklą ir praktinius patarimus, kaip elgtis 

susidūrus su žalingu ar nelegaliu turiniu. 

Tėvai buvo itin susidomėję karštosios linijos teikiamomis paslaugomis ir teiravosi 

informacijos apie patyčių prevenciją. 

Paroda yra puiki platforma grįžtamajam ryšiui dėl ankstesnės SID veiklos ir ateinančių 

metų planų pristatymui. Visi dalyviai buvo pakviesti apsilankyti svetainėje 

www.draugiskasinternetas.lt ir dalyvauti SIC veikloje. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas 

14–18 m. jaunuoliams, jiems buvo pasiūlyta prisijungti prie Lietuvos Saugesnio interneto 

jaunimo forumo komandos. 

 

SIC komanda taip pat dalyvavo įvairiuose kitų organizacijų 

renginiuose, kuriuose pristatė SIC veiklą ir pasakojo apie 

interneto saugumą. Anksčiau nurodytiems ir kitiems 

renginiams SIC yra paruošusi įvairią atributiką, t. y. 

suvenyrus ir nedidelius prizus su Saugesnio interneto ir 

SIC logotipais: kalendoriai su vaikų piešiniais, ženkliukai, 

atšvaitai su Lietuvos SIC simboliu meškiuku, patyčių 

prevencijos lipdukai, lankstinukai, pieštukai, saldainiai ir kt. 

 

  

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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Mokymai 

 

 Nuotolinis kursas „Saugesnis internetas mokyklų bibliotekininkams“ 

(http://moodle.draugiskasinternetas.lt). Atsakant į augantį mokyklose dirbančių 

bibliotekininkų poreikį saugesnio interneto žinioms, Lietuvos SIC suteikė jiems 

mokymosi galimybes internete. Nemokamas nuotolinis kursas buvo parengtas 

specialiai mokyklų bibliotekininkams ir pristatytas 2015 m. rugsėjo mėn. Per 2015/2016 

mokslo metus šiame kurse mokėsi 700 dalyvių, kurie atnaujino savo žinias apie 

grėsmes ir saugumą naudojantis internetu, gavo patarimų mokinių švietimui, 

tarpusavyje keitėsi saugesnio interneto pamokų ir užsiėmimų idėjomis. 

2016 m. bendradarbiaujant su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka į Lietuvos 

viešąsias miestų ir kaimų bibliotekas buvo tiesiogiai transliuojami 4 vaizdo seminarai 

tėvams. Prie transliacijų buvo prisijungę 800 bibliotekų, kuriose vaizdo seminarus 

stebėjo 8200 žiūrovų. Transliacijų temos: 

 Vaikų nuotraukos internete – seminaras surengtas Saugesnio interneto 

dienos 2016 proga. Jo metu VšĮ „Vaikų linija“ ir AB „Omnitel“ atstovai pristatė teisinius, 

techninius ir psichologinius vaikų nuotraukų skelbimo internete aspektus 

(https://goo.gl/jywY0x). 

 Saugūs pinigai internete – transliacija surengta akcijos „Interneto savaitė 

2016“ proga. Jos metu Lietuvos banko ir Swedbank Asmeninių finansų instituto 

atstovai pristatė svarbiausius saugios elektroninės bankininkystės principus ir 

dažniausiai kylančias grėsmes (https://goo.gl/JJKHwL). 

 Elektroninės patyčios tarp vaikų: kuo gali padėti tėvai? – transliacijos metu 

VšĮ „Vaikų linija“ atstovė pateikė patarimų tėvams, kaip elgtis įvairiose su patyčiomis 

susijusiose situacijose (https://goo.gl/B0rKZ5). 

 Informacija internete – transliacijoje pranešimus skaitė Ryšių reguliavimo 

tarnybos „Karštosios linijos“ ir LR Kultūros ministerijos atstovai, kurie apžvelgė kritinio 

mąstymo svarbą skaitant informaciją internete, pranešimo apie pastebėtą netinamą 

interneto turinį galimybes (https://goo.gl/nZEKHb). 

 

http://moodle.draugiskasinternetas.lt/
https://goo.gl/jywY0x
https://goo.gl/JJKHwL
https://goo.gl/B0rKZ5
https://goo.gl/nZEKHb
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Karštosios linijos žinomumas buvo didinamas bendradarbiaujant su mokyklomis. 2016 m. 

balandį ir gegužę RRT atstovai jaunuoliams dėstė specialias paskaitas apie seksualinio 

priekabiavimo, patyčių ir kito žalingo turinio prevenciją. Jaunimo forumo susitikimas vyko 

RRT, jaunuoliams tai buvo puiki proga pamatyti, kas yra RRT, ir kaip karštoji linija saugo 

visuomenę nuo žalingo ir neteisėto turinio. 

 

 2016 m. liepą 3 mokymo sesijų metu buvo sukurta ir išbandyta Saugesnio interneto 

ambasadorių apmokymo programa. 
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Saugesnio interneto diena ir saugesnio interneto savaitė 

 

Visų SIC partnerių organizuojamos informuotumo didinimo kampanijos, susijusios su 

kasmetiniu Saugesnio interneto dienos (SID) renginiais, naudojantis tarptautinio 

bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis. Daugelyje Lietuvos mokyklų SID švenčiamas 

visos Europos, nacionaliniu ir regioniniu lygiu, Saugesnio interneto savaitė tampa 

kasmetine Lietuvos tradicija. 

 

„Saugesnio interneto 

diena 2015“ buvo 

švenčiama vasario 10 d. 

Pagrindinis Lietuvoje 

vykęs renginys buvo 

Lietuvos Edukologijos 

Universiteto suorganizuota 

konferencija, skirta 

mokytojams, socialiniams 

pedagogams, 

psichologams, organizacijų, dirbančių su mokyklomis ir jaunimo klubais, nariams. 

Konferenciją, skirtą paminėti Saugesnio interneto dieną 2015, organizavo visi partneriai. 

CITE, RRT, „Vaikų linija“ ir LIA. 

Informuotumo didinimo centro, karštosios ir pagalbos linijos atstovai prezentacijoje pristatė 

savo veiklą, dalyvavo diskusijoje apie saugesnio interneto problemas, teikė 

rekomendacijas dalyviams apie tai, kaip elgtis su nelegaliu turiniu. Mokytojai – Saugesnio 

interneto ambasadoriai pristatė geriausios praktikos pavyzdžius apie jaunimo įtraukimą į 

Saugesnio interneto veiklą mokyklose ir dalyvavimą tarptautinio jaunimo forume. 

Išsamiau apie SID 2015 veiklas galite sužinoti atsisiuntę dokumentą iš 

http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/dokumentai/naujienlaiskis/2014-2015/SI-

naujienlaiskis-2015-Nr-4.pdf . 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/dokumentai/naujienlaiskis/2014-2015/SI-naujienlaiskis-2015-Nr-4.pdf
http://www.draugiskasinternetas.lt/repository/dokumentai/naujienlaiskis/2014-2015/SI-naujienlaiskis-2015-Nr-4.pdf
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Saugesnio interneto savaitė 2015 

Saugesnio interneto savaitės metu vasario 9–14 d. dienomis Lietuvos viešosios bibliotekos 

kvietė gyventojus prisijungti prie įvairių veiklų, skirtų suaugusiems, vaikams ir jaunuoliams: 

stebėti šviečiamuosius filmus, atlikti žinių patikrinimo testus, dalyvauti konkursuose bei 

pamokėlėse apie saugų elgesį internete (prie akcijos prisijungė 300 miestų ir kaimų 

bibliotekų, kurių rengtose veiklose dalyvavo per 11.000 gyventojų). 

 Iniciatyva „Saugesnio interneto renginiai mano mokykloje“ taip pat buvo pritaikyta ir 

mokytojams. „Saugesnio interneto savaitės“ laikotarpiu Lietuvos mokyklose buvo 

užregistruoti 156 renginiai, skirti įvairaus amžiaus moksleiviams. 

Vaizdo seminaras „Geros ir saugios interneto svetainės sukūrimo vadovas“ 

(http://youtu.be/9JWsuQXJR4E), skirtas norintiems sukurti informatyvią ir saugią interneto 

svetainę tiesiogiai (transliuotas vasario 9 d.). 

Vaizdo seminaras „E. nusikalstamumo raida“ (http://youtu.be/3ohNw7DBrYU) apžvelgė 

elektroninių nusikaltimų motyvus ir raidą (tiesiogiai transliuotas vasario 12 d.). 

Vaizdo seminaras „Kaip padidinti Jūsų asmeninį ir šeimos saugumą naudojantis mobiliuoju 

internetu?“ (http://youtu.be/C4wsxl3mPI4) pateikė saugaus naudojimosi išmaniaisiais 

įrenginiais ir mobiliuoju internetu patarimų (tiesiogiai transliuota vasario 13 d.). 

2015 m. pabaigoje bendradarbiaujant su UAB „Microsoft Lietuva“ buvo paskelbtas mokyklų 

bibliotekininkams skirtas konkursas „Saugesnio interneto savaitė mano mokykloje“. 

Konkurso tikslas – paskatinti bibliotekininkus kurti ir dalintis šviečiamųjų veiklų idėjomis. 

Konkursui buvo gautas 31-os veiklos aprašymas, o laimėtojų idėjos skelbiamos svetainėje 

www.epilietis.eu (tiesioginė nuoroda http://goo.gl/mDdaA3). Nemaža dalis konkursui 

pateiktų veiklų buvo įgyvendinta Saugesnio interneto dienos 2016 metu. Lietuvos 

Saugesnio interneto centras pastebi, kad mokyklų bibliotekininkai imasi vis aktyvesnio 

vaidmens šviečiant mokinius apie saugesnį internetą ir bendradarbiauja su informacinių 

technologijų mokytojais. 

 

Saugesnio interneto diena 2016 

Pagrindinis tarptautinės saugesnio interneto dienos renginys vyko 2016 m. vasario 9 d. 

Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Lietuvos Respublikos prezidentė 

http://youtu.be/9JWsuQXJR4E
http://youtu.be/3ohNw7DBrYU
http://youtu.be/C4wsxl3mPI4
http://www.epilietis.eu/
http://goo.gl/mDdaA3
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Dalia Grybauskaitė buvo SID 2016 renginio globėjas ir šiam renginiui parengė vaizdo įrašą 

su pasveikinimo kalba. Šiais metais Saugesnio interneto diena gavo vaizdinį Lietuvos 

Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės pasveikinimą. Prezidentės dalyvavimas 

padarė didelį įspūdį politikos formuotojams ir visuomenei. Žr. SID 2016 Lietuvos 

Respublikos prezidentės vaizdinį pasveikinimą: 

https://www.youtube.com/watch?v=eHRI2xrfsaY . 

Atšvęsti Saugesnio interneto dieną LITEXPO buvo pakviesta daugiau nei trys šimtai vaikų. 

Negalėję dalyvauti šiame renginyje viską galėjo tiesiogiai stebėti internetu. SID 2016 

renginio metu kiekviena mokykla turėjo progą dalyvauti pamokoje su Lietuvos iliuzionistu, 

kuris pateikė svarbiausius interneto saugumo patarimus ir būdus, kaip magiškų triukų 

pagalba išvengti pavojaus saugumui. SID 2016 renginių tikslinė auditorija buvo 5–6 klasių 

moksleiviai, jų tėvai ir mokytojai. Žr. vaizdo įrašą iš SID 2016: 

https://www.youtube.com/watch?v=iKKN13Jc55s. 

„Kita šio renginio tikslinė grupė buvo suaugusieji. Kol vaikai atsakinėjo į „Lietuvos 

tūkstantmečio vaikai“ klausimus, pagalbos linijos ir telekomunikacijų įmonės atstovai vedė 

seminarus tėvams dėl vaikų nuotraukų viešinimo internete. Internetinis seminaras tėvams ir 

https://www.youtube.com/watch?v=eHRI2xrfsaY
https://www.youtube.com/watch?v=iKKN13Jc55s
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mokytojams pristatė vaikų nuotraukų viešinimo internete teisinius, techninius ir 

psichologinius aspektus, seminarą galite pamatyti čia: https://goo.gl/jywY0x. 

Renginio metu vaikams buvo pristatyta karštoji linija, svetainė www.draugiskasinternetas.lt 

buvo skelbiama kaip kanalas, skirtas pranešti apie neteisėtą ir žalingą turinį. Po įvairiose 

žiniasklaidos priemonėse plačiai nušviestos Saugesnio interneto dienos 2016 minėjimo, jos 

pristatymo švietimo institucijoms ir akademinei visuomenei, karštoji linija gavo didesnį 

pranešimų kiekį lyginant su ankstesniais mėnesiais.  

Į savo veiklą visada stengiamės įtraukti jaunimo komisijos narius. SID 2016 renginio metu 

jaunimo komisijos nariai, prižiūrimi Jaunimo komisijos koordinatoriaus ir vadovaujami 

Nacionalinio radijo ir televizijos žurnalų, ėmėsi reporterių veiklos. Jaunimo komisijos nariai 

iš renginio dalyvių ėmė interviu, filmavo vaizdo reportažus ir apdovanojo 2015 m. gruodį 

Lietuvos SIC organizuoto kūrybinio konkurso nugalėtojus. Jaunimo forumo nariai turėjo 

erdvę Saugesnio interneto jaunimo komisijai:  

– Šioje erdvėje paruošėme apklausą 5–6 klasių moksleiviams.  Apklausa buvo apie 

Saugesnį internetą, privatumą ir taisykles internete. 

– Kalbėjome su keliais mokiniais, ėmėme interviu Saugesnio interneto klausimu. Mūsų 

vaizdo įrašus ir interviu nuo kovo 5 d. galėsite rasite čia: sijf.weebly.com.  

– Dalyvavome Saugesnio interneto sveikinimo ceremonijos konkurse, kurio tema buvo 

„Prisidėk prie geresnio interneto!“. 

Žr. SID 2016 jaunimo komisijos vaizdo ataskaitas: 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/jaunimo_forumas/sid2016_reportazai . 

Vienas iš SID 2016 organizuojamų renginių buvo diskusija prie apvalaus stalo tarp politikos 

formuotojų, pramonės ir Lietuvos Saugesnio interneto centro (SIC) atstovų. Aptarti 

pagrindiniai klausimai,tokie kaip projekto istorija Lietuvoje, esminiai pasiekimai, padėtis ir 

SIC darnaus vystymo galimybės ateityje. 

Visi diskusijos dalyviai buvo nustebinti įteiktais suvenyrais ir naudingomis pamokomis apie 

saugumą internete, jaudulį dar labiau paskatino vėliau vykęs Lietuvos X-Faktoriaus 

žvaigždžių koncertas. Koncerto metu dalyviai šoko, o vėliau mokiniai turėjo progą gauti 

Lietuvos popmuzikos žvaigždžių autografus. 

 

https://goo.gl/jywY0x
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/jaunimo_forumas/sid2016_reportazai
http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/youth/jaunimo_forumas/sid2016_reportazai
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Saugesnio interneto savaitė 2016 

Saugesnio interneto diena Lietuvoje buvo minima visą savaitę, 2016 m. vasario 8–13 d. 

Saugesnio interneto savaitės veiklos vyko miestų ir kaimiškų vietovių viešosiose 

bibliotekose: organizuojami edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems, atliekami 

žinių pasitikrinimo testai, vykdomi konkursai ir kitos veiklos (įvairiose bibliotekose vykusiose 

veiklose dalyvavo per 4.800 gyventojų).  

Bendradarbiaujant su Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, visą savaitę viešųjų 

bibliotekų kompiuterių interneto naršyklės pirmasis langas buvo skirtas Saugesnio interneto 

dienai. Šis specialus langas kvietė bibliotekų lankytojus apsilankyti svetainėje 

www.draugiskasinternetas.lt ir dalyvauti Saugesnio interneto dienos veiklose.  

Vasario 8–13 d. Saugesnio interneto savaitės metu į savo vaikų, anūkų, sūnėnų ar 

dukterėčių mokyklas edukacinę veiklą vykdyti buvo pakviesti pramonės partnerių (ATEA, 

Lietuvos vartotojų institutas) darbuotojai. Profesionali savanoriška iniciatyva „Kam to 

reikia?!“ pritraukė pramonės profesionalus, kurie mokyklose dėstė paskaitas interneto 

saugumo klausimais. Mokyklos paskaitą gali užsisakyti internetu. 

Mokyklos buvo kviečiamos jungtis prie Saugios e. erdvės ženklo bendruomenės 

(www.esafetylabel.eu), įvertinti savo patirtį ir gauti saugios e. erdvės akreditaciją (bronzinį, 

sidabrinį ar auksinį ženklelį). Kampanija „Saugesnio interneto savaitė mano mokykloje“ 

paskatino pedagogus Lietuvos mokyklose organizuoti įvairius renginius (moksleivių 

konkursai, kūrybinė ar švietimo veikla). 

Lietuvos Nacionalinio radijo ir televizijos parama dėl aukštų reitingų padidino Saugesnės 

interneto dienos 2016 matomumą, vienas iš paramos pavyzdžių: apklausa apie interneto 

saugumą Nacionalinės televizijos ryto laidoje „Labas rytas, Lietuva“. Visos Saugesnio 

interneto savaitės (vasario 8–12 d.) metu laidos vedėjai kasryt atlikinėjo apklausą apie 

saugesnį internetą, televizijos žiūrovai skambindavo į studiją ir atsakinėdavo į klausimus. 

Nugalėtojams buvo dovanojami skėčiau su Saugesnio interneto centro logotipais. 

Jaunimo kūrybiniai konkursai 

Saugesnio interneto centras Lietuvoje kasmet tradiciškai organizuoja 3 rūšių konkursus, 

kuriais skatinama SID veikla. 2016 m. CITE paskelbė 3 kūrybinius konkursus, skirtus 

įvairioms mokinių amžiaus grupėms. 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://www.esafetylabel.eu/
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 Plakatų piešimo konkursas 11–12 m. vaikams 

„Prisidėk prie geresnio interneto!“ pritraukė 302 

mokinius iš 48 mokyklų. Plakatai buvo iškabinti 

koridoriuose SID 2016 pagrindinio renginio metu.  

 5–7 klasių (11–13 m.) moksleivių konkursas 

„Puoškite klasės duris“ kvietė vaikus paminėti 

Saugesnio interneto dieną ir savaitę bei taip 

pakeisti savo mokyklos aplinką. Į konkurso veiklą 

buvo įtrauktos 87 klasės iš 54 Lietuvos mokyklų. 

 Konkurso „Prisidėk prie geresnio interneto!“ 

vlogai ir blogai 13–18 m. jaunuoliams. SIC 

komanda paruošė keletą įsimintinų vaizdo įrašų ir blogų, kuriuose pateikiami puikūs 

teigiamo interneto turinio pavyzdžiai arba patarimai, kaip kurti geresnį internetą. 

Žr. nugalėtojų blogus ir vaizdo įrašus: 

 1 vieta, Diana Bezujevskytė: http://teensbloglt.wix.com/teensblog#!Interneto-

minusas/cmbz/569a36db0cf263fc5a8fa524 

 2 vieta, Andrius Pleikys: https://tarailiai.wordpress.com/ 

 1 vieta, Kamilė Dumskytė: 

https://www.youtube.com/watch?v=RgBTi15RNaE&feature=youtu.be  

 2 vieta,Tauras Eičius ir Juozas Kamenskas: http://internetas.puikiai.lt/ 

 3 vieta, Linas Zairys, Vitalijus Lovkis, Ugnius Vitartas, Mindaugas Skučas: 

https://www.youtube.com/watch?v=nUCAKqkP0IY 

 

Visų konkursų nugalėtojai buvo nominuoti ir apdovanoti Jaunimo komisijos narių SID 2016 

renginio metu.   

http://teensbloglt.wix.com/teensblog#!Interneto-minusas/cmbz/569a36db0cf263fc5a8fa524
http://teensbloglt.wix.com/teensblog#!Interneto-minusas/cmbz/569a36db0cf263fc5a8fa524
https://tarailiai.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RgBTi15RNaE&feature=youtu.be
http://internetas.puikiai.lt/
https://www.youtube.com/watch?v=nUCAKqkP0IY
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Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 

 

Be emocinės pagalbos vaikams ir paaugliams, Vaikų linija taip pat inicijuoja kampaniją „BE 

PATYČIŲ“. Kiekvienais metais kovo pabaigoje Vaikų linija inicijuoja "Veiksmo savaitę BE 

PATYČIŲ", kurios pagrindinis tikslas keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į 

nepalankias patyčioms nuostatas. 

 Pagrindiniai "Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ" uždaviniai: 

 sutelkti partnerius bendram darbui mažinant patyčias Lietuvoje; 

 keisti visuomenės požiūrį į patyčių problemą. 

 "Veiksmo savaitės" metu skirtingos organizacijos rengia įvairius seminarus ar užsiėmimus 

ir kitus renginius vaikams ir suaugusiems, kurių metu daug dėmesio skiriama patyčių 

prevencijai. 

2015 

„Vaikų linijos“ inicijuota šeštoji „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, vykusi kovo 23–29 

dienomis, sutelkė vaikų ir suaugusiųjų, žiniasklaidos ir plačiosios visuomenės dėmesį į 

patyčių problemą. Prie iniciatyvos tūkstančiais renginių ir veiklų prisidėjo per 1100 šalies 

ugdymo įstaigų, spręsti patyčių problemą kvietė „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ 

partneriai ir kitos organizacijos, gyvenimo be patyčių idėją aktyviai palaikė žinomi žmonės. 

Vaikų linija sukūrė 5 vaizdo klipus, kuriuose žinomi visuomenės veikėjai dalijasi savo 

mintimis apie patyčias: 

Marijonas Mikutavičius https://www.youtube.com/watch?v=5ol6z2Gb8Co 

Beata Tiškevič https://www.youtube.com/watch?v=W2jLqyWLEWs 

Jurga Šeduikytė ir Vidas Bareikis https://www.youtube.com/watch?v=6fHLy_5GOgs 

Grupė „Liūdni slibinai“ https://www.youtube.com/watch?v=mLlkrdE7E8A 

Erica Jennings ir Jurgis Didžiulis https://www.youtube.com/watch?v=I5Ssa9yNTxU 

Taip pat „Vaikų linija“ išleido prevencines korteles su Beatos Nicholson ir Merūno Vitulskio 

vaikystės nuotraukomis ir prisiminimais apie patyčias.  
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Šios kortelės buvo išplatintos Lietuvos penktų klasių mokiniams. „Vaikų linijos“ psichologės 

parengė specialias rekomendacijas, kaip naudotis šiomis kortelėmis ir organizuoti pokalbį 

su mokiniais apie patyčias, remiantis žinomų žmonių patyčių patirtimi. 

Daugiau informacijos apie “Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ“ galima rasti čia: 

http://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu/praejusios-veiksmo-savaites/2015/ 

2016 

Kovo 14–20 dienomis „Vaikų linijos“ inicijuota septintoji „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ 

sutelkė visuomenės dėmesį į patyčių problemą. Šiais metais prie iniciatyvos tūkstančiais 

renginių ir veiklų prisidėjo 1147 šalies ugdymo įstaigos ir įvairios organizacijos, iniciatyvą 

palaikė ir aukščiausios valdžios atstovai. Visi „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016“ 

dalyviai suvienijo jėgas, kviesdami kiekvieną bendruomenės narį pastebėti ir stabdyti 

patyčias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu/praejusios-veiksmo-savaites/2015/
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Šiais metais „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016“ palaikė ir Lietuvos Respublikos 

prezidentė Dalia Grybauskaitė. Apsilankiusi Vilniaus Ąžuolyno progimnazijoje, prezidentė 

kartu su visa mokyklos bendruomene bei „Vaikų linijos“ atstovais aptarė priemones, 

padedančias spręsti patyčių problemą ir užtikrinti vaikų saugumą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siekiant sukurti kovos su patyčiomis sistemą visose šalies mokyklose, prezidentė inicijuos 

Švietimo įstatymo pataisas, kurios padės įtvirtinti švietimo įstaigos vadovo atsakomybę už 

patyčias, užtikrinti prevencinių programų įgyvendinimą ir psichologinę pagalbą vaikams, jų 

tėvams ir mokytojams. 

„Vaikų linija“šiais metais surengė vaikų dainų konkursą „Padėk man užaugti be patyčių!“. 

Geriausių dainų kūrėjų komandos buvo pakviestos atvykti į šventinį renginį, vykusį Lietuvos 

vaikų ir jaunimo centre, kur viešai atliko savo dainas ir buvo apdovanoti už savo kūrybinį 

indėlį, stabdant patyčias. Dainas nugalėtojas galite išgirsti „Vaikų linijos“ „Youtube“ kanale:  

https://www.youtube.com/watch?v=eSQpyJ8aO80&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=1H1w1IV8_I0 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5ZT3G5AF38 

https://www.youtube.com/watch?v=wArKVFnw4iM 

https://www.youtube.com/watch?v=PYCEcfmW7f 

Daugiau informacijos apie “Veiksmo Savaitę BE PATYČIŲ 2016” galima rasti čia: 

http://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PYCEcfmW7f
http://www.bepatyciu.lt/veiksmo-savaite-be-patyciu/
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Indėlis į Europos tinklą 

 

Dalyvavimas Insafe tinklo veikloje 

 

Nacionalinis SIC Lietuvoje yra Europos „Insafe“ tinklo narys. „Insafe“ tinklą sudaro 31 

nacionalinis SIC Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Norvegijoje ir Rusijoje.  Kiekvienas 

„Insafe“ veikloje dalyvaujantis nacionalinis SIC vykdo švietimo ir informuotumo didinimo 

kampanijas, siūlo pagalbos linijos paslaugas, siekia artimo bendradarbiavimo su jaunimu 

siekiant formuoti įrodymais pagrįstą įvairių visuomenės atstovų požiūrį į geresnio interneto 

kūrimą. Bendradarbiavimas vyksta Geresnio interneto vaikams (BIK) bazinių paslaugų 

platformoje https://www.betterinternetforkids.eu. BIK suteikia galimybę nacionaliniams SIC 

dalintis šaltiniais, paslaugomis ir praktikomis, taip pat teikti paslaugas jų vartotojams, 

įskaitant pramonę. Lietuvos SIC kuria naujas priemones ir metodus, kurie susiję su 

pastarąja Europos Geresnio interneto politikos tendencija, bei skatina sąveiką su Europos 

BIK bazinių paslaugų platforma. 

Dauguma informuotumą skatinančių šaltinių Lietuvos SIC sukūrė ir lokalizavo BIK-NET 

šaltinių galerijoje, kurią galima rasti lietuvių kalba įvedus „šaltinių paieška“: 

https://www.betterinternetforkids.eu/group/guest/capacity/resource-lab/gallery. BIK-NET 

platformoje publikuotuose vidiniuose bloguose dalinamasi patirtimi su kitais SIC: Mokytojų 

suorganizuotos Saugesnio interneto vasaros stovyklos 2015 e. saugumo mokymų planas 

dėmesį skiria e. saugumui iniciatyvos „Interneto savaitė 2015“ (Get Online Week 2015) 

metu, taip pat paskelbtos Saugesnio interneto vasaros stovyklos 2016 vaikams ir kiti 

renginiai jaunimui. Lietuvos Jaunimo Forumo dalyviai prisidėjo prie BIK jaunimo zonos 

kurdami vidinius blogus arba dalyvaudami internetiniuose susirinkimuose. 

Žr. viešojoje BIK portalo zonoje paskelbtus blogus: 

 Mokyklų bibliotekininkai Lietuvoje – aktyvus e. saugumo propagavimas 

mokyklose: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=95

7897 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/guest/about-biknet
https://www.betterinternetforkids.eu/group/guest/capacity/resource-lab/gallery
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=957897
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=957897
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 Saugesnio interneto dienos 2016 Lietuvoje minėjimas: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/news/detail?articleId=801828 

 Kaip Lietuvos mokyklos šventė Saugesnio interneto dieną: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=57

8815 

 Lietuvos akcija „Savaitė BE PATYČIŲ 2016“: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=10

20990 

 Patyčių muziejus: 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=10

20851  

 

 
 

Lietuvos SIC dalyvavimas „Insafe“ veikloje ataskaitiniu laikotarpiu: 

 2015 m. gegužės 27–29 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas ir patariamosios tarybos 

sesija Prahoje, Čekijos Respublika (CITE, LIA, „Vaikų linija“). 

 2015 m. rugsėjo 22–23 d. 9-oji tarptautinė konferencija „Vaikų ir jaunuolių saugumas 

internete“ Varšuvoje (CITE, „Vaikų linija“). 

 2015 m. spalio mėn. Saugesnio interneto ir Jaunimo Forumo konferencija „Kliūčių 

geresniam internetui šalinimas“ Liuksemburge (CITE, RRT, „Vaikų linija“), jaunimo 

koordinatorės Jūratė Drazdauskienė ir Viktorija Drazdauskaitė dalyvavo Jaunimo 

komisijos veikloje ir dalinosi patirtimi apie saugesnio interneto jaunimo veiklą Lietuvoje. 

 2015 m. gruodžio 8–10 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas ir patariamosios tarybos 

sesija Varšuvoje, Lenkija (CITE, „Vaikų linija“). 

 2016 m. balandžio 20–21 d. „Insafe“ edukacinis susitikimas ir patariamosios tarybos 

sesija Larnakoje, Kipras (CITE, LIA, „Vaikų linija“). 

 2016 m. birželio 7 d. BIK politikos žemėlapio speciali darbo grupė Briuselyje (Lietuvos 

MoES atstovas). 

https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/news/detail?articleId=801828
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=578815
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=578815
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1020990
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1020990
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1020851
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=1020851
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Darbo grupių susitikimai ir diskusijos internetu 

Jaunimo reikalų koordinatorių susitikimai (ITC): 

1) 2015 m. kovo 18 d. – Jaunimo reikalų ateitis 

2) 2015 balandžio 28 d. – e. saugumo veiklos / ištekliai, įgalinantys ir įtraukiantis pradinių klasių 

moksleivius 

3) 2015 m. gegužės 20 d. – dabartinės interneto naudojimo tendencijos ir problemos jaunimo 

tarpe 

4) 2015 m. birželio 26 d. – jaunimo jaunimui sukurti ištekliai 

5) 2015 m.  liepos 16 d. – kovos su patyčiomis elektroninėje erdvėje būdai 

6) 2015 m. spalio 22 d. – žiniasklaida šeimose 

7) 2015 m. lapkričio 25 d. – apie vaikų seksualinį išnaudojimą informuojančios dirbtuvės 

paaugliams 

8) 2015 m. gruodžio 18 d. – Jaunimo reikalų nacionalinė platforma 

9) 2016 m. kovo 24 d. – socialinės žiniasklaidos strategijos kreipimuisi į vaikus ir jaunimą 

10) 2016 m. vasario 24 d. – pranešimai ir kampanijos dėl neapykantą kurstančios kalbos internete 

tikslinėms grupėms 

11) 2016 m. sausio 27 d. – Saugesnio interneto dienos jaunimo vykdoma veikla, skirta jaunimui 

 

Vertinimo darbo grupės susitikimai (ITC): 

1) 2015 m. gegužės 13 d. 

2) 2015 m. rugsėjo 24 d. 

3) 2015 m. gruodžio 15 d. 

4) 2016 m. balandžio 13 d. 

5) 2016 m. birželio 30 d. 

 

Valdymo darbo grupės susitikimai (ITC): 

1) 2015 m. gegužės 8 d. 

 

Pagalbos linijų susitikimai ir diskusijos (Vaikų linija): 

1) 2015 liepos 8 d. –  Susitikimas apie nauja platformą (BIK NET) 

2) 2015 liepos 22 –  Kaip įgalinti tėvus kalbėtis su vaikais? 

3) 2015 rugsėjo 09 – seksualinis priekabiavimas internete 

4) 2015 lapkričio 25 – Vaikų dalyvavimas Pagalbos linijų veiklose 

5) 2016 sausio 27 – ENABLE  projektas 

6) 2016 vasario 23 –  Socialinių medijų panaudojimas Pagalbos linijų veikloje.  Vaikų linija 

pasidalino savo patirtimi naudojant socialinį tinklą -  Facebook, Vaikų linijos savanorių 

pritraukimo kampanijoje. 

7) 2016 kovo 23 – Naujos internetinės programėles, kurias naudoja vaikai ir paaugliai  

8) 2016 gegužės 30 – Susitikimas su Facebook atstovu 
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9) 2016 birželio 14 – Pasidalinimas geriausiomis Pagalbos linijų patirtimis. Vaikų linija pristatė savo 

lėšų pritraukimo kampaniją “Patyčių muziejus”  

 

Tarptautinės konferencijos, kuriose dalyvavo Vaikų linija: 

1) 2015 m. gruodžio 8–9 d. Europos Parlamente, Briuselyje, vyko antroji tarptautinė 

Europos tinklo prieš patyčias (angl. European Anti-bullying Network, EAN) 

konferencija. Organizuotoje konferencijoje dalyvavo vaikų teises ginančių 

organizacijų atstovai, mokslininkai bei politikai, o konferencijos pagrindinis tikslas – 

mažinti vis didėjantį vaikų patyčių mastą Europoje, taip pat atkreipti Europos 

parlamento narių ir visos visuomenės dėmesį į šios problemos masto augimą ir 

poreikį koordinuoti prevencinius veiksmus visoje Europos Sąjungoje.  

Konferencijos metu atskleista bendruomenių informavimo svarba apie patyčių 

reiškinį, jo žalą, taip pat pagrįsta būtinybė bendradarbiauti su valdžios atstovais, 

siekiant inicijuoti ir įgyvendinti įvairias patyčių prevencijos iniciatyvas. 

2) 2016 m.birželio 23–24 d. Maltoje įvyko trečioji tarptautinė Europos tinklo prieš 

patyčias (angl. European Anti-bullying Network, EAN) konferencija. Susitikime 

buvo aptartos patyčių mažinimo galimybės įvairiose šalyse. Konferencijos metu 

atskleistos gerosios patyčių prevencijos patirtys bei pateikti duomenys, remiantis 

naujausiais tyrimų duomenimis.  

3) 2016 balandžio 21–22 d. Konferencija “Patyčios elektroninėje erdvėje. Iššūkis tyrėjams ir 

praktikams: prevencija ir intervencija”.(Conference “Cyberbullying. A challenge for 

researches and practitioners: prevention and intervention). 
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Dalyvavimas INHOPE tinklo veikloje 

 

Nuo 2008 m. gegužės mėn. RRT įsteigta interneto karštoji 

linija yra tarptautinės interneto karštųjų linijų asociacijos 

INHOPE narė. INHOPE yra iš dalies finansuojama Saugesnio 

interneto programos. Šiuo metu 51 karštoji linija iš 45 šalių 

visame pasaulyje (daugiausiai ES) yra INHOPE narės. Narystė INHOPE bei 

bendradarbiavimas su kitomis karštosiomis linijomis yra labai naudingas Lietuvos karštajai 

linijai, keičiantis  patirtimi ir siekiant kuo greičiau pašalinti neteisėtą turinį iš interneto. 

Lietuvos karštosios linijos atstovų dalyvavimas INHOPE veikloje ataskaitinio laikotarpio 

metu apžvelgtas toliau: 

 INHOPE generalinė asamblėja Hagoje, 2015 m. birželis, 

 INHOPE ir Interpolo ICCAM mokymai Lione, 2015 m. spalis, 

 Saugesnio interneto forumas 2015 Liuksemburge, 2015 m. spalis,  

 INHOPE generalinė asamblėja Lisabonoje, 2015 m. lapkritis, 

 INHOPE generalinė asamblėja Kopenhagoje, 2016 m. gegužė. 

 

Mokymų metu įgyti turinio  vertinimo gebėjimai, 

reikalingi pranešimų nagrinėjimui ir naujosios 

INHOPE pranešimų valdymo sistemos (ICCAM) 

naudojimui, buvo itin naudingi vykdant karštosios 

linijos funkcijas. 

INHOPE renginių metu buvo keičiamasi gerąja 

praktika ir karštųjų linijų veiklos patirtimi. 

Norėtume pažymėti karštosios linijos atstovų 

aktyvų dalyvavimą INHOPE darbo grupėse: tinklo plėtimo, techninės, duomenų ir 

statistikos darbo grupės. Karštoji linija nuolat teikė gautų pranešimų statistiką, atsakė į 

INHOPE klausimynus, apklausas bei pagal užklausas teikė kitą informaciją INHOPE. 
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Projekto žinomumas ir reikšmė 

 

Laikotarpiu nuo 2016 m. gegužės 12 d. iki liepos 9 d. Lietuvos SIC atliko viešą apklausą ir 

gautus duomenis palygino su ankstesnės apklausos duomenimis. 

Į apklausos klausimus atsakė 1614 respondentų: 803 paaugliai ir jaunimo atstovai (14–

18 m.) ir 811 suaugusiųjų. 

Rezultatai parodė, kad respondentams vis labiau rūpi internete slypintys pavojai. 82 % 

suaugusiųjų teigė, kad naršymas internete susijęs su rizika ir pavojais. Jiems pritarė tik 

59 %. Nepaisto to, lyginant su 2014 m. apklausos rezultatais, tėvų kontrolė dėl vaikų 

veiklos internete sumažėjo nuo 77 iki 71 %. Kalbant apie tokius pavojus, kaip patyčios 

elektroninėje erdvėje, įžeidžiantis ar nelegalus turinys, ir lyginant jų mastą su ankstesniais 

metais, šiuo metu suaugę respondentai pastebi daugiau pavojų: įžeidžiantis ar nelegalus 

turinys – 83 %, sekstingas – 72 %, patyčios elektroninėje erdvėje – 64 %, asmeninės 

informacijos atskleidimas – 67 %. Tačiau jaunuoliai teigia mažiau susiduriantys su tais 

pačiais pavojais: įžeidžiantis ar nelegalus turinys – 33 %, sekstingas – 14 %, patyčios 

elektroninėje erdvėje – 25 %, asmeninės informacijos atskleidimas – 9 %. 

Dauguma tėvų ir globėjų iki šiol pripažįsta žinių trūkumą, kaip mokyti vaikus saugiai 

naudotis internetu. Priešingi nei suaugusieji, 81 % vaikų teigia žinantys, kaip saugiai 

naudotis internetu. Kita vertus, nepaisant to, kad jaunuoliai susiduria su daugiau 

pažeidimų, jie teigia patiriantys mažiau žalos nei suaugę. 

Viena iš pagrindinių su internetu susijusių problemų yra saugumo pažeidimai, kuriuos 

daugiausia sukelia kompiuterio virusai (suaugusieji – 72 %, paaugliai – 82 %) ir netinkamo 

turinio e. laiškai (suaugusieji – 68 %, paaugliai – 63 %). Vaikai, tikėtina, žymiai dažniau 

kenčia nuo įvairių saugumo pažeidimų, nei suaugusieji.  

Siekiant išvengti įvairių pavojų, tėvams ir vaikams labai svarbus yra tarpusavio 

bendravimas. Remiantis paaugliško amžiaus respondentų atsakymais, tėvams vis lengviau 

kalbėti su vaikais apie interneto pavojus: šiuo metu su savo vaikais šia tema kalba 56 % 

suaugusiųjų, tai yra daugiau nei lyginant su 2014 m., kai pastarųjų buvo 48 %.   

Statistiniai duomenys taip pat rodo, kad pagalbos linijos „Vaikų linija“ žinomumas kasmet 

didėja ne tik tarp suaugusiųjų, bet ir tarp jaunuolių. Nuo „Vaikų linijos“ neatsilieka ir karštoji 
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linija, kurios veiklą vykdo Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba. Šie projekto 

aspektai rodo, kad šalyje daugėja žmonių, susirūpinusių internete slypinčiais pavojais. 

Didžioji dauguma respondentų tėvų teigia, jog būtina mokyti vaikus saugaus elgesio 

internete. 61 % tėvų mano, kad vaikus labai svarbu mokyti patiems, 32 % teigia, kad 

jaunuolius būtina apie tai mokyti mokykloje, ir tik 2 % mano, kad vaikai apie internetą viską 

gali išmokti savarankiškai. Tokie rezultatai patvirtina tokių projektų platų vykdymo mastą, 

kadangi kiekvienas asmuo turėtų žinoti apie visus pavojus, rizikas ir būdus išvengti 

nepageidaujamo turinio internete. 

Išsamesnę informaciją rasite adresu: 

http://www.draugiskasinternetas.lt/en/main/about/reports 

  

http://www.draugiskasinternetas.lt/en/main/about/reports
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Kontaktinė informacija 
 

SAUGESNIO INTERNETO INFORMAVIMO CENTRAS 

 

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC)  

Suvalkų g. 1, LT-03106, Vilnius 

http://www.itc.smm.lt 

Tel.: +370 5 235 6150 

Projekto koordinatorė – Natalija Ignatova 

(natalija.ignatova@itc.smm.lt) 

Projekto administratorė – Aurelija Dirvonskienė 

(info@draugiskasinternetas.lt) 

 

SAUGESNIO INTERNETO INFORMAVIMO / MOKYMO CENTRAS 

 
 Asociacija „Langas į ateitį“ 

J. Rutkausko g. 6, LT-05132, , Vilnius 

http://www.langasiateiti.lt 

Tel.:+370 5 239 7813 

Projekto koordinatorė – Rita Šukytė  

(rita.sukyte@langasiateiti.lt) 

 

SAUGESNIO INTERNETO PAGALBOS LINIJA 

 
VŠĮ „Vaikų linija“ 

Algirdo g. 31, LT-03219, Vilnius 

http://www.vaikulinija.lt 

Koordinatorius – Robertas Povilaitis 

robertas@vaikulinija.lt 

  

http://www.itc.smm.lt/
mailto:natalija.ignatova@itc.smm.lt
mailto:info@draugiskasinternetas.lt
http://www.langasiateiti.lt/
mailto:rita.sukyte@langasiateiti.lt
http://www.vaikulinija.lt/
mailto:robertas@vaikulinija.lt
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SAUGESNIO INTERNETO KARŠTOJI LINIJA 

 
Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) 

Mortos g. 14, LT-03219, Vilnius 

http://www.rrt.lt 

Tel.: +370 5 210 5633 

Projekto koordinatorius – Vilius Nakutis 

vilius.nakutis@rrt.lt  

Viešieji ryšiai – Rasa Karalienė 

rasa.karaliene@rrt.lt  

 

 

http://www.rrt.lt/
mailto:vilius.nakutis@rrt.lt
mailto:rasa.karaliene@rrt.lt
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