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ĮVADAS 

 

 

 

 

 

Šiuo metu ţalingo turinio internete reguliavimas yra viena opiausių informacinės 

visuomenės plėtros problemų, susilaukianti ypatingo įvairių Europos valstybių dėmesio. 

Internetas, naudojamas suaugusiųjų nepriţiūrimų vaikų ir paauglių, gali kelti įvairių 

grėsmių. Tėvams, globėjams ir mokytojams 

tenka nuolat rūpintis, kaip apsaugoti vaikus nuo 

tokių virtualios aplinkos grėsmių kaip patyčios, 

ţalingas ir neteisėtas turinys ir pan. Suvokdama 

šios problemos svarbą Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnyba (toliau – RRT), 

bendradarbiaudama su Švietimo informacinių 

technologijų centru (toliau − ITC) prie Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei 

kitais partneriais (viešojo ir privačiojo sektorių 

organizacijomis), įgyvendino Europos Komisijos 

projektą „Saugesnis internetas LT AN-HL“. Lietuvoje jį viešino dviejų bendradarbiaujančių 

organizacijų – RRT ir ITC − konsorciumas. Du pagrindiniai projekto „Saugesnis internetas 

LT AN-HL“ tikslai – skleisti informaciją ir naudoti karštąją liniją. Per ataskaitinį laikotarpį – 

nuo 2009 m. balandţio 1 d. iki 2010 m. kovo 31 d., siekiant padidinti visuomenės 

informuotumą, buvo vykdomos įvairios informacijos sklaidos kampanijos televizijoje, 

radijuje ir internete. Pagrindiniu projekto renginiu tapo „Saugesnio interneto diena“, 

surengta 2010 m. vasario 9 dieną. Be to, buvo vykdomos įvairios visuomeninės 

kampanijos, atliekamas šviečiamasis darbas, administruojamas projekto tinklalapis 

www.draugiskasinternetas.lt, kuriame vaikams ir jų tėveliams pateikiama daug aktualios 

informacijos apie saugesnį naudojimąsi internetu ir būdus, kuriais jaunieji interneto 

vartotojai gali apsisaugoti nuo ţalingos informacijos ir kitų galimų grėsmių. Sukurta įvairių 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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PROGRAMA “SAUGESNIS INTERNETAS PLIUS “ (SIP) 

 Kova su neteisėtu turiniu 

 Nepageidaujamo ir ţalingo turinio aptikimas bei šalinimas 

 Saugesnės aplinkos skatinimas 

 Informacijos sklaida 

 

informacijos sklaidos priemonių, išleistas ir Lietuvos vaikams bei jaunimui mokyklose 

išdalytas patarimų bukletas „Kas slypi internete ir ką turi ţinoti“, sukurtas dokumentinis 

filmas apie vaikų saugumą internete „Tinklas“, kuris buvo platinamas internete ir 

transliuojamas įvairiais televizijos kanalais. Kita svarbi veikla – naudojama karštoji linija, 

skirta pranešimams apie aptiktą ţalingą arba neteisėtą interneto turinį gauti. 

Šioje metinėje ataskaitoje aprašoma vienų metų veikla, vykdyta Lietuvos 

Respublikoje pagal projektą „Saugesnis internetas LT AN-HL“ (kuris įgyvendinamas 

remiantis Europos Komisijos programa „Saugesnis internetas plius“, angl. Safer Internet 

Plus). 

 

Programa SIP 

„Saugesnis internetas plius“ (SIP) – tai Europos Komisijos Informacinės visuomenės 

ir ţiniasklaidos generalinio direktorato programa 2005−2008 m. laikotarpiui. Programa SIP 

pakeitė „Saugesnio interneto veiksmų planą“, kuris buvo įgyvendinamas Europos Sąjungos 

valstybėse narėse nuo 1999 iki 2004 metų. Programos tikslai – skatinti saugesnį, ypač 

vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis jo technologijomis bei kovoti su neteisėtu ir 

galutinių vartotojų nepageidaujamu turiniu. Visa tai yra bendro ir nuoseklaus Europos 

Sąjungos poţiūrio į šią problemą dalis. 

 

 

 

 

 

 

 

Programa apima keturias veiklos sritis: 
domains 
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Programa „Saugesnis internetas plius“ aprėpia naujas interneto technologijas, 

įskaitant judriojo ir plačiajuosčio ryšio turinį, internetinius ţaidimus, keitimąsi failais ir visas 

kitas tikrojo laiko ryšių internetu formas, tokias kaip internetiniai pokalbių kambariai ir 

ţinutės. Pagrindinis šios veiklos tikslas − gerinti vaikų ir paauglių apsaugą. Imtasi veiksmų 

siekiant apimti kuo daugiau sričių, susijusių su neteisėtu ir ţalingu turiniu bei ţalingu 

elgesiu internete, įskaitant rasizmą ir smurtą. 

 

Įgyvendinant programą visose Europos Sąjungos valstybėse buvo kuriami 

nacionaliniai informacijos sklaidos ir karštųjų linijų centrai, o jų bendradarbiavimą 

koordinuoja asociacijos „Insafe“ ir INHOPE. 

Programa SIP Lietuvoje 

2009 m., įgyvendindami programą SIP, konsorciumo nariai RRT ir ITC pradėjo projektą 

„Informacijos sklaidos ir karštosios linijos veikla Lietuvoje siekiant uţtikrinti saugesnį 

internetą“ (kitaip – „Saugesnis internetas LT AN-HL“). Konsorciumas laimėjo Europos 

Komisijos konkursą įgyvendinti projektą nuo 2009 m. balandţio iki 20010 m. gruodţio. 

Projekto „Saugesnis internetas LT AN-HL“ tikslas – vykdyti nacionalinio informacijos apie 

saugesnį internetą sklaidos centro su karštąja linija veiklą, šviesti visuomenę saugesnio 

interneto klausimais bei padėti vaikams, tėvams ir ugdytojams išvengti su skaitmeniniais 

ryšiais susijusių pavojų. Be to, atlikti karštosios linijos, kuri priimtų ir apdorotų vartotojų 

pranešimus apie neteisėtą ir ţalingą interneto turinį, funkcijas.  
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PROJEKTO “SAUGESNIS INTERNETAS LT AN-HL” 
KONSORCIUMO NARIAI 

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT)  

 

RRT – tai nepriklausoma nacionalinė institucija, reguliuojanti 

Lietuvos elektroninių ryšių ir pašto sektorių. RRT įsteigta remiantis Lietuvos Respublikos 

elektroninių ryšių įstatymo ir Europos Sąjungos direktyvų dėl elektroninių ryšių reguliavimo 

nuostatomis. RRT misija: kiekvienam Lietuvos gyventojui uţtikrinti technologiškai paţangių, 

kokybiškų, saugių ir įperkamų informacijos ir ryšių technologijų (IRT) bei pašto paslaugų 

(produktų) pasirinkimo įvairovę, sudaryti IRT bei pašto verslo plėtros galimybes, taip 

spartinant informacinės visuomenės plėtrą.  

Norint skatinti informacinės visuomenės plėtrą ir pasitikėjimą elektronine aplinka, 

reikia, kad privatusis, viešasis ir nevyriausybinis sektoriai dirbtų laiku ir išvien. RRT ėmėsi 

iniciatyvos vadovauti tinklų ir informacijos apsaugos veiklai šalyje ir įsteigė specialųjį Tinklų 

ir informacijos saugumo skyrių, kurio veikla nukreipta į keturias sritis: 

 - vartotojų švietimas ir informacijos sklaida; 

 - saugumo incidentų ir neteisėto turinio neigiamo poveikio maţinimas; 

 - saugumo incidentų valdymas (CERT (Tinklų ir informacijos saugumo incidentų 

tyrimo grupė, angl. Computer Emergency Response Team) funkcijos); 

 - teisinių ir standartizavimo priemonių kūrimo skatinimas. 

 

RRT koordinavo projekto „Saugesnis internetas LT AN-HL“ vykdymą ir prisidėjo 

kuriant informacijos sklaidos priemones, organizuojant informacijos sklaidos renginius ir 

pan. Viena iš pagrindinių RRT veiklos sričių – karštosios linijos naudojimas. 

 
Daugiau informacijos apie RRT rasite www.rrt.lt 

http://www.bite.lt/en/
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Švietimo informacinių technologijų centras (ITC) 

  

ITC vykdo šias uţduotis: 

 Inicijuoja ir koordinuoja įvairių nacionalinių ir privačių organizacijų darbus 

kompiuterizuojant švietimo ir švietimo administravimo institucijas bei švietimo 

sistemoje taikant informacines ir komunikacines technologijas (IKT) 

 Inicijuoja ir koordinuoja tarptautinius IKT diegimo švietimo srityje projektus; 

 Skatina tarptautinį bendradarbiavimą tarp švietėjų ir besimokančiųjų nuotoliniu būdu 

 Siūlo kompiuterinio raštingumo ir IKT naudojimo švietimo sistemoje mokymo kursus 

 Kuria, kaupia ir platina kompiuterinio mokymosi priemones 

 Organizuoja ir atlieka mokslinius šiuolaikinių IKT naudojimo švietimo srityje tyrimus 

 Administruoja švietimo srities informacines sistemas 

 Kuria ir priţiūri kompiuterinius švietimo tinklus 

 Kuria ir administruoja švietimo statistikos duomenų bazes 

 

ITC prisidėjo prie projekto „Saugesnis internetas LT AN-HL“ įgyvendinimo − mokytojams, 

moksleiviams ir tėvams surengė seminarus apie saugesnį internetą ir skaitmeninius ryšius. 

Be to, suteikė išteklių organizuojant informacijos sklaidos kampanijas tiek Lietuvos 

visuomenei, tiek švietimo bendruomenei. 

 

Daugiau informacijos apie ITC rasite www.ipc.lt 

 

http://www.ipc.lt/
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PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE 

 

Nacionalinis bendradarbiavimas 

 
Įgyvendinant projektą buvo nustatytos pagrindinės suinteresuotosios šalys ir 

platesnę projekto informacijos sklaidą uţtikrinančios institucijos, su kuriomis buvo 

susisiekta ir gautas jų sutikimas dalyvauti projekto veikloje. Projekto Valdymo grupėje buvo 

atstovaujamos šios valstybės, privačiojo sektoriaus ir nevyriausybinės institucijos: RRT; 

ITC; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija; Informacinės visuomenės plėtros 

komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės; Policijos departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos; Lietuvos Respublikos ţurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnyba; Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga; organizacija 

„Gelbėkit vaikus“; asociacija „Langas į ateitį“; Lietuvos informacinių technologijų bendroves 

vienijanti asociacija „Infobalt“; Lietuvos ţmogaus teisių lyga; judriojo ryšio operatorius UAB 

„Bitė Lietuva“; „Microsoft“ filialas Lietuvoje UAB „Microsoft Lietuva“; telekomunikacijų 

įmonė TEO LT, AB“; socialinių ryšių portalas one.lt; judriojo ryšio operatorius UAB 

„Omnitel“; Lietuvos socialinių pedagogų asociacija; Lietuvos mokinių parlamentas; Lietuvos 

tėvų forumas; Valstybinė lošimų prieţiūros tarnyba.   

 
Ţurnalistų etikos inspektoriaus 

tarnyba 
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 Pagrindinis Valdymo grupės tikslas − uţtikrinti sėkmingą projekto įgyvendinimą 

Lietuvoje, o pagrindinės uţduotys – projekto koordinavimas ir prieţiūra, projekto rezultatų 

vertinimas bei esminių projekto pakeitimų svarstymas. Be to, konkrečioms projekto 

uţduotims įgyvendinti gali būti sudaromos specialios darbo grupės. Taip pat buvo 

patvirtintas Valdymo grupės reglamentas, apibrėţiantis jos struktūrą, valdymą, uţduotis, 

funkcijas ir atsakomybę. Įgyvendinant projektą įvyko trys Valdymo grupės posėdţiai.  

 

Projekte ypač aktyviai dalyvavo UAB „Microsoft Lietuva“, portalas one.lt, Lietuvos 

ţmogaus teisių lyga. Jie kartu su RRT ir ITC buvo pagrindiniai dokumentinio filmo „Tinklas“ 

iniciatoriai ir rėmėjai. Socialinių ryšių portalas one.lt taip pat sukūrė specialią svetainę, 

suteikiančią galimybę internetu ţiūrėti ir parsisiųsti šį dokumentinį filmą. TEO LT, AB, buvo 

pagrindinis partneris ir organizatorius rengiant „Saugesnio interneto dienos 2010“ 

kampaniją „Saugesnio interneto akademija“. UAB „Microsoft Lietuva“ mokyklose rengė 

seminarus ir diskusijas. „Langas į ateitį“ rengia internete skelbiamą mokomąją medţiagą 

mokytojams ir mokyklų vadovams. Savo svetainėse partneriai ypač aktyviai reklamavo 

„Insafe“ vaizdo klipą „Pagalvok prieš skelbdamas!“.  

 

Informacijos sklaidos priemonių ir metodų kūrimas 

 
Projekto tinklalapis www.draugiskasinternetas.lt − pagrindinis kanalas, kuriame 

galima pranešti apie galimai neteisėtą arba ţalingą interneto turinį. Jame nuolatos teikiama 

atnaujinta informacija ir patarimai, kaip internetą padaryti saugesnį. Be to, šis tinklalapis − 

pagrindinė priemonė, informuojanti apie informacijos sklaidą. Ji buvo nuolat pritaikoma 

platesniam vartotojų ratui ir tam tikroms tikslinėms 

grupėms. Tinklalapyje paskelbti 55 nauji straipsniai, 

per vienus metus jis buvo aplankytas 37 825 kartus.  

2009 m. sukurtas dokumentinis filmas „Tinklas“, 

skirtas vaikų saugumo internete problemai, kuriame 

ţinomi Lietuvos aktoriai, psichologai, valstybės 

institucijų, privačių įmonių ir tarptautinių 

organizacijų atstovai pasakoja apie savo patirtį, 
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interneto pranašumus ir trūkumus, pagrindinius pavojus, tykančius vaikų internete, bei 

pataria tėvams, į ką jie turėtų atkreipti dėmesį. Pagrindiniai filmo veikėjai – paprasti 

Lietuvos vaikai, jų tėvai ir mokytojai. Filmo tikslas − priminti tėvams apie jų pareigą 

rūpintis savo vaikų saugumu internete. Pagrindinės filme aptariamos problemos – ţalingas 

prisirišimas prie kompiuterio ir interneto, priekabiavimas internetinėje erdvėje, seksualinis 

vaikų išnaudojimas bei neteisėtas interneto turinys. Filmo reţisierius – Andrius Seliuta. 

 

ITC sukūrė ir išleido bukletą „Kas slypi internete ir ką turi 

ţinoti“, kuriame pateikiami patarimai vaikams saugumo 

internete klausimais. 1000 bukleto kopijų išplatinta visoje 

Lietuvoje. Bukletas pradėtas platinti per „Saugesnio 

interneto dieną 2010“.  

Buvo išleistas pratybų sąsiuvinis mokiniams su projekto 

logotipu (90 000 vienetų). Jis jau parduodamas visuose 

Lietuvos knygynuose. 

 

Įsteigtas Saugesnio interneto jaunimo forumas. Pirmasis 

susitikimas įvyko 2009 m. gruodţio 14 d. Vilniuje. Forume 

dalyvavo 30 moksleivių (12–18 m. amţiaus) ir 10 juos 

lydinčių mokytojų iš skirtingų Lietuvos mokyklų. Pirmojo 

susitikimo tikslai: informuoti moksleivius ir mokytojus apie 

saugesnio interneto projektą, pasidalyti mintimis apie 

teigiamą ir neigiamą patirtį internete, perţiūrėti 

dokumentinį filmą „Tinklas“ ir išrinkti forumo komandą. 

Saugesnio interneto jaunimo forumo tinklalapis − 

http://portalas.emokykla.lt/SI_Jaunimoforumas. 

 

http://portalas.emokykla.lt/SI_Jaunimoforumas
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Projekto partneriai ITC ir asociacija 

„Langas į ateitį“ iškėlė iniciatyvą 

2010 m. sukurti internetinį mokymo 

kursą. Jo tikslas – išmokyti dalyvius 

(3 000 mokyklų vadovų ir švietimo 

institucijų administracijų atstovų 

bei socialinių pedagogų) saugiai 

naudotis internetu mokyklose, 

gerinti supratimą apie internete 

tykančias grėsmes bei imtis 

atitinkamų priemonių siekiant apsaugoti vaikus nuo interneto pavojų. Šiuo metu minėtas 

saugaus interneto naudojimo mokymo kursas yra vertinamas. 2010 m. sausį surengtas 

konkursas „Internetinis saugumas mano mokykloje“. Jis buvo paskelbtas tinklalapyje 

www.draugiskasinternetas.lt ir nacionaliniame švietimo portale http://portalas.emokykla.lt. 

Mokyklos nugalėtojos apdovanotos „Saugesnio interneto dienos 2010“ metu vykusioje 

konferencijoje, kuri buvo surengta Lietuvos Respublikos Seime. Nugalėtojų darbai paskelbti 

minėtame nacionaliniame švietimo portale. 

2009 m. gruodį pabaigtas mokslinis tyrimas „Paauglių elgesys virtualioje aplinkoje“. 

Tyrimo rezultatai paskelbti portale http://portalas.emokykla.lt. 

 

Informacijos sklaida 

 

Per vienus metus daug nuveikta informacijos sklaidos srityje. Buvo skelbiami informaciniai 

pranešimai spaudai, ICT ir pagrindinių projekto partnerių atstovai dalyvavo nacionalinio ir 

regioninio radijo bei televizijos vaikų saugumo internete klausimams skirtose laidose. 

Siekiant išanalizuoti sudėtingas projekto uţduotis ir susitarti dėl bendrųjų priemonių, vyko 

susitikimai su projekto partneriais. Konferencijomis, seminarais ir „Saugesnio interneto 

dienos 2010“ metu vykdyta veikla siekta kuo plačiau paskleisti informaciją apie saugumą 

internete ir platinti informacijos sklaidos priemones. 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://portalas.emokykla.lt/
http://portalas.emokykla.lt/
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2009 m. gruodį surengta 

dokumentinio filmo „Tinklas“ 

reklaminė kampanija. 2009 m. 

gruodţio 3 d. filmas pristatytas 

ţiniasklaidos atstovams, 

suinteresuotiesiems asmenims ir 

kviestiniams svečiams. 

 

Apie 200 renginio svečių turėjo 

unikalią galimybę susitikti su visa filmo kūrybine grupe, jame pasirodţiusiais moksleiviais ir 

jų tėvais. Prieš filmo premjerą įţanginį ţodį tarė RRT direktorius Tomas Barakauskas. Jis 

pabrėţė būtinybę dirbti visiems kartu siekiant padaryti internetą saugia vieta vaikams. Po 

filmo premjeros ţiniasklaidos atstovai galėjo pateikti klausimų filmo kūrybinės grupės 

nariams, iniciatoriams ir rėmėjams. 

Informacinis pranešimas spaudai apie filmą 

buvo plačiai skelbiamas, jis taip pat 

paskelbtas tinklalapyje 

www.draugiskasinternetas.lt ir projekto 

partnerių tinklalapiuose. Filmą nuspręsta 

parodyti per nacionalinę televiziją 

„Saugesnio interneto dieną 2010“. 

 

 Kita 

informacijos sklaidos veikla buvo susijusi su toliau aprašomais „Saugesnio interneto dienos 

2010“ renginiais. 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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Seminarai ir konferencijos 

 

 

Įvairiose konferencijose buvo perskaityti 

pranešimai internetinio saugumo tema: 

pranešimas apie „Saugesnio interneto 

akademiją“ Saugesnio interneto forume 

(SIF) Liuksemburge 2009 m. spalį, 

pranešimas apie priekabiavimą internete 

COST IS0801 seminare Klaipėdos 

universitete 2009 m. lapkritį, pranešimas 

apie „Web 2.0“ technologijas seminare 

„Eminent 2009“, du pranešimai konferencijoje, vykusioje Lietuvos Respublikos Seime 

„Saugesnio interneto dienos 2010“ proga, pranešimai seminaruose (10 seminarų), Lietuvos 

regionų centruose ITC surengtų „E. įgūdţių“ („eSkills“) dienų, vykusių 2010 m. kovą, metu.  

Mokymų kursai ir seminarai mokytojams, tėvams bei vaikams buvo rengiami remiantis 

renginių planu.  

 

 

Projekto partneris UAB „Microsoft 

Lietuva“ surengė seminarus moksleiviams. 2010 

m. kovą aplankytos 25 mokyklos skirtinguose 

Lietuvos regionuose. 1 000 moksleivių išklausė 

pamokas apie saugumą internete, kurias skaitė 

šešiolika UAB „Microsoft Lietuva“ savanorių. Jie 

ypač pabrėţė, kad  socialiniuose tinklalapiuose 

būtina saugiai naudotis asmenine informacija. 

 

2009 m. rugsėjį Vidaus reikalų ministerijoje įvyko teisėsaugos ir kitų vyriausybinių 

institucijų susitikimas, kurio pagrindinė tema – kaip išspręsti rasinės ir tautinės 
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neapykantos kurstymo internete problemą. Vienas iš šiame susitikime priimtų sprendimų − 

paskatinti atitinkamas valstybės institucijas plačiai reklamuoti karštąją liniją. 

 

„Saugesnio interneto dienos 2010“ veikla 

 

Įgyvendinant projektą ir vykdant informacijos 

sklaidą, ypatingas dėmesys buvo skiriamas „Saugesnio 

interneto dienos 2010“ (SID 2010) renginiams. Į juos 

buvo siekiama atkreipti ţiniasklaidos atstovų dėmesį. Kaip 

ir visose „Insafe“ organizacijos tinklui priklausančiose šalyse, Lietuvoje SID 2010 buvo 

minima 2010 m. vasario 9 dieną. SID 2010 proga kai kurie viešojo ir privačiojo sektoriaus 

atstovai kartu surengė įvairias kampanijas.  

 

 

Svarbiausias SID 2010 renginys buvo dokumentinio filmo „Tinklas“, kurio tikslas – 

atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis vaikai susiduria internete, reklaminė 

kampanija. Buvo suplanuotos ir įgyvendintos įvairios iniciatyvos. SID 2010 metu filmas 

pradėtas rodyti per 

nacionalinę televiziją. Vasarį 

ir kovą „Tinklas“ parodytas 

aštuonis kartus. Projekto 

partneris one.lt sukūrė 

specialų tinklalapį 

http://games1.one.lt/tinklas, 

kurio lankytojai filmą galėjo 

ţiūrėti internete arba jį 

parsisiųsti. Taip pat tinklalapyje trumpai pristatyti filmo kūrėjai ir rėmėjai. Per dešimt dienų 

nuo šio tinklalapio įkūrimo vasario 26 d. filmas buvo perţiūrėtas 20 000 kartų. Filmą taip 

pat galima paţiūrėti pasinaudojus „Gala TV“ videonuomos paslaugomis, kurias teikia 

projekto partneris TEO LT, AB, bei šios bendrovės svetainėje http://www.zebra.lt. 

Dokumentinis filmas “Tinklas” 

http://games1.one.lt/tinklas
http://www.zebra.lt/
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Kiti renginiai, skirti SID 2010 

 

„Tinklas“ buvo parodytas ir SID 2010 konferencijos, vykusios Lietuvos Respublikos Seime, 

dalyviams. 

Pagaminta 3 000 filmo DVD diskų, kurie buvo dalijami vietiniams partneriams, platinami 

Lietuvos mokyklose, kitose švietimo įstaigose, savivaldybėse bei įteikti „Insafe“ ir INHOPE 

nariams.  

 

Informaciniai pranešimai spaudai. Tinklalapyje www.draugiskasinternetas.lt, projekto 

partnerių tinklalapiuose ir ţiniasklaidoje buvo paskelbti septyni informaciniai pranešimai 

spaudai apie SID 2010 veiklą. 

Televizijos laidos. RRT ir projekto partnerių atstovai dalyvavo trijose nacionalinės 

televizijos laidose, kuriose buvo kalbama apie dokumentinį filmą „Tinklas“ ir apskritai apie 

projektą. 

Radijo laidos. RRT atstovas dalyvavo populiarioje nacionalinio radijo laidoje „Ryto 

garsai“, kurioje buvo kalbama apie SID 2010. 

Straipsniai spaudoje. Ţiniasklaidoje paskelbti straipsniai apie SID 2010 ir apie jos veiklą. 

Kitas svarbus renginys, vykęs vasario 9 d., – tai 

konferencija „Lietuvos Respublikos Seimas 

atveria duris Tarptautinei saugesnio interneto 

dienai“. Šio renginio tikslas − atkreipti Lietuvos 

Respublikos Seimo, visuomeninių organizacijų ir 

plačiosios visuomenės dėmesį į būtinybę 

apsaugoti vaikus nuo virtualiojoje erdvėje 

tykančių pavojų ir nuo neteisėtos bei ţalingos informacijos. Tikimasi, kad vaikai dalysis 

gauta informacija su savo draugais, ir tokiu būdu daugės ţmonių, norinčių prisidėti prie 

saugaus interneto plėtros. Konferencijoje dalyvavo apie 300 moksleivių iš visų Lietuvos 

regionų. RRT ir ITC atstovai skaitė pranešimus apie pavojus, tykančius vaikų socialiniuose 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
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tinkluose. Konferencijos dalyviai 

ţiūrėjo dokumentinį filmą „Tinklas“. Po 

filmo perţiūros projekto partneriai UAB 

„Microsoft Lietuva“ ir portalas one.lt 

vaikams pristatė įvairius ţaidimus bei 

viktorinas apie saugų naudojimąsi 

internetu. Konferenciją surengė 

Lietuvos ţmogaus teisių lyga, Lietuvos 

Respublikos Seimas, Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, RRT, ITC, UAB „Microsoft Lietuva“, portalas 

one.lt ir kiti projekto partneriai. 

 

2010 m. vasario 23 d. prasidėjo „Saugesnio 

interneto akademijos ant ratų“, surengtos 

projekto partnerių TEO LT, AB, RRT ir ITC 

„Saugesnio interneto dienos 2010“ proga, 

paskaitos. Kelionė autobusu per 13 Lietuvos 

miestų truko tris mėnesius. Iki geguţės 

pabaigos mobiliajame „Teobuse“ buvo skaitomos 

paskaitos moksleiviams ir jų tėvams. „Teobuse“ 

įrengtame dideliame ekrane buvo rodomos 

ištraukos iš dokumentinio filmo „Tinklas“ bei 

„Insafe“ vaizdo klipas „Pagalvok prieš 

skelbdamas!”. Akademijos klausytojai gavo 

specialius diplomus. Akademijos kursą išklausė 

apie 2 200 dalyvių. 
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„Insafe“ vaizdo klipas „Pagalvok prieš skelbdamas!“ 

buvo rodomas Lietuvos televizijos kanalais LNK ir TV1 – 

iš viso klipas parodytas 134 kartus. Jis taip pat buvo 

paskelbtas populiariuose portaluose www.delfi.lt ir 

www.alfa.lt (šią galimybę suteikė projekto partneris 

UAB „Omnitel“) bei projekto partnerių svetainėse.  

 

Siekiant paminėti SID 2010, kovo mėnesį „Insafe“ surengė 

specialią SID 2010 viktoriną. Ji buvo skirta 9−15 metų 

moksleiviams, laimėtojams išdalyti prizai. Viktorinos tema atitiko 

SID 2010 temą – „Pagalvok prieš skelbdamas!“. Viktorinos 

nugalėtojai paskelbti kovo 31 dieną. Saugesnio interneto 

informacijos sklaidos centras informaciją apie viktoriną įdėjo į 

projekto tinklalapį ir ėmėsi reikalingų veiksmų siekdamas 

išreklamuoti viktoriną Lietuvos mokyklose. Viktorinoje dalyvavo 2 241 moksleivis. 

Didelį susidomėjimą SID 2010 renginiais rodo projekto tinklalapio 

www.draugiskasinternetas.lt lankomumas: 2010 m. vasario 9 d. jis padidėjo keturis kartus 

(873 apsilankymai), palyginti su vidutiniu lankomumu prieš tai (apie 230 apsilankymų per 

dieną). 

http://www.delfi.lt/
http://www.alfa.lt/
http://www.draugiskasinternetas.lt/
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INDĖLIS Į EUROPOS TINKLĄ „INSAFE“ 

 

     Europiniu mastu Lietuvos saugesnio interneto 

informacijos sklaidos centras prisijungė prie „Insafe“ 

tinklo. Centras aktyviai dalyvavo šio europinio tinklo 

organizuotuose susitikimuose ir mokymuose, kurių metu 

buvo dalijamasi patirtimi ir informacijos sklaidą didinančia medţiaga su kitais tinklo 

centrais. Vykdydamas projektą Lietuvos saugesnio interneto informacijos sklaidos centras 

dalyvavo šiuose renginiuose: 

• Konferencija „Saugesnis internetas vaikams“ Prahoje 2009 m. balandį 

• „Insafe“ Konsultacinio komiteto posėdis Prahoje 2009 m. balandį 

• „Insafe“ mokymai ir Valdymo komiteto posėdis Romoje 2009 m. geguţę 

• „Insafe“ mokymai, metinis susitikimas ir Valdymo komiteto posėdis Liuksemburge 2009 
m. spalį 

• Saugesnio interneto forumas Liuksemburge 2009 m. spalį 

• „Insafe“ mokymai ir Valdymo komiteto posėdis Reikjavike 2009 m. gruodį 

• „Insafe“ mokymai ir Valdymo komiteto posėdis Lisabonoje 2010 m. kovą 

 

 

Informacijos sklaidos centras ėmėsi reikalingų 

veiksmų siekdamas tinkamai pasirengti Saugesnio 

interneto forumui Liuksemburge 2009 m. spalį. 

Renginyje dalyvavo Saugesnio interneto jaunimo 

forumo ir Mokytojų forumo delegatai. Turėdami 

tikslą pasidalyti geriausia praktika, Lietuvos 

delegatai perskaitė pranešimą apie pagrindinį 

„Saugesnio interneto dienos 2009“ Lietuvoje 

renginį – „Saugesnio interneto akademiją“. 
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“SAUGESNIO INTERNETO LT AN-HL” KARŠTOJI LINIJA 

     Lietuvos saugesnio interneto informacijos sklaidos centras taip pat turėjo galimybę 

bendradarbiauti ir dalytis ištekliais su panašiais kitų valstybių centrais bei „Insafe“ 

svetainėje skelbti atnaujintą informaciją.  

 

     Tarptautinis bendradarbiavimas Lietuvos centrui suteikė galimybę mūsų šalies 

visuomenei teikti naujausią ir aktualiausią informaciją, taip pat naudotis jos platinimo 

būdais, pasitvirtinusiais kitose Europos valstybėse. Dalijantis mintimis ir patirtimi buvo 

uţmegzti glaudūs ryšiai su panašiais Latvijos, Danijos, Čekijos bei kitų šalių centrais. 

 

Karštosios linijos naudojimas 

 
     Karštoji linija įsteigta 2007 m. CERT-RRT (RRT Tinklų ir informacijos saugumo incidentų 

tyrimo grupė, angl. Computer Emergency Response Team), kuriai 2008 m. suteiktas 

nacionalinės CERT-LT statusas, pagrindu. Pranešimai priimami ir apdorojami remiantis 

Veiklos procedūrų vadovu. Pagrindinė priemonė pranešti apie neteisėtą arba ţalingą 

interneto turinį – tai elektroninė pranešimo forma, pateikta projekto tinklalapyje 

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/misc/report_form. 

Pranešimus taip pat galima siųsti elektroniniu paštu cert@cert.lt 

arba paskambinus karštosios linijos telefonu +370 5 210 5679. 

Pastaroji paslauga galima darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 

valandos. Dirbti karštojoje linijoje paskirti du CERT-LT specialistai. 

 

     Uţmegzti ryšiai su visomis pagrindinėmis suinteresuotosiomis 

šalimis. RRT pasirašė bendradarbiavimo susitarimus su dviem 

pagrindiniais šio projekto partneriais − Policijos departamentu prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Ţurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnyba. Šios institucijos patvirtino karštosios linijos 

veiklos procedūras.  

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt/misc/report_form
mailto:cert@cert.lt
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Policijos 
departamentui

R 

Internete rastas ţalingas ar neteisėtas turinys (pornografija, rasizmas, 

ksenofobija ir pan.) 

Uţpildoma forma tinklalapyje www.draugiskasinternetas.lt 

pildymas 

Gautus pranešimus perţiūri paskirti CERT-RRT specialistai, kurie juos 

perduoda atitinkamai: 

Ţurnalistų etikos 

inspektoriaus tarnybai 

INHOPE 

karštosioms 
linijoms 

 

 

     Vykdant projektą pradėta bendradarbiauti su didţiausiu Lietuvos socialinių ryšių portalu 

one.lt. Sudarytas dalyvavimo projekte susitarimas. Portalas one.lt iš savo tarnybinių stočių 

įsipareigojo pašalinti visą neteisėtą turinį. Taigi, iš karštosios linijos gavus pranešimų apie 

portale aptiktą neteisėtą ar ţalingą turinį, toks turinys nedelsiant pašalinamas. 

 
Per ataskaitinį laikotarpį buvo ištirti 402 pranešimai apie neteisėtą ar ţalingą turinį ir imtasi 

šių veiksmų: 

 1 pranešimas persiųstas Policijos departamentui 

 14 pranešimų persiųsta Ţurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai 

 15 pranešimų persiųsta kitų šalių, kurios priklauso INHOPE, karštosioms linijoms 

 31 pranešimas persiųsta atitinkamiems interneto paslaugų teikėjams 

 Dėl 341 pranešimo nebuvo imtasi jokių tolesnių veiksmų, nes turinys nebuvo 

neteisėtas arba buvo aptiktas šalyse, kuriose toks turinys nėra laikomas neteisėtu. 

 

Visus pranešimus perţiūri paskirti CERT-LT darbuotojai ir imasi reikiamų veiksmų. Jei 

turinys, apie kurį pranešta, yra neteisėtas ar ţalingas ir yra Lietuvos tarnybinėse stotyse, 

informacija perduodama atitinkamoms Lietuvos institucijoms (Policijos departamentui arba 

Ţurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai). Jei neteisėtas ar ţalingas turinys yra kitų šalių 

tarnybinėse stotyse, tokia informacija perduodama atitinkamai INHOPE karštajai linijai arba 

tiesiai Lietuvos policijai. Atskirų valstybių teisėsaugos institucijos neteisėto turinio atţvilgiu 

imasi atitinkamų veiksmų (ţr. schemą): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://one.lt/
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2009 m. rugpjūtį karštosios linijos atstovai pradėjo iniciatyvą blokuoti neteisėtą turinį, 

randamąP Lietuvos interneto paslaugų teikėjų tinkluose. Surengti susitikimai su kelių 

interneto paslaugų teikėjų, aprėpiančių apie 60 proc. šalies interneto abonentų, atstovais, 

kuriuose aptartas minėtas klausimas. Nutarta, kad RRT parengs juodojo sąrašo naudojimo 

procedūrą. Juodasis sąrašas bus periodiškai atnaujinamas ir pateikiamas interneto 

paslaugų teikėjams. Neteisėtas turinys pradėtas blokuoti 2009 m. spalį, po to, kai buvo 

pasirašytas susitarimas su UAB „Omnitel“ – didţiausiu šalies judriojo ryšio operatoriumi. 

Tikimasi, kad artimiausiu metu minėtą procedūrą pasirašys dar keli interneto paslaugų 

teikėjai, taip pat prisidėsiantys prie neteisėto turinio blokavimo iniciatyvos. Be to, siekiant 

inicijuoti abipusį keitimąsi ţinomų interneto tinklalapių, kuriuose gali būti neteisėto turinio, 

adresais bei juos įtraukti į nacionalinius blokavimo bei filtravimo procesus, 2010 m. vasarį 

pasirašytas susitarimas tarp RRT ir Interneto stebėjimo fondo (angl. Internet Watch 

Foundation, IWF). Taip pat bus imtasi tolesnių veiksmų siekiant paskatinti teisėsaugos 

institucijas greičiau ištirti gautus pranešimus apie neteisėtą interneto turinį ir jį pašalinti iš 

Lietuvos tinklalapių. 

 

Svarbu populiarinti karštąją liniją. „Saugesnio interneto dienos 2010“ proga ji buvo plačiai 

reklamuojama per radiją ir televiziją, informaciniuose pranešimuose spaudai bei 

elektroninio pašto ţinutėse. Taip pat pasitelktos kitos priemonės, tokios kaip dokumentinis 

filmas „Tinklas“. Viena svarbiausių jo dalių skirta kovai su neteisėtu ir ţalingu interneto 

turiniu bei karštajai linijai. „Saugesnio interneto dienos 2010“ proga „Tinklas“ buvo 

rodomas per nacionalinę televiziją, paskelbtas internete, išplatinti jo DVD diskai, be to, 

2009 m. gruodţio 3 d. pristatytas plačiajai visuomenei kino teatre ir buvo parodytas 

konferencijos, „Saugesnio interneto dienos 2010“ proga vykusios Lietuvos Respublikos 

Seime, dalyviams. Karštąją liniją padėjo populiarinti ir „Saugesnio interneto akademija“.  
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Tarptautinė veikla 

 

Nuo 2008 m. geguţės Lietuvos karštoji linija, įsteigta RRT, 

yra INHOPE (Tarptautinės interneto karštųjų linijų 

asociacijos) tinklo narė. INHOPE iš dalies finansuojama 

pagal ES programą „Saugesnis internetas plius“. Šiuo metu 

INHOPE priklauso 36 karštosios linijos iš 31 šalies visame pasaulyje (daugiausia ES). 

Narystė INHOPE ir bendradarbiavimas su kitų šalių karštosiomis linijomis Lietuvos karštajai 

linijai labai naudingi. Per ataskaitinį laikotarpį mūsų šalies karštosios linijos atstovai 

dalyvavo INHOPE veikloje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ypač verta paminėti mūsų šalies karštosios linijos 

dalyvavimą INHOPE Generalinėje Asamblėjoje 

Liuksemburge, kurios metu ji tapo pilnateise 

INHOPE nare. 

Taip pat svarbu paminėti INHOPE 10-ųjų metinių 

proginę Generalinę Asamblėją, kurioje vyko 

svarbios diskusijos dėl INHOPE misijos, 

vaidmens, prekės ţenklo, tinklalapių adresų 

duomenų bazės, Veiklos kodekso pakeitimų ir t. t.  

 INHOPE ir „Insafe“ Šiaurės regiono konferencija Helsinkyje 2009 m. balandį 

 INHOPE Generalinė Asamblėja Liuksemburge 2009 m. geguţę 

 12-asis tarptautinis prokurorų forumas kovos su tarptautiniu organizuotu 
nusikalstamumu klausimais Zalcburge 2009 m. rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo 
pradţioje 

 Teisėsaugos institucijų konferencija Helsinkyje 2009 m. rugsėjį 

 INHOPE 10-ųjų metinių proginė Generalinė Asamblėja Briuselyje 2009 m. lapkritį 

 Baltijos šalių tarybos „Saugumas internete“ konferencija Maskvoje 2009 m. 
lapkritį 
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Teisėsaugos institucijų konferencija Helsinkyje 

buvo skirta pagerinti atskirų šalių teisėsaugos 

institucijų bendradarbiavimą kovojant su 

seksualinio vaikų išnaudojimo turinio platinimu 

internete. Šią konferenciją surengė INHOPE, o 

Lietuvos karštosiosi linijos atstovai susitarė su 

Policijos departamentu dėl vieno Lietuvos policijos 

pareigūno dalyvavimo. Konferencija buvo labai 

įdomi ir naudinga. 

Lietuvos karštosios linijos vadovas Rytis Rainys yra INHOPE tarybos narys, nuolatos 

dalyvaujantis INHOPE tarybos susitikimuose. Jis skaitė pranešimus apie INHOPE vaidmenį 

ir veiklą konferencijose Zalcburge ir Maskvoje. 

 

Lietuvos karštosios linijos atstovai taip pat dalyvavo testuojant INHOPE tinklalapių adresų 

duomenų bazę. Nuo 2010 m. vasario 8 d. į šią bazę siunčiami tinklalapių, kuriuose rasta 

seksualinio vaikų išnaudojimo turinys, adresai. 

 

Lietuvos karštosios linijos atstovai rengė straipsnius INHOPE informaciniam biuleteniui, 

asociacijos nariams teikė naujausią informaciją apie savo veiklą. 
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Informacija ryšiams: 

 
Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba 
Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius, Lietuva 
 
Rytis Rainys 
Tinklų ir informacijos saugumo skyriaus vedėjas  
Tel. +370 5 210 5676, mob. tel. +370 611 14 018  
Faks. +370 5 216 1564 
El. p. rrainys@rrt.lt 
 
Vilius Nakutis 
Tinklų ir informacijos saugumo skyriaus vyriausiasis specialistas 
Tel. +370 5 210 5676 
El. p. vnakutis@rrt.lt 
 
Rasa Karalienė 
Atstovė ryšiams su visuomene 
Tel. +370 5 210 5685 
Faks. +370 5 216 1564 
El.p. rkaraliene@rrt.lt 
 
Švietimo informacinių technologijų centras 
Suvalkų g. 1, LT-03106 Vilnius, Lietuva 
 
Mantas Masaitis 
Direktoriaus pavaduotojas 
Tel. +370 5 235 6138 
Faks. +370 5 235 6155 
El. p. mantas.masaitis@itc.smm.lt 
 
Aurelija Michailovaitė 
Metodininkė 
Tel. +370 5 235 6152 
El. p. aurelija.michailovaite@itc.smm.lt 
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