
Saugesniam bendravimui
Teorija ir praktinės dirbtuvės





KAS TAI?
Saugesnio interneto diena (Safer internet day), tai daugelyje pasaulio 

šalių minima iniciatyva, kuri tapo svarbiu įvykiu informacinio 

raštingumo kalendoriuje. Prasidėjusi nuo ES SafeBorders iniciatyvos 

2004 m. Saugesnio interneto diena išplėtė savo geografines ribas ir 

dabar minima 150 pasaulio šalių. 

Iniciatyvos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius 

iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi 

internetu ir skaitmeninėmis technologijomis.

Lietuvoje įvairios šviečiamosios saugesnio interneto veiklos vyksta 

visą savaitę, organizuojant teminę akciją Saugesnio interneto 

savaitė.

https://www.prisijungusi.lt/renginiai/saugesnio-interneto-savaite-2020/

https://www.saferinternetday.org/web/sid/home
https://www.prisijungusi.lt/renginiai/saugesnio-interneto-savaite-2020/


Apie

• 2020 m. vasario 11d. vyksianti Saugesnio interneto diena bus minima 
daugelyje pasaulio šalių (daugiau nei 150 šalių) jau 17-ą kartą.

• Jos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, 
skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, naudojimąsi internetu ir 
skaitmeninėmis technologijomis.

• Lietuvoje įvairios šviečiamosios saugesnio interneto veiklos vyks visą 
savaitę, organizuojant teminę akciją Saugesnio interneto savaitė.

https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020

https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020


https://www.saferinternetday.org/

https://www.saferinternetday.org/


"Together for a better internet"

• https://www.saferinternetday.org/

• https://www.facebook.com/SaferInternetDay/
• https://twitter.com/safeinternetday

• https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/home

• https://www.saferinternet.org.uk/safer-internet-day/2020
• https://www.esafety.gov.au/safer-internet-day

• https://www.draugiskasinternetas.lt/

• https://www.facebook.com/draugiskas.internetas/

• https://www.prisijungusi.lt/
• https://www.facebook.com/sijfLT/

• https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/

#SID2020

#SaugusInternete

#PrisijungusiLietuva
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Nuorodos

• https://www.draugiskasinternetas.lt/
• https://www.esaugumas.lt/lt
• https://svarusinternetas.lt/
• https://www.langasiateiti.lt/
• https://www.vaikulinija.lt/
• https://www.rrt.lt/
• https://xn--nebkberyio-79b8i.lt/
• https://www.epilietis.eu/saugumas-internete
• https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020
• https://www.nksc.lt/irankiai.html

https://www.draugiskasinternetas.lt/
https://www.esaugumas.lt/lt
https://svarusinternetas.lt/
https://www.langasiateiti.lt/
https://www.vaikulinija.lt/
https://www.rrt.lt/
https://nebūkberyšio.lt/
https://www.epilietis.eu/saugumas-internete
https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020
https://www.nksc.lt/irankiai.html


Naudingos nuorodos
• www.cert.lt – Lietuvos Respublikos nacionalinio elektroninių ryšių tinklų ir informacijos 

saugumo incidentų tyrimo padalinio tinklalapis

• www.matuok.lt – šiame tinklalapyje galite pasitikrinti savo interneto prieigos ryšio spartą

• www.centralops.net – nemokamos interneto resursų diagnostikos ir informacijos paieškos 
priemonės: Ping, Traceroute, AutoWhois ir kt.

• www.draugiskasinternetas.lt – tinklalapis skirtas atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią 
ir žalingą informaciją internete, susijusią su tokiais Lietuvos įstatymų numatytais 
pažeidimais kaip pornografija, pedofilija, rasizmas, ksenofobija. Daug dėmesio skiriama 
vaikams bei paaugliams apsaugoti nuo žalingo interneto turinio

• www.enisa.europa.eu – Europos tinklų ir informacijos saugumo agentūros tinklalapis

• www.rrt.lt – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tinklalapis
• www.elektroninisparasas.lt – elektroninio parašo nuotolinio mokymo sistema

• www.cert.litnet.lt – kompiuterinių incidentų tyrimo LITNET tinkluose tarnybos tinklalapis

https://www.esaugumas.lt/lt/naudingos-nuorodos/88

http://www.cert.lt/
http://www.matuok.lt/
http://centralops.net/
http://www.draugiskasinternetas.lt/
http://www.enisa.europa.eu/
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15 praktiškų taisyklių, kad internete būtumėte saugūs
1. Naudokite patikimą slaptažodį.

2. Prie interneto junkitės iš kompiuterio, į kurį įdiegta patikima ir legali antivirusinė programa, o dar geriau ir ugniasienė.

3. Susikurkite tris el. pašto adresus

4. Programas siųskitės tik iš oficialių gamintojų interneto svetainių. .

5. Jei dirbate kompiuteriu, prie kurio turi prisijungimą ir kiti asmenys, nesaugokite savo slaptažodžių naršyklėje.

6. Neatidarykite el. laiškų, gautų nuo nepažįstamų asmenų ir jokiais būdais neatidarykite neaiškių juose prikabintų failų.

7. Įsitikinkite, kad interneto svetainės, kurioje norite užsiregistruoti ar prisijungti, adresas yra tikras.

8. Būkite atsargūs naudodamiesi elektroninėmis paslaugomis, kurioms reikia nurodyti Jūsų banko duomenis.

9. Nesidalinkite savo interneto paskyrų prisijungimo duomenimis (vardu, slaptažodžiu), jei gavote el. laišką, kuriame prašoma juos 
nurodyti. 

10. Nespauskite abejotinos informacijos reklaminių skydelių (žadančių geresnį gyvenimą, efektyvias dietas ir pan.), nes tokios 
dirbtinės reklamos nukreipia į fiktyvias interneto svetaines, iš kurių galima pasigauti virusą.

11. Nespauskite internete ant iškrentančių langų, kuriuose skelbiama, kad jūsų paskyra užblokuota.

12. Darykite kopijas, periodiškai išsaugokite svarbius savo failus ne tik kompiuteryje, bet ir išoriniame informacijos kaupiklyje.

13. Jei socialiniuose tinkluose ar pažinčių svetainėse bendraujate su nepažįstamaisiais , neišduokite jiems savo asmeninių 
duomenų, gyvenamosios vietos, įvairių slaptažodžių.

14. Būkite atsargūs skelbdami informaciją socialiniuose tinkluose (pvz., nenurodykite savo namų adreso, kad vykstate atostogauti 
ir pan.). Apgalvokite žodžius, reikšdami savo nuomonę internete.

15. Jei turite vaikų, naudokite tėvų kontrolės priemones..

https://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/ivairybes/15-praktisku-taisykliu-kad-internete-butumete-saugus-1710120/

https://www.ve.lt/naujienos/laisvalaikis/ivairybes/15-praktisku-taisykliu-kad-internete-butumete-saugus-1710120/


• Transliacija internetu „Sukčiai internete: kaip apsisaugoti?“

• Edukacinė veikla „Apuoko pamokėlės“

• Edukacinė veikla „Mano duomenys internete“

• Interaktyvios veiklos 3-6 klasių mokiniams

• Žaidimai, testai, viktorinos įvairaus amžiaus dalyviams

• Savarankiško mokymosi medžiaga suaugusiems

https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/

https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/
https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/
https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/
https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/
https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/
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https://www.epilietis.eu/saugesnio-interneto-savaite-2020/


1. Ar esi saugus internete? (asociacija „Langas į ateitį“, TEO LT, AB)

2. Pasitikrinkite IT žinias (asociacija „Langas į ateitį“)

3. IKT saugumo įgūdžių barometras (asociacija „Langas į ateitį“)

4. Saugesnio interneto viktorina (Lietuvos saugesnio interneto centras)

5. Saugus elgesys internete (Lietuvos saugesnio interneto centras)

6. Saugok savo tapatybę (Lietuvos vartotojų institutas)

https://www.epilietis.eu/saugumas-internete/ziniu-patikrinimo-testai/

http://testas.draugiskasinternetas.lt/
http://testai.epilietis.eu/index.php?sid=66184
http://dev.ecdl.lt/project/eguardtest/index.php?lang=lt
https://www.epilietis.eu/wp-content/uploads/2019/01/Saugesnio_interneto_viktorina.ppt
http://www.draugiskasinternetas.lt/isc/html/quiz_ks2.htm
http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/testas
https://www.epilietis.eu/saugumas-internete/ziniu-patikrinimo-testai/


http://testas.draugiskasinternetas.lt/

http://testas.draugiskasinternetas.lt/


http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/testas

http://www.vartotojai.lt/lt/tapatybe/testas


https://www.epilietis.eu/

https://www.epilietis.eu/


http://testai.epilietis.eu/index.php?sid=66184%20

http://testai.epilietis.eu/index.php?sid=66184


https://www.osam.lt/projects/kmi/

https://www.osam.lt/projects/kmi/
https://www.osam.lt/projects/kmi/
https://www.osam.lt/projects/kmi/


http://dev.ecdl.lt/project/eguardtest/index.php?lang=lt

http://dev.ecdl.lt/project/eguardtest/index.php?lang=lt


https://youtu.be/Y2JhpNbe2Io

https://youtu.be/Y2JhpNbe2Io


https://moki-moku.lt/lt/saugaus-interneto-patarimai/saugok-savo-paslaptis/kodel-mes-rakiname-namu-duris

https://moki-moku.lt/lt/saugaus-interneto-patarimai/saugok-savo-paslaptis/kodel-mes-rakiname-namu-duris
https://moki-moku.lt/lt/saugaus-interneto-patarimai/saugok-savo-paslaptis/kodel-mes-rakiname-namu-duris
https://moki-moku.lt/lt/saugaus-interneto-patarimai/saugok-savo-paslaptis/kodel-mes-rakiname-namu-duris


https://youtu.be/LY2q5iozJlQ

https://youtu.be/LY2q5iozJlQ


https://youtu.be/elqPEuMQkMw

https://youtu.be/elqPEuMQkMw


https://www.prisijungusi.lt/medziaga/norm/17/#/lessons/-C1bxXCXf1QtCgfpNHOjRyFzQaQj-iA0

https://www.prisijungusi.lt/medziaga/norm/17/#/lessons/-C1bxXCXf1QtCgfpNHOjRyFzQaQj-iA0


https://moki-moku.lt/lt/ - tele2 pamokos

https://moki-moku.lt/lt/


https://vimeo.com/362484939?fbclid=IwAR3UHSwLB9trRK2FowMdwWPstMvpVgmpLT
lQhFgzL1Mi9Vb3W7OZ1nlDaEA

https://vimeo.com/362484939?fbclid=IwAR3UHSwLB9trRK2FowMdwWPstMvpVgmpLTlQhFgzL1Mi9Vb3W7OZ1nlDaEA


Slaptažodis yra kaip dantų šepetukas: 
neleiskite juo naudotis kitiems ir 

keiskite kas šešis mėnesius 

JAV astronomas ir knygų autorius, Klifordas Stolas



Praktinės dirbtuvės



VEIKLOS

1. Patikrinkite, ar saugūs jūsų darbo vietų kompiuteriai

2. Patikrinkite, ar nebuvo įsilaužta į jūsų Google paskyrą

3. Patikrinkite, ar nebuvo „nulaužtas“ jūsų naudojamas 
el. paštas ar slaptažodis

ND PATIKRINKITE AR SAUGŪS JŪSŲ NAUDOJAMI 
ASMENINIAI SKAITMENINIAI ĮRENGINIAI



https://www.nksc.lt/irankiai.html
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https://www.nksc.lt/irankiai.html


Patikrinkite ar jūsų el. paštas nebuvo nulaužtas ir 
slaptažodis nepateko į hakerių rankas

svetainė Have I been
pwned?, sukūrė Microsoft 
vadybininkas Troy Hunt. Jis 
surinko vienoje duomenų 
bazėje beveik 1,5 milijardo 
paskyrų iš 144 nulaužtų 
servisų. Svetainė praneš apie 
visus žinomus nulaužimus, 
kuriuose minimas jūsų 
elektroninio pašto adresas. 
Prie kiekvieno punkto 
pateiktas trumpas 
aprašymas: kada ir kokiomis 
aplinkybėmis buvo įvykdytas 
nulaužimas ir kokie 
duomenys pateko į hakerių 
rankas.

https://haveibeenpwned.com/

https://haveibeenpwned.com/
https://haveibeenpwned.com/


https://haveibeenpwned.com/Passwords

https://haveibeenpwned.com/Passwords


Pasitikrinkite ar Jūsų gmail slaptažodis nebuvo 
paviešintas

https://isleaked.com/

https://isleaked.com/


10 populiariausių slaptažodžių pasaulyje (2019 m. gruodis):

• 1. 12345
• 2. 123456
• 3. 123456789
• 4. test1
• 5. password
• 6. 12345678
• 7. zinch
• 8. g_czechout
• 9. asdf
• 10. qwerty

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1129386/jei-jusu-slaptazodis-yra-siame-sarase-nedelsiant-ji-pakeiskite

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1129386/jei-jusu-slaptazodis-yra-siame-sarase-nedelsiant-ji-pakeiskite


https://site-check.cert.lt/

https://site-check.cert.lt/


AR PATIKIMAS?



https://password.kaspersky.com/?utm_medium=rdr&utm_source=redirector&utm_campaign=old_url

https://password.kaspersky.com/?utm_medium=rdr&utm_source=redirector&utm_campaign=old_url


https://howsecureismypassword.net/

https://howsecureismypassword.net/




PATARIMŲ KAMPELIS



Sugalvokite savo unikalią slaptažodžio 
sudarymo sistemą ir išvengsite lengvai 

įspėjamų ar sunkiai įsimenamų 
slaptažodžių.

https://cert.litnet.lt/2015/05/asmeninio-kompiuterio-apsauga-4/11/

https://cert.litnet.lt/2015/05/asmeninio-kompiuterio-apsauga-4/11/


Pataria  žinovai...

• https://www.esaugumas.lt/lt/e.-privatumas/slaptazodziai/276

• https://cert.litnet.lt/2015/05/asmeninio-kompiuterio-apsauga-4/11/

• http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-73514/straipsnis/Daugelis-
slaptazodziu-rekomendaciju---tiesiog-nesamone-Ka-sako-saugumo-profesionalai-kaip-is-
tikro-sukurti-toki-slaptazodi-kad-jo-nepamirstumete-ir-jo-nenulauztu

• https://www.cyclonis.com/how-to-avoid-password-hacking-in-2020/

• https://www.welivesecurity.com/2019/04/25/23million-accounts-123456-password/

• http://www.kompiuteriutaisymaskaune.lt/saugus-slaptazodis/
• http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-26955/straipsnis/Kaip-pasirinkti-saugu-

slaptazodi?

• https://strongpasswordgenerator.com/

• https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2018/04/12/news/nedidelis-testas-ar-jusu-slaptazodis--
-saugus--5898888/

https://www.esaugumas.lt/lt/e.-privatumas/slaptazodziai/276
https://cert.litnet.lt/2015/05/asmeninio-kompiuterio-apsauga-4/11/
http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-73514/straipsnis/Daugelis-slaptazodziu-rekomendaciju---tiesiog-nesamone-Ka-sako-saugumo-profesionalai-kaip-is-tikro-sukurti-toki-slaptazodi-kad-jo-nepamirstumete-ir-jo-nenulauztu
https://www.cyclonis.com/how-to-avoid-password-hacking-in-2020/
https://www.welivesecurity.com/2019/04/25/23million-accounts-123456-password/
http://www.kompiuteriutaisymaskaune.lt/saugus-slaptazodis/
http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-26955/straipsnis/Kaip-pasirinkti-saugu-slaptazodi?
https://strongpasswordgenerator.com/
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2018/04/12/news/nedidelis-testas-ar-jusu-slaptazodis---saugus--5898888/


Daugiau...

• http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-03-dr-g-skersys-
saugaus-slaptazodzio-kurimo-ir-naudojimo-principai/88778

• https://descubrir.online/lt/kaip-padaryti-saug%C5%B3-
slapta%C5%BEod%C4%AF/

• https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/pasitikrinkit
e-ar-saugus-jusu-naudojami-slaptazodziai-646-837682

• https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/slaptazodis-
tai-raktas-nepalikite-jo-spynoje-646-1038480

• https://www.facebook.com/ITplius/videos/604980770311516/?t=43

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-10-03-dr-g-skersys-saugaus-slaptazodzio-kurimo-ir-naudojimo-principai/88778
https://descubrir.online/lt/kaip-padaryti-saug%C5%B3-slapta%C5%BEod%C4%AF/
https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/pasitikrinkite-ar-saugus-jusu-naudojami-slaptazodziai-646-837682
https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/slaptazodis-tai-raktas-nepalikite-jo-spynoje-646-1038480
https://www.facebook.com/ITplius/videos/604980770311516/?t=43


Specialistų patarimai

• https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/spastai-socialiniuose-tinkluose-kaip-
nepasimauti-ant-netikru-
profiliu.d?id=79057005&fbclid=IwAR0Q1riCyy08664V6MuWreUwEoyekfjJkbdNvsHspaqh
l0NOe5KxP2KGirI

• https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2018/08/16/news/saugus-internete-ekspertu-
patarimai-kaip-isvengti-gresmiu-banko-saskaitai-
7274100/?fbclid=IwAR1FS5u8PDC8wQdqTQ8qCoIPVAZ2rrx8zbOMSAWQnNX6P5EudUmo
h9aBlKI

• https://www.delfi.lt/projektai/archive/ivardijo-pozymius-kada-telefonas-gali-buti-
uzkrestas.d?id=75814277

• https://www.uzdekfiltra.lt/infografikai/
• https://www.seb.lt/infobankas/kasdieniai-finansai/kaip-saugiai-naudotis-ismaniuoju-

telefonu-ir-
mobiliosiomis?fbclid=IwAR2VtKIJ9Zzrm5BdoPvK7kZoZ4g0mk8C5KB7iJ0J0CsrieYiFUZgTpn
pwGI

https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/spastai-socialiniuose-tinkluose-kaip-nepasimauti-ant-netikru-profiliu.d?id=79057005&fbclid=IwAR0Q1riCyy08664V6MuWreUwEoyekfjJkbdNvsHspaqhl0NOe5KxP2KGirI
https://www.lrytas.lt/it/ismanyk/2018/08/16/news/saugus-internete-ekspertu-patarimai-kaip-isvengti-gresmiu-banko-saskaitai-7274100/?fbclid=IwAR1FS5u8PDC8wQdqTQ8qCoIPVAZ2rrx8zbOMSAWQnNX6P5EudUmoh9aBlKI
https://www.delfi.lt/projektai/archive/ivardijo-pozymius-kada-telefonas-gali-buti-uzkrestas.d?id=75814277
https://www.uzdekfiltra.lt/infografikai/
https://www.seb.lt/infobankas/kasdieniai-finansai/kaip-saugiai-naudotis-ismaniuoju-telefonu-ir-mobiliosiomis?fbclid=IwAR2VtKIJ9Zzrm5BdoPvK7kZoZ4g0mk8C5KB7iJ0J0CsrieYiFUZgTpnpwGI


... Į PAGALBĄ ATEINA...



3 žingsniai, kaip susikurti (beveik) tobulą slaptažodį

1. Užuot galvoję su hobiais ar šeima susijusį slaptažodį, pasinaudokite vienu 
nemokamų internetinių slaptažodžių generatorių – tuomet jūsų kombinacija bus 
atsitiktinė ir niekaip neatspėjama net jus pažįstantiems. Tą patį pakartokite su 
kiekviena paskyra.
2. Šiuos naujus slaptažodžius bus itin sudėtinga prisiminti ar atspėti (juk tam juos 
ir naudojate) – tam galite parsisiųsti vieną iš daugybės slaptažodžių valdymo 
programėlių, kurios prisimena už jus: „LastPass“, „1Password“, „Keeper“, 
„KeePass“ ir kt. O jums tereikės prisiminti tik vieną, pačios programėlės, 
slaptažodį.
3. Visose svetainėse, kurios turi tokią galimybę, būtinai naudokite dviejų faktorių 
autentifikaciją (vadinamąjį 2FA), tuomet prisijungiant kompiuteriu reikės tą 
patvirtinti telefonu ir atvirkščiai. Tikimybė, kad kam nors pavyks nuotoliniu būdu 
perimti dviejų jūsų prietaisų kontrolę yra labai maža, tad svetainėse, kur 
naudojate šį prisijungimo būdą greičiausiai būsite saugūs.

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1129386/jei-jusu-slaptazodis-yra-siame-sarase-nedelsiant-ji-pakeiskite

https://www.lrt.lt/naujienos/mokslas-ir-it/11/1129386/jei-jusu-slaptazodis-yra-siame-sarase-nedelsiant-ji-pakeiskite


Slaptažodžių generatoriai ir tvarkyklės

• Cyclonis Password Manager: 
https://www.cyclonis.com/products/password-manager/how-it-
works/

https://www.cyclonis.com/help/password-manager/password-
generator/using/

• https://www.kaspersky.com/password-manager

• https://strongpasswordgenerator.com/

https://www.cyclonis.com/products/password-manager/how-it-works/
https://www.cyclonis.com/help/password-manager/password-generator/using/
https://www.kaspersky.com/password-manager
https://strongpasswordgenerator.com/


Slaptažodžių tvarkyklės

• 1Password - Pasak daugumos, tai viena iš išsamiausių ir patikimiausių programų, skirtų 
valdyti ir prižiūrėti aikštėje esančius slaptažodžius. Jis turi vartotojo sąsają, kuria labai 
lengva naudotis, ir leidžia saugiai saugoti visus prieigos prie interneto svetainių, 
internetinių paslaugų ir interneto programų slaptažodžius. Kad nieko nepraleistumėte, tai 
taip pat leidžia generuoti sudėtingus slaptažodžius. Tai galima visoms pagrindinėms 
operacinėms sistemoms, fiksuotoms ir mobilioms.

• LastPass - Tai populiari slaptažodžių tvarkymo paslauga, suderinama su visomis 
pagrindinėmis naršyklėmis ir operacinėmis sistemomis. Tai leidžia realiame 
skaitmeniniame seife saugoti visus prieigos prie internetinių paslaugų, forumų, socialinių 
tinklų ir kt. Duomenis ir sinchronizuoti duomenis per internetą.

• Dashlane - Būtent slaptažodžio tvarkytojas papasakojo jums apie kai kurias eilutes, kai 
paaiškinau, kaip įrodyti pasirinkto raktinio žodžio saugumą. Kaip ir kitų jau aprašytų 
išteklių atveju, naudojant vieną slaptažodį, jame galima saugoti daugybę kitų, net ir 
sudėtingų. Pagrindinėje laisvoje formoje ji yra šiek tiek nuobodi (pavyzdžiui, ji nesiūlo 
sinchronizacijos sistemos), tačiau pradedantiesiems ji gali būti daugiau nei gera. Jis gali 
būti naudojamas visose pagrindinėse operacinėse sistemose (fiksuotoje ir mobiliojoje) ir 
interneto naršyklėse.

https://descubrir.online/lt/kaip-padaryti-saug%C5%B3-slapta%C5%BEod%C4%AF/

https://descubrir.online/lt/kaip-padaryti-saug%C5%B3-slapta%C5%BEod%C4%AF/


• Passpack. Labai patogus virtualus „servisas“. Yra ir nemokama 
programos versija, kuri leis saugiai tvarkyti jūsų slaptažodžius.

• RoboForm. Patogi programa – prisijungę prie RoboForm, galėsite 
lengvai prisijungti prie visų kitų savo naudojamų paskyrų (nes 
programa automatiškai prisimena prisijungimus prie kitų puslapių). 
Taip pat galėsite lengvai naudoti programą Android operacinę 
sistemą, palaikančiuose išmaniuose telefonuose bei planšetėse.

• LastPass. Dar viena populiari slaptažodžių valdymo programa, kuri 
palaiko daugybę mobiliųjų prietaisų. Yra nemokama programos versija 
su reklaminiais skelbimais, taip pat siūlomi du mokami planai: 
namams bei verslui.

http://www.kompiuteriutaisymaskaune.lt/saugus-slaptazodis/

http://www.kompiuteriutaisymaskaune.lt/saugus-slaptazodis/


• “1Password” (39,95; 59,95 dol.). Tai puikus sprendimas “Windows” ir 
“Mac OS X” aplinkose dirbantiems vartotojams. Naudojantis šia 
programine įranga, jūs ne tik saugiai sutalpinsite daug slaptažodžių 
vienoje vietoje, bet ir galėsite juos pasiekti naudojant vidinį įmonės 
tinklą.

• “LastPass” (12,00; 24,00 dol.). Ši programinė įranga dirba daugelyje 
platformų, su visomis didžiausiomis interneto naršyklėmis, atlieka 
visas svarbiausias patikimų slaptažodžių funkcijas – juos generuoja, 
talpina ir kt. Galima rinktis vieną iš dviejų planų: asmeninį ir verslo.

• “Passpack” (nemokamas; 1,50; 4,00; 12,00; 40,00 dol.). Labai lankstus 
įrankis, kadangi yra galimybė pasirinkti kurie slaptažodžiai bus 
prieinami kuriems vartotojams. Visi slaptažodžiai talpinami vienoje 
vietoje. Beje, itin paprasta pasidalinti slaptažodžiais ir juos atnaujinti.

http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-26955/straipsnis/Kaip-pasirinkti-saugu-slaptazodi?

http://www.technologijos.lt/n/technologijos/it/S-26955/straipsnis/Kaip-pasirinkti-saugu-slaptazodi?


PAMIRŠAU...



Google Chrome“ atviravimai 

„Žodelį „nuraminti“ rašydamas apie šios naršyklės polinkį atskleisti slaptažodį kiekvienam norinčiam 
įrašiau kabutėse ne šiaip sau – juk tokiu būdu jį galį sužinoti kiekvienas, bent minutę praleidęs prie 
jūsų kompiuterio. Tačiau kadangi nuoširdžiai tikiu žmonių gerumu, paslaptį, kaip tai padaryti, 
atskleisiu. Taigi, atvėrę „Google Chrome“ tinklapį, prie kurio norint prisijungti reikia slaptažodžio, 
patenkame į prisijungimo patvirtinimo lapą. Jei kompiuteryje prisijungimo slaptažodis išsaugotas, čia 
atviru tekstu rodomas prisijungimo vardas, arba, pavyzdžiui, elektroninis paštas, o po juo langelyje 
„password“ – eilutė taškučių. Užvedus pelytės rodyklę ant tų taškučių ir paspaudus dešinįjį klavišą, 
pasirodo pagalbinė lentelė. Joje reikia surasti paskutinį punktą „Patikrinti elementą“ ir jį parinkti 
paspaudus kairįjį pelės klavišą. Lango apačioje atsivers į kelias dalis padalintas langas. Didžiausiame 
lange kairėje rodomos įvairių kodų eilutės. Tarp jų reikia surasti, kur užrašyta kažkas tokio: Suradus 
užrašą „type=„password“ lieka užvesti pelės rodyklę virš užrašo „password“, du kartus paspausti 
kairįjį mygtuką ir atsiradusiame perrašomame langelyje vietoj žodžio „password“ įrašyti žodį „text“. 
Įrašę paspaudžiame „enter“ ir vietoj taškučių matome patį slaptažodį. Aišku, jį pamačius geriausia 
būtų vėl vietoj „text“ įrašyti „password“ – juk nenorime, kad kiekvienas matytų mūsų slaptažodžius. 
Aišku, paprastai slepiamas slaptažodis yra daugiau trūkumas nei patogumas, tad, tikimės, 
atnaujintoje „Chrome“ versijoje tai padaryti bus sunkiau, o kol kas – VOILA!

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/it/techno/2012/12/09/news/nori-pamatyti-paslepta-
slaptazodi-tai-paprasta--5164187/



Bevielio interneto kodas 

Jei į svečius užėjusiam draugui norite leisti prisijungti prie namuose veikiančio bevielio 
ryšio, tačiau slaptažodis kažkur pasimetė, o kompiuteris jį vėlgi slepia, „Windows 7“ 
operacinė leidžia tokį kompiuterį „prakalbinti“. Pelytės rodyklę nuvedus į dešinį apatinį 
ekrano kampą, kur mažytis laiptelius primenantis ženklelis rodo, ar šiuo metu kompiuteris 
prisijungęs prie bevielio interneto ryšio, atsistojus virš jo ir paspaudus dešinįjį pelės 
mygtuką, pasirodo trumpa lentelė, joje paspaudus kairįjį pelės mygtuką reikia pasirinkti 
„Open Network and Sharing Center“. Tą patį galima pasiekti dar dviem būdais. 
Paprasčiausia – paspaudus mygtuką „Start“ (kairėje apatinėje ekrano dalyje) ir atsidarius 
lentelei tiesiog pradėti rinkti tekstą „Network and Sharing Center“, iškart atsivers lentelė, 
joje reikia pasirinkti būtent taip vadinamą skyrių. Kitas būdas – jį surasti atvėrus „Control
panel“. Kai jau kuriuo nors būdu šis skyrius atvertas, reikia pasirinkti nuorodą „Manage
wireless networks“ (langelio kairėje, aukščiau). Tuomet atsivers visos bevielio interneto 
pasijungimo paskirtys, kurias kada nors įrašėte į kompiuterį. Lieka dukart paspausti kairįjį 
pelės mygtuką virš reikiamos paskirties, atsivėrusioje lentelėje pasirinkti skiltį „security“ ir 
ten padėti varnelę langelyje „Show characters“. Viskas, slaptažodį jau matote.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/it/techno/2012/12/09/news/nori-pamatyti-
paslepta-slaptazodi-tai-paprasta--5164187/



• https://descubrir.online/lt/como-encontrar-la-contrasena-de-correo-
electronico/

• https://websetnet.net/lt/finding-forgotten-passwords-hidden-
browser/?q=%2Fja%2Ffinding-forgotten-passwords-hidden-browser%2F

• https://sotikteam.ru/lt/prog-to-display-the-password-in-prague-how-to-
open-a-password-under-asterisks-in-chrome-opera-firefox-and-
comodo.html

• https://help.inbox.lv/question/763/29?language=lt

• https://lt.go-travels.com/93167-outlook-express-password-recovery-
1166132-4526939

• https://lit.fixaslowcomputer.com/3060784-how-to-see-the-password-in-
2019

https://descubrir.online/lt/como-encontrar-la-contrasena-de-correo-electronico/
https://websetnet.net/lt/finding-forgotten-passwords-hidden-browser/?q=/ja/finding-forgotten-passwords-hidden-browser/
https://sotikteam.ru/lt/prog-to-display-the-password-in-prague-how-to-open-a-password-under-asterisks-in-chrome-opera-firefox-and-comodo.html
https://help.inbox.lv/question/763/29?language=lt
https://lt.go-travels.com/93167-outlook-express-password-recovery-1166132-4526939
https://lit.fixaslowcomputer.com/3060784-how-to-see-the-password-in-2019


Slaptažodis – tai raktas: 
nepalikite jo spynoje

<15min.lt>



APIE KENKĖJUS IR KOVĄ SU JAIS



https://www.prisijungusi.lt/medziaga/prad/9/assets/Ct
xFsLgdxsR72gPS_transcoded-hn1D7ysGzvZ2zvvU-lia-02-
09.mp4

https://www.prisijungusi.lt/medziaga/prad/9/assets/CtxFsLgdxsR72gPS_transcoded-hn1D7ysGzvZ2zvvU-lia-02-09.mp4


Kaip būti saugesniam internete: tapatybės vagystės, 

piratavimas, interneto etiketas /asm duom

https://youtu.be/3snPOTSX5WA

https://youtu.be/3snPOTSX5WA


https://youtu.be/Hf_4YNxoZmY

https://youtu.be/Hf_4YNxoZmY


Saugaus interneto pamoka su Gustavu

https://youtu.be/DchfEuUo4fk

https://youtu.be/DchfEuUo4fk


https://youtu.be/5TxCgC-Audo

https://youtu.be/5TxCgC-Audo


Kaip laiku atpažinti telefoninius virusus ir 
išvengti jų „malonės“?

1. Įtariamasis nr. 1 – „Download“ mygtukas. 
2. Įtariamasis nr. 2 – vartotojų komentarai ir „Google“ 

testas 
3. Įtariamasis nr. 3 – jungtis su kompiuteriu 
4. Įtariamasis nr. 4 – keistos žinutės, pranešimai ar 

laiškai 
5. Įtariamasis nr. 5 – „Bluetooth“ ryšys

Skaitykite daugiau: https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/kaip-laiku-atpazinti-telefoninius-virusus-ir-
isvengti-ju-malones.d?id=81267273

https://www.delfi.lt/mokslas/technologijos/kaip-laiku-atpazinti-telefoninius-virusus-ir-isvengti-ju-malones.d?id=81267273
















Kovai su kenkėjais...








