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INTERNETO DŽIAUGSMAI IR PAVOJAI

Šiais laikais sunku įsivaizduoti gyvenimą be 

interneto. Tačiau ar mokame patys saugiai 

naudotis internetu ir apsaugoti nuo galimų jo 

grėsmių savo artimuosius?

Kad ir nemaţa visokių grėsmių, tačiau nėra labai 

sudėtinga nuo jų apsisaugoti įvairiomis 

techninėmis priemonėmis ar laikantis 

paprasčiausio atsargumo.



NAUJOS ŽINIATINKLIO GALIMYBĖS IR GRĖSMĖS

 Techninės grėsmės.

 Netinkamas turinys internete.

 Grėsmė privatumui.

 Socialinė inţinerija.



TECHNINĖS GRĖSMĖS

Nuo daugelio interneto ir kompiuterinių virusų 

keliamų grėsmių galima apsisaugoti 

specialiomis programinėmis priemonėmis -

interneto uţkardomis, antivirusinėmis ir šnipus 

naikinančiomis programomis, pašto filtrais ir kt.

Būtina taip pat reguliariai naujinti antivirusinę ir 

visą likusią programinę įrangą, kopijuoti 

svarbius duomenis bei laikytis tam tikrų 

saugaus elgesio internete rekomendacijų.



NETINKAMAS TURINYS INTERNETE

Draudţiama informacija – tai informacija, kurios paviešinimas ir 
(ar) platinimas yra draudţiamas pagal galiojančius įstatymus:

 pornografinio turinio informacija;

 informacija, kuria tyčiojamasi, niekinama, skatinama 
neapykanta;

 kita įstatymais draudţiama informacija.

Ribojama informacija yra reglamentuojama siekiant apsaugoti 
nepilnamečius asmenis.:

 informacija, susijusi su fizinio ar psichinio smurto vaizdavimu,;

 erotinio pobūdţio informacija,;

 informacija, kurioje rodomas mirusio arba ţiauriai suţaloto 
ţmogaus kūnas;

 informacija, sukelianti baimę ar siaubą, skatinanti savęs 
ţalojimą ar saviţudybę;

 kita įstatymais ribojama informacija.



GRĖSMĖ PRIVATUMUI

Internetu perduodama informacija keliauja 

įvairiais kompiuterių tinklais ir gali būti matoma 

visame pasaulyje. Nesiimant specialių 

atsargumo priemonių, piktavaliai gali suţinoti 

ne tik privačius, tik Jums ţinotinus dalykus, bet 

paskui ir pasinaudoti Jūsų tapatybe (apsimesti 

Jumis).



SOCIALINĖ INŽINERIJA

Ir dabar interneto bendravimo priemonėmis 

išgaunami privatūs duomenys ir slaptaţodţiai.

Duomenims gauti gali būti panaudoti ir Trojos 

arkliai, kurie pridedami prie laiško ar 

programos; juos smalsumo vedini paleidţia 

gavėjai.



ORGANIZACINĖ SAUGA

 Asmens duomenų sauga švietimo įstaigoje.

 Organizacinė kompiuterių sauga.

 Techninės apsaugos priemonės.

Mokymo įstaigos personalo švietimas.



ASMENS DUOMENŲ SAUGA ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE

Renkant ir tvarkant kokius nors duomenis, būtina 
ţinoti:

 kam skirti duomenys ir kokiu tikslu jie renkami;

 kas turi prieigą prie šių duomenų; kas turi teisę 
duomenis pakeisti;

 kaip ir kada duomenys bus pildomi;

 kaip ir kada nebereikalingi duomenys bus perduoti 
ar sunaikinti.

Mokinių asmens duomenys, nuotraukos, kita 
informacija mokyklos svetainėje gali būti 
skelbiama tik tiems mokiniams bei jų tėvams 
sutikus.



ORGANIZACINĖ KOMPIUTERIŲ SAUGA

 Veikiantis ir neuţrakintas kompiuteris neturi būti 
paliekamas be prieţiūros. Nenaudojamas 
kompiuteris per tam tikrą laiką privalo uţsirakinti.

 Kompiuterių tinklo prisijungimo lizdai turi būti 
matomose ir kontroliuojamose vietose.

 Neturi būti leidţiama svetimus kompiuterius jungti 
prie įstaigos tinklo (uţtikrinama programiškai).

 Įstaigos kompiuteriai neturėtų būti išnešami, 
jungiami prie interneto namuose bei naudojami 
namiškių.

 Kompiuterio vartotojai negali turėti 
administratoriaus teisių.



TECHNINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Pagrindiniai kompiuterio apsaugos reikalavimai:

1. Neleisti prie kompiuterio prisijungti iš išorės, 

tam panaudojant interneto uţkardas;

2. Nuolat atnaujinti operacinės sistemos 

komponentus bei kitą naudojamą programinę 

įrangą;

3. Naudoti antivirusines priemones.



MOKYMO ĮSTAIGOS PERSONALO ŠVIETIMAS

Rekomenduotina švietimo įstaigai surengti vidi-
nius mokymus ir supaţindinti pedagogus su mo-
kykloje taikomomis duomenų saugos taisyklė-
mis, saugiu interneto naudojimu bei vaikų ap-
sauga nuo interneto pavojų.
Mokyklos socialiniai pedagogai turėtų būti pa-
sirengę informuoti ugdytinius bei jų tėvus apie 
interneto grėsmes, apsisaugojimo nuo jų būdus, 
o atsiradus realiai patyčių, persekiojimo, išnau-
dojimo, bauginimo grėsmei ar padariniams -
kartu su mokyklos administracija padėti jiems 
kaip ir įprastiniais atvejais.



VAIKAI IR INTERNETAS

 Patyčios internete - ši problema kyla realiame 

gyvenime, tačiau dėl kone neribotų interneto ir 

technologinių galimybių gali pasiekti nevaldo-

mą mastą ir įgyti įvairiausias formas.

 Priklausomybė nuo kompiuterio ir interneto -

kai kuriems asmenims, ypač ribotai bendrau-

jantiems realiame pasaulyje ar nesugeban-

tiems savęs jame įprasminti, naudojantis kom-

piuteriu išsivysto priklausomybė nuo jo. Ji pasi-

reiškia tiek vaikams ar paaugliams, tiek ir jau-

niems ar vidutinio amţiaus ţmonėms.



REKOMENDACIJOS VAIKAMS IKI 10 METŲ

 pasinaudoti kompiuteriu kaip priemone glaudiems vaikų ir 
tėvų santykiams formuoti. Kalbėkite apie kompiuterius, 
atsakykite į vaikų klausimus, skatinkite jų norą paţinti;

 visada būti kartu su vaikais, kai jie naudojasi internetu;

 nustatyti aiškias naudojimosi internetu taisykles;

 reikalauti, kad vaikai internete neskelbtų savo tikro vardo, 
adreso, telefono, kitų privačių duomenų, kitaip neatskleistų 
savo tapatybės;

 padėti vaikams susikurti prisijungimus prie svetainių, 
neatskleidţiant jų tapatybės;

 kiekvienam šeimos nariui sukurti atskirą kompiuterio 
vartotoją su atitinkamai filtruojamu interneto turiniu. 
Naršyklėje blokuoti iškylančius langus ir reklamas;

 kiekvienas šeimos narys turi rodyti teisingą naudojimosi 
internetu pavyzdį.



REKOMENDACIJOS VAIKAMS NUO 11 IKI 14 METŲ

Rekomenduojamos tos pačios taisyklės, kaip ir 
jaunesnių vaikų.

Papildomai, šiai vaikų amţiaus grupei patariama:

 nustatyti vidutinius interneto turinio ribojimus, 
atitinkančius jų amţių;

 laikyti kompiuterius matomoje vietoje, kad būtų 
galima stebėti, ką vaikai veikia internete;

 skatinti vaikus pranešti suaugusiems apie viską, ką 
jie internete sutinka gąsdinančio ir nemalonaus. 
Tėvai ir auklėtojai neturi dėl to vaikų bausti, tačiau 
turi stengtis uţsitarnauti jų atvirumą ir pasitikėjimą.



REKOMENDACIJOS VAIKAMS NUO 15 IKI 18 METŲ

 toliau naudotis kompiuteriu kaip priemone glaudiems vaikų ir tėvų 
santykiams formuoti. Kalbėkite apie vaikų bendravimą internete, jų 
draugus taip pat, kaip ir realiame gyvenime;

 skatinti vaikus pasitarti su suaugusiais kiekvienoje nemalonioje ar 
gąsdinančioje situacijoje internete;

 nustatyti aiškias naudojimosi internetu taisykles, nurodant 
naudojimosi trukmę, tinkamų ir netinkamų svetainių poţymius, leistiną 
ir neleistiną skelbti internete informaciją, bendravimo tiesiogiai ir 
socialiniuose tinkluose taisykles;

 laikyti kompiuterius viešoje ir matomoje vietoje; neleisti jų laikyti 
paauglių miegamuosiuose;

 papildomai naudoti interneto turinio filtravimo priemones;

 naršyklėje blokuoti reklamas bei iškylančius langus, kuriuose gali būti 
pateikiamas netinkamas turinys;

 ţinoti paauglių lankomas svetaines ir su kuo jie bendrauja. Patarti 
bendrauti tik moderuojamuose viešuose pokalbių kanaluose;



 primygtinai reikalauti, kad paaugliai nesusitiktų su interneto draugais;

 paaiškinti autorių teises ir programų, muzikos, vaizdo įrašų, 
parsisiuntimo bei naudojimo legalumą;

 paaiškinti apie suaugusiems skirtą turinį ir pornografiją internete, 
patarti vietoje to lankytis sveikatos ir šeimos santykių svetainėse;

 padėti apsisaugoti nuo nepageidautinų laiškų: neskelbti savo adresų 
internete, neatsakinėti į juos, naudoti pašto filtrus;

 ţinoti paauglių daţnai lankomas svetaines. Patarti vaikams nesilankyti 
netinkamo turinio svetainėse, neskelbti privačių duomenų, savo ir 
draugų nuotraukų;

 mokyti bendrauti etiškai ir atsakingai, nenaudoti interneto smurtui ir 
patyčioms;

 neleisti be suaugusiųjų prieţiūros prekiauti internete;

 paaiškinti apie lošimus internete, priminti, kad nepilnamečiams lošti 
neleidţiama.



SUSITARKITE SU VAIKAIS

Kaip rodo pasaulinė praktika, nepakanka kalbėti 

vaikams apie galimas grėsmes, bandyti 

vienašališkai primesti savo valią, taikyti įvairias 

kontrolės ir sekimo sistemas, bet su vaikais 

reikia kalbėtis, pasiekti susitarimą, bendrai 

sudaryti interneto naudojimo taisykles ar net 

pasirašyti įsipareigojimų sutartį.



VAIKŲ ŠVIETIMAS MOKYKLOJE

Ugdytinių saugaus interneto ţinios ir įgūdţiai gali 

būti formuojamos ne tik informacinių 

technologijų, bet ir kitose, pavyzdţiui, pilietinio 

ugdymo, socialinio ugdymo, etikos pamokose.



TURINIO FILTRAVIMO PRIEMONĖS

 Naršyklių turinio filtrai.

 Turinio filtravimo programos.



KOMPIUTERIO APSAUGA

 Interneto uţkarda

 Belaidţio tinklo apsauga

 Virusai ir apsaugos nuo jų priemonės

 Apsauga nuo šnipinėjančių programų

 Programinės įrangos naujinimas

 Nereikalingų dalykų šalinimas



INTERNETO UŽKARDA

 Turinio filtravimas naršyklėje.

Microsoft Windows interneto uţkarda.

 Naršymo pėdsakų pašalinimas.

 Interneto naršyklės apsauga nuo apgaulingų 

svetainių.

 Reklamų blokavimas.



PRIVATUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

 Asmens duomenys internete.

 Slaptaţodţiai.

 Privatumas belaidţiuose tinkluose.

 Privatumas viešuosiuose kompiuteriuose.

 Nepageidaujami laiškai.

 Duomenų išviliojimas.

 Atsiskaitymai internetu.

 Duomenų apsauga kompiuteryje.

Mobiliųjų telefonų sauga.



 Svarbiausia taisyklė naudojantis internetu - neatskleiskite 
savo tapatybės: vardo, pavardės, adreso, e. pašto adreso, 
kitų individualių duomenų. 

 Internete nenaudokite savo tikrojo vardo - sugalvokite 
slapyvardį.

 Būkite atsargūs internete bendraudami su tais, kurie tuoj 
pat prašo atskleisti asmeninius duomenis ar susitikti.

 Informacija apie darbą, artimuosius, asmeninės 
svetainės adresas taip pat yra privatūs duomenys, bet 
kam jų neatskleiskite.

 Neįveskite savo tikrų duomenų neaiškiose svetainėse, 
reikalaujančiose registracijos. 

 Jei kurioje nors svetainėje paskelbiate savo tikrąjį e. 
pašto adresą, tuomet jį uţrašykite taip, kad šio adreso 
negalėtų atpaţinti pašto šiukšlintojų robotai. 

 Pirkdami prekes ar paslaugas įsitikinkite svetainės 
patikimumu.



DARBO KOMPIUTERIU ETIKA

 Bendravimo internete etiketas.

 Intelektualioji nuosavybė internete.

 Teisinė duomenų apsauga.



BENDRAVIMO INTERNETE ETIKETAS

Pagalvokite prieš siųsdami ţinutę, o ne po to. Nesiųskite daugeliui 
ţmonių informacijos, kuri reikšminga tik siauram draugų ratui.

Jei persiunčiate gautą laišką - nekeiskite teksto. 

Būkite konservatyvūs tam, ką siunčiate ir liberalūs tam, ką gaunate. 

Jei sumanėte atsakyti į įţeidţiančio turinio ţinutę, siųskite atsakymą 
tiesiai jos autoriui.

Perskaitykite savo laišką prieš siųsdami. Ištaisykite gramatines 
klaidas. Negalima rašyti šveplai, o taip pat vien didţiosiomis ar 
vien maţosiomis raidėmis. 

Niekada nesiųskite ir nepersiųskite serijinių laiškų.

Naudokite adresatams priimtinas, visų naudojamas koduotes.

Ţinokite, kokio dydţio laišką siunčiate. Pridedant dokumentus ir ypač 
nuotraukas galima lengvai viršyti protingas apimties ribas.

Laiške būkite lakoniški, bet ne per daug. Atsakydami pridėkite 
pradinio teksto tiek, kad būtų galima suprasti apie ką šnekama. 

Laiškas turi turėti pavadinimą.



INTELEKTUALIOJI NUOSAVYBĖ INTERNETE

Praktiškai bet kuri informacija internete (tekstai, 
nuotraukos, vaizdo ir muzikos įrašai, programos, 
duomenys, duomenų bazės, kiti dokumentai) yra 
autorinis kūrinys, kurį nuo neteisėto naudojimo 
saugo įstatyminė autorių teisių apsauga. Auto-
riaus teisė į kūrinį nereikalauja jokios formalios 
registracijos.

Bet koks kūrinio originalo ar jo kopijų panaudoji-
mas be autoriaus, jo teisių perėmėjo ar jo tin-
kamai įgalioto asmens leidimo yra laikomas 
neteisėtu.



TEISINĖ DUOMENŲ APSAUGA

Lietuvoje asmens duomenų saugumą uţtikrina Lietu-
vos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsau-
gos įstatymas.

Šis įstatymas reguliuoja santykius, atsirandančius 
renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant 
ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis informa-
cinėms sistemoms arba kitokiam su tuo susijusiam 
arba galimam susieti duomenų tvarkymui. Įstaty-
mas saugo asmens duomenis, tarp jų ir ypatingus 
asmens duomenis, kurių tvarkymas ar teikimas gali 
padaryti ţalos pačiam duomenų subjektui ar su juo 
susijusiems asmenims.



KUR KREIPTIS?

Lietuvoje uţ saugumą kompiuterių tinkluose ir 

internete atsakingos kelios institucijos, kurių 

atsakomybės sritys įvairios.

Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

koordinuoja ir inicijuoja valstybės informacinių 

sistemų plėtrą, rengia tokių informacinių 

sistemų ir registrų reikalavimus ir saugos 

taisykles.



 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 

uţtikrina asmens duomenų apsaugą.

 Valstybės saugumo departamentas šalia savo 

pagrindinių funkcijų rūpinasi valstybės 

paslapčių apsauga kompiuterių tinkluose.

 Ryšių reguliavimo tarnyba daugiausiai priţiūri 

elektroninių ryšių paslaugas, o taip pat kovoja 

su saugumo paţeidimais šių ryšių tinkluose.



Pagal nuotolinių kursų “Saugesnis internetas” 

medţiagą.

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt

Parengė Vilniaus universiteto Matematikos ir 

informatikos metodikos katedros staţuotoja, 

Vilniaus sav. Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos 

matematikos vyr. mokytoja   Aušra  Gackienė

http://www.draugiskasinternetas.lt/lt

