
 

2021 M. SAUGESNIO INTERNETO SAVAITĖS RENGINIAI  

 

 
 

Saugesnio interneto diena (Safer internet day), daugelyje pasaulio šalių minima iniciatyva, 2021-aisiais metais vyks vasario 9 d. 

(antradienį). Iniciatyvos tikslas – atkreipti dėmesį į aktualius skaitmeninius iššūkius, skatinti saugesnį, ypač vaikų ir jaunuolių, 

naudojimąsi internetu ir skaitmeninėmis technologijomis. Lietuvoje, organizuojant teminę akciją Saugesnio interneto savaitė, įvairios 

šviečiamosios veiklos ir tiesioginės vaizdo transliacijos saugesnio interneto temomis vaikams, jaunimui ir suaugusiesiems vyks visą 

savaitę (vasario 8–12 d.).  

Kviečiame dalyvauti Saugesnio interneto savaitės renginiuose! 

 

„KURIAME SAUGŲ INTERNETĄ KARTU“ 

(pokalbiai, debatai) 

 

2021 m. vasario 9 d. 15 val. 

 
Apie renginį. Pasaulinės pandemijos kontekste internetas tapo kasdiene priemone kiekvienam iš mūsų – mokomės, dirbame, 

pramogaujame, bendraujame. Tačiau, šalia visų gerų dalykų, virtualioje erdvėje slypi ir kita, tamsioji, interneto pusė – žalingas 

nepilnamečiams turinys, neapykantos kurstymas, asmeninių duomenų naudojimas ir kita.  

Renginio metu saugesnio interneto tema kalbinsime žinomus visuomenės veikėjus: Mantą Stonkų, Dovilę Filmanavičiūtę ir kitus, 

rengsime parodomuosius jaunimo debatus, koncertuos populiari jaunosios kartos muzikos atlikėja Paula.  

https://www.saferinternetday.org/web/sid/home


 

Kam skirta? Renginys skirtas jaunuoliams, jų tėvams, mokytojams.  

 

Kur vyks? Tiesioginė vaizdo transliacija vyks vasario 9 d. 15 val. iš VšĮ „Dūmų fabrikas“ studijos.  

Kviečiame jungtis ir stebėti kartu!  

REGISTRACIJA vyks iki vasario 5 d.: https://www.draugiskasinternetas.lt/kvieciame-kartu-svesti-saugesnio-interneto-diena-

kuriame-saugu-interneta-kartu/ 

 

Organizatoriai: Nacionalinė švietimo agentūra, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba. 

 
 

 

„CUT THE CRAP. GANA KAPOTIS INTERNETE!“  

(socialinė kampanija) 

 

2021 m. vasario 1–21 d. 

 
Apie renginį. Socialinė kampanija „Cut the crap. Gana kapotis internete!“, padedant influenceriams, atkreips vaikų ir paauglių 

dėmesį į sunkumus ir grėsmes, kylančias bendraujant internetu, suteiks vertingų patarimų ir pakvies, susidūrus su sunkumais, 

skambinti ar rašyti „Vaikų linijai“. Paaugliai bus skatinami, panaudojant kampanijos priemones (virtualius lipdukus, garso 

takelį), socialiniuose tinkluose parodyti nepritarimą interneto turiniui, kuris skaudina ir žemina, grasina ar gąsdina kitus. 

Pristatant dažniausias problemas, su kuriomis vaikai ir paaugliai susiduria internete, bus primenama, kad visais tokiais atvejais 

jie gali drąsiai skambinti ar rašyti „Vaikų linijai“, kur jų laukia anonimiška ir konfidenciali pagalba. 

 

Kam skirta? Renginys skirtas 10–15 metų vaikams ir paaugliams. 

 

https://www.draugiskasinternetas.lt/kvieciame-kartu-svesti-saugesnio-interneto-diena-kuriame-saugu-interneta-kartu/
https://www.draugiskasinternetas.lt/kvieciame-kartu-svesti-saugesnio-interneto-diena-kuriame-saugu-interneta-kartu/


Kur vyks? Socialinė kampanija vyks socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Instagram“, „Snapchat“, „YouTube“, interneto 

platformose „edienynas.lt“, „Tamo.lt. 

 

Organizatorius: „Vaikų linija“. 

 

 

NACIONALINĖ SAUGESNIO INTERNETO VIKTORINA 

 

2021 m. vasario 8–12 d. 
Apie renginį. Vasario 8–11 dienomis vyks keturi viktorinos turai, o vasario 12 d., penktadienį, – skelbiamos laimėjusios 

komandos. Kiekvienos dienos turo klausimai skatins komandas tarpusavyje diskutuoti įvairiomis saugesnio elgesio internete 

temomis. Prizais bus apdovanotos 10 komandų laimėtojų. 

Kam skirta? Nacionalinėje saugesnio interneto viktorinoje kviečiamos dalyvauti 4–6 klasių mokinių komandos. 

Kur vyks? KOMANDŲ REGISTRACIJA – iki vasario 5 d. Viktorinos taisykles ir registraciją rasite:           

https://www.extrafm.lt/viktorina/ 

Organizatoriai: asociacija „Langas į ateitį“ drauge su projektu „Prisijungusi Lietuva“. 

 

 

 

EDUKACINĖS SAUGESNIO INTERNETO PAMOKĖLĖS 

 

2021 m. vasario 8–12 d. 
Apie renginį. Saugesnio interneto savaitės metu rengiamose edukacinėse pamokėlėse Draugiško interneto meškiukas bendraus 

tiek su vaikais, tiek su ekspertais apie tai, kaip internete būti saugesniems. Vienos pamokėlės trukmė – apie 20 min. Kiekvieną 

savaitės dieną bus skelbiama nauja edukacinė pamokėlė (nuoroda į „YouTube“ kanalą), kurią bus galima stebėti bet kuriuo 

patogiu metu.  

 

Kam skirta? Edukacinėse saugaus interneto pamokėlėse kviečiami dalyvauti 4–6 klasių mokiniai. 

https://www.extrafm.lt/viktorina/


Kur vyks? Informaciją apie edukacines pamokėles rasite: https://www.prisijungusi.lt/renginiai/saugesnio-interneto-savaite-

2021/ 

Organizatoriai: asociacija „Langas į ateitį“ drauge su projektu „Prisijungusi Lietuva“. 

 
 

SAUGESNIO INTERNETO SAVAITĖ LIETUVOS VIEŠOSIOSE BIBLIOTEKOSE  

(edukacinės veiklos) 

 

2021 m. vasario 8–13 d. 
Apie renginį. Lietuvos viešosios bibliotekos visą savaitę siūlo savo lankytojams įvairias edukacines veiklas ir skatina mokytis 

saugiai elgtis interneto erdvėje. 

Kam skirta? Edukacinės veiklos skirtos Lietuvos viešųjų bibliotekų lankytojams. 

Kur vyks? Daugiau informacijos apie vyksiančias veiklas kviečiame teirautis Jums artimiausioje bibliotekoje. 

Organizatoriai: asociacija „Langas į ateitį“ drauge su projektu „Prisijungusi Lietuva“. 

 

 

KIBERNETINIO SAUGUMO CENTRO PATARIMAI: „KARTU UŽ SAUGESNĮ INTERNETĄ“  

(kampanija) 

 

2021 m. vasario 8–12 d. 
Apie renginį. Kompanijos metu bus dalijamasi aktualiais patarimais:  

Kas yra slaptažodis ir kodėl jis yra svarbus? 

Kas yra socialinė inžinerija ir kodėl ji yra grėsmė? 

Kas yra atsarginė kopija ir kodėl ji svarbi? 

Kas yra privatumas ir kodėl jis svarbus? 

https://www.prisijungusi.lt/renginiai/saugesnio-interneto-savaite-2021/
https://www.prisijungusi.lt/renginiai/saugesnio-interneto-savaite-2021/


Kam skirta? Renginys skirtas visų amžiaus grupių žmonėms. 

Kur vyks? Informaciją rasite NKSC „Facebook“ puslapyje: www.facebook.com/NKSC.LT 

Organizatorius: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. 

 

 

„APIE INTERNETO PLATYBES SU BENDRUOMENĖS PAREIGŪNAIS“  

(atvira online paskaita) 

 

2021 m. vasario 8-9 d. 
Apie renginį. Bendruomenės pareigūnas pristatys dvi temas apie interneto pavojus: 1) Patyčios, įžeidimai, komentarai, 

socialiniai tinklai; 2) Sukčiavimai, pirkimai ir pardavimai, pervedimai, bankai, skelbiu.lt. Pristatymuose bus pateikiami 

pavyzdžiai (linksmi ir liūdni) apie internete tykančius pavojus. 

Kam skirta? Paskaita skirta visų amžiaus grupių žmonėms, kuriems aktuali tema – pavojai internete. 

Kur vyks? Informaciją rasite „Facebook“ paskyroje: https://www.facebook.com/pakruojorajonobendruomenespareigunai  

Organizatoriai: Šiaulių AVPK Pakruojo rajono bendruomenės pareigūnai. 

 

 

„IŠMANI BIBLIOTEKA – ERDVĖ KURTI IR AUGTI“ 

(virtualus edukacinis renginys) 

 

2021 m. vasario 9 d. 13 val. 
Apie renginį. Biblioteka – tai atvira žinioms ir idėjoms erdvė, bendruomenės kūrimosi ir traukos centras. Vasario 9 d. 13–16 

val. renginys sukvies ekspertus ir Jums gerai pažįstamus visuomenėje veidus, kurie pasakos apie technologijų naujoves, saugų 

jų naudojimąsi, 5G ryšio proveržį. Atkreipsime dėmesį į virtualių socialinių erdvių pranašumus ir pavojus, pakviesime atsisukti 

http://www.facebook.com/NKSC.LT
https://www.facebook.com/pakruojorajonobendruomenespareigunai


į save, į savo emocinę sveikatą, jos pažinimą ir stiprinimą. Dar pasidalysime patirtimi ir įžvalgomis apie teminių akcijų 

įgyvendinimo subtilybes. O svarbiausia – viskas vyks nuotaikingai, su trupučiu muzikos ir magijos.  

Kam skirta? Virtualus edukacinis renginys skirtas Lietuvos viešųjų bibliotekų ir mokyklų bibliotekų darbuotojams. 

Kur vyks? Renginio informaciją ir REGISTRACIJĄ rasite: https://www.prisijungusi.lt/renginiai/ismani-biblioteka-erdve-

kurti-ir-augti/ 

Organizatoriai: asociacija „Langas į ateitį“ drauge su projektu „Prisijungusi Lietuva“. 

 
 

„KARTU UŽ SAUGESNĮ INTERNETĄ“  

(konkursas) 

 

2021 m. vasario 9 d. 
Apie renginį. Kviečiame pasitikrinti savo žinias apie kibernetinį saugumą atsakant į pateiktus klausimus. 

Kam skirta? Konkursas skirtas IT specialistams. 

Kur vyks? Informaciją rasite NKSC „Facebook“ puslapyje: www.facebook.com/NKSC.LT 

Organizatorius: Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. 

 

 

 

IŠMANUSIS PROTMŪŠIS  

(naudojant Kahoot platformą)  

 

2021 m. vasario 10 d. 
Apie renginį. Naudojant Kahoot platformą vyks protmūšis socialinių tinklų saugumo grėsmės klausimais. 

https://www.prisijungusi.lt/renginiai/ismani-biblioteka-erdve-kurti-ir-augti/
https://www.prisijungusi.lt/renginiai/ismani-biblioteka-erdve-kurti-ir-augti/
http://www.facebook.com/NKSC.LT


Kam skirta? Protmūšyje kviečiami dalyvauti Šiaulių miesto ir rajono gyventojai nuo 16 metų. 

Kur vyks? Informaciją rasite „Facebook“ paskyroje: https://www.facebook.com/policijospareigunai  

Organizatoriai: Šiaulių AVPK Šiaulių miesto ir rajono bendruomenės pareigūnai. 

 
 

„PATYČIOS IR SMURTAS SOCIALINIUOSE TINKLUOSE: KAIP ATPAŽINTI IR 

APSIGINTI?“  

(atvira online paskaita) 

 

2021 m. vasario 10 d. 10 val. 

 
Apie renginį. Į saugaus interneto sąvoką svarbu įtraukti patyčių ir psichologinio smurto socialiniuose tinkluose temą. Istorijos, 

kai vaikai, paaugliai ir net suaugusieji patiria patyčias ir smurtą socialiniuose tinkluose, visuomet atsiduria ir žiniasklaidos 

centre. Tokie reiškiniai palieka ne tik psichologines traumas, skatina smurtą prieš save, bet ir lemia kitą procesą – patyčių 

socialiniuose tinkluose tendencingą kartojimąsi, savo socialinio statuso demonstravimą ir pan.  

Paskaitą skaitys Justina Maciūnaitė, Kūrybinių industrijų fakulteto lektorė, portalo „Delfi“ žurnalistė. 

  

Kam skirta? Renginys skiriamas jaunimui, 8–12, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, taip pat studentams, mokyklų 

bendruomenėms, mokytojams, socialinių tinklų vartotojams. 

 

Kur vyks? Atviros online paskaitos prisijungimo nuoroda: https://liedm.zoom.us/j/95402763524 

https://www.facebook.com/policijospareigunai
https://liedm.zoom.us/j/95402763524


                  Meeting ID: 954 0276 3524. 

 

Organizatorius: VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakultetas. 

 

„MELAGIENŲ (RO)BOTAI“ 

(atvira online paskaita) 

 

2021 m. vasario 11 d. 12 val. 

 

 
 

 

Apie renginį. Kaip veikia tikslingai skleidžiamos melagingos naujienos ir kaip mes per savo tikėjimą sąmokslo teorijomis 

prisidedame prie jų. Kaip dirbtinis intelektas prisideda prie melagingų naujienų sklaidos ir ką galime padaryti mes, kad 

sustabdytume robotus? Apie tai plačiau ir išsamiau paskaitoje – „Melagienų (ro)botai“. 

Paskaitą skaitys Živilė Sederevičiūtė-Pačiauskienė, VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakulteto dekanė. 

 

Kam skirta? Renginys skiriamas jaunimui, 8–12, I–IV gimnazijos klasių mokiniams, taip pat studentams, mokyklų 

bendruomenėms, mokytojams, tėvams. 

 

Kur vyks? Atviros online paskaitos prisijungimo nuoroda: https://liedm.zoom.us/j/95859214020    

                   Meeting ID: 958 5921 4020. 

       

Organizatorius: VILNIUS TECH Kūrybinių industrijų fakultetas. 

https://liedm.zoom.us/j/95859214020


 

„KAIP KALBĖTI SU TĖVAIS IR PADĖTI VAIKAMS GYVENTI SKAITMENINIAME 

PASAULYJE“ 

(mokymai) 

 

2021 m. vasario 11 d. 15 val. 

 

 
Apie renginį. Mokymų metu aptarsime, kuo ypatinga skaitmeninė karta ir kaip su ja bendrauti, kokie argumentai padeda 

bendraujant su tėvais, kokių reiktų susitarimų, kad pagerintume ugdymo procesą, kokios mūsų, suaugusiųjų, pagalbos gali 

reikėti vaikams. 

 

Kam skirta? Mokymai skirti mokytojams. 

 

Kur vyks? REGISTRACIJOS į mokymus nuoroda: www.manoapklausa.lt/apklausa/1253666569/ . Prisijungimo nuoroda 

bus atsiųsta prisiregistravusiems dalyviams. 
 

Organizatorius: Skaitmeninės etikos centras. 

 
 

„ATSPARUMAS DEZINFORMACIJAI IR SAUGESNIS INTERNETAS: ISTORINĖS 

PRAEITIES VERTINIMŲ KOLIZIJA“ 

(atvira online paskaita) 

 

2021 m. vasario 12 d. 14.30 val. 

http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1253666569/


Apie renginį. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie KAM lektorius dr. Ramūnas Trimakas skaitys viešą 

paskaitą.  
 

Kam skirta? Paskaita skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams. 

 

Kur vyks? Informaciją rasite „Facebook“ paskyroje: https://www.facebook.com/mobilizacija.lt 
 

Organizatorius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija. 

 
 

 

https://www.facebook.com/mobilizacija.lt

