1. Informacija apie pavyzdžio teikėją
(įrašykite)
Viešojo juridinio asmens:
pavadinimas ir kodas
buveinės adresas, pašto indeksas

kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)

veiklos pobūdis

Projektą pristatančio asmens:
vardas ir pavardė
uţimamos pareigos
kontaktiniai duomenys (telefonas, faksas, el. paštas)

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau RRT), kodas 121442211
Algirdo g. 27 A
LT-03219 Vilnius
Tel. (8 5) 210 5623/33
Faks. (8 5) 216 1564
El. p. rrt@rrt.lt
http://www.rrt.lt
Konkurencijos skatinimas elektroninių ryšių ir pašto
rinkose; elektroninių ryšių bei pašto sektoriaus
reguliavimas; radijo spektro valdymas ir prieţiūra;
telekomunikacijų ir radijo ryšio galinių įrenginių prieţiūra;
kitų elektroninių ryšių išteklių valdymas ir prieţiūra;
vartotojų teisių gynimas.
Irena Gavėnienė
RRT Strategijos departamento Strateginio planavimo
skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 5) 210 5681; igaveniene@rrt.lt

2. Teikiamo projekto lygmuo:
(paţymėkite x)
1.

Europinis

2.

Nacionalinis

3.

Regioninis

4.

Vietinis

X

3. Sektorius, kuriam priskirtinas projektas:
(paţymėkite x)
1.

Administravimas

2.

Finansai

3.

Statyba / infrastruktūra

4.

Gynyba / apsauga

5.

Kultūra / švietimas

6.

Teisėsauga

7.

Sveikatos apsauga / socialinis darbas

8.

Darbo rinka / uţimtumas

9.

Ţemės ūkis

10. Aplinkosauga
11. Kitos viešosios paslaugos (įrašykite) Informacinių ir ryšių technologijų tinklų ir informacijos
saugumas

X

4. Europos kokybės konferencijos tema, kurią atitinka teikiamas projektas:
(paţymėkite x)
I. Nuo mikro vadybos iki meta vadybos

X

II. Piliečių / vartotojų įtraukimas, skatinantis į rezultatus orientuotą organizacijos veiklą
III. Į rezultatus orientuota lyderystė viešojo sektoriaus organizacijose
IV. Į rezultatus orientuoto mąstymo kultūros ugdymas viešojo sektoriaus organizacijose

1

Trumpai aprašykite projekto sąsają su paţymėta tema:
RRT vykdomos elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo stiprinimo veiklos tikslas yra vartotojų apsauga bei
vartotojų pasitikėjimo elektronine erdve didinimas. Ši veikla susijusi su į rezultatų poveikį orientuota vadyba, nes
informacinės technologijos (IT) leidţia sutelkti atskirus ţmones ir visuomenę per trumpą laiką atrasti problemoms
spręsti reikiamus būdus, t.y. IT leidţia atrasti naujus kilusių iššūkių (pvz. saugumo internete uţtikrinimo) sprendimo
būdus. Rezultatas pasiekiamas uţ institucijos ribų labai greitai, nes galimybė IT perduoti informaciją panaikina ribas,
skiriančias ţmones (skirtingo amţiaus, skirtingų tautybių, skirtingų rasių, lyties, tikėjimo ir t.t.), valstybes, valstybių
rinkas. Tokiu būdu, dokumentinio filmo „Tinklas“, kaip informacijos sklaidos priemonės sukūrimas ir pristatymas
suinteresuotai visuomenei perţengia vieno ţmogaus, vienos valstybės ribas ir ţvelgiant iš vartotojų/piliečių
perspektyvos yra procesų rezultatas, o ne pats procesas. Rezultatų poveikio tikslai orientuoti ne tik į vaikų ir paauglių
saugumo internete uţtikrinimą nepriklausomai nuo to, kokiame pasaulio krašte jie gyvena, nepriklausomai, nuo to,
kokioje šeimoje jie auga, bet ir į tėvus, globėjus, mokytojus bei kitus ugdytojus. Rezultatų poveikio tikslai susiję ir su
kelio uţkirtimu ţalingam turiniui internete, asmens duomenų vagystėms, priekabiavimui, patyčioms ir kitiems pavojams
elektroninėje erdvėje bei visuomenės informavimo gerinimu, o galutinis rezultatas iššaukia diskusijas tarptautiniu
mastu, t.y. reikalauja bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo. Procesai, susiję su saugumo internete uţtikrinimu,
keičia vieni kitus, nes informacijos sklaidos priemonės ir būdai XXI amţiuje daugeliui yra lengvai prieinami, veiksmų
planavimas įgauna grandininę reakciją ir vadovaujantis meta vadybos principais procesai valdomi ir koordinuojami.
Projekto įgyvendinimo metu išsikristalizavo atsakomybių uţ siekiamus rezultatus pasidalinimas tarp Lietuvos
valstybinių institucijų, privataus sektoriaus, nevyriausybinių organizacijų, dėl ko atsirado mąstymas/supratimas apie
grandininių ir tinklinių veiklos priemonių taikymą ir ateityje, sprendţiant aktualius saugumo internete klausimus.

5. Informacija apie teikiamą projektą
Projekto tikslai:

Projekto įgyvendinimo
etapai:

Projekto rezultatai:

(įrašykite punktais)
1. Skatinti saugesnį, ypač vaikų, naudojimąsi internetu ir naujomis technologijomis.
2. Kovoti su neteisėtu, ţalingu ir nepageidaujamu interneto turiniu bei elgesiu, ypač
patyčiomis kibernetinėje erdvėje bei vaikų seksualiniu išnaudojimu.
3. Šviesti visuomenę saugesnio interneto klausimais bei padėti vaikams, tėveliams ir
ugdytojams išvengti su skaitmeniniais ryšiais susijusių pavojų.
4. Atkreipti tėvų dėmesį į ţalą, kurią gali padaryti vaikų priklausomybę nuo kompiuterio,
kompiuterinių ţaidimų, interneto ar socialinių tinklalapių.
5. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei informacijos apie saugesnį internetą sklaidą.
I. Parengiamieji projekto įgyvendinimo etapo darbai:
1. Pagrindinių suinteresuotųjų šalių/pusių paieška ir nustatymas.
2. Platesnę informacijos sklaidą uţtikrinančių institucijų paieška ir nustatymas.
3. Specialios darbo grupės sudarymas.
5. Dokumentinio filmo, skirto vaikų saugumo internete problemai, „Tinklas“ kūrimas.
6. Specialios svetainės kūrimas socialiniame portale one.lt, suteikiančios galimybę internetu
ţiūrėti ir parsisiųsti dokumentinį filmą „Tinklas“.
II. Tolimesni projekto įgyvendinimo etapo darbai:
7. Dokumentinio filmo „Tinklas“ pristatymas „Forum Cinema Vingis“ kino teatre.
8. Dokumentinio filmo „Tinklas“ parodymas „Saugesnio interneto dienos 2010” renginiuose
bei Lietuvos Respublikos Seime vykusios konferencijos dalyviams.
9. Dokumentinio filmo „Tinklas“ transliavimas Nacionalinės Lietuvos televizijos I, II ir
World kanalais.
10. Seminarų ir diskusijų rengimas mokyklose, filmo DVD diskų platinimas Lietuvos
mokyklose, kitose švietimo įstaigose, savivaldybėse, pateikimas „Insafe“ ir INHOPE nariams,
tarptautinėse konferencijose.
11. Informacijos apie dokumentinį filmą „Tinklas“sklaidos priemonių ir metodų kūrimas.
1. Sukurtas dokumentinis filmas „Tinklas“, kuriame ţymūs pramogų pasaulio atstovai,
psichologai, pedagogai, valstybinių, verslo, tarptautinių organizacijų atstovai dalinasi savo
patirtimi apie interneto privalumus ir trūkumus bei pateikia tėvams patarimus, į ką jie turi
atkreipti ypatingą dėmesį.
2. Dokumentinis filmas „Tinklas“ tapo viena iš informacijos sklaidos priemonių apie patyčias
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Projekto
pritaikomumas:

kibernetinėje erdvėje, vaikų seksualinį išnaudojimą, priklausomybės nuo kompiuterio,
kompiuterinių ţaidimų, interneto ar socialinių tinklalapių.
3. Dokumentinio filmo „Tinklas“ reklaminė kampanija, kuri tapo svarbiausiu „Saugesnio
interneto dienos 2010” renginiu. Reklaminės kampanijos tikslas - atkreipti visuomenės
dėmesį į problemas, su kuriomis vaikai susiduria internete.
4. Specialaus tinklalapio sukūrimas: http://games1.one.lt/tinklas, kurio lankytojai filmą gali
ţiūrėti internete arba jį parsisiųsti. Tinklalapyje trumpai pristatyti filmo kūrėjai ir rėmėjai.
5. Dokumentinis filmas „Tinklas“ perţiūrėtas 20 000 kartų per dešimt dienų nuo tinklalapio
įkūrimo ir iš viso apie 42 000 kartų per 2010 metus.
5. Galimybė ţiūrėti dokumentinį filmą „Tinklas“ pasinaudojus „Gala TV“ videonuomos
paslaugomis bei svetainėje http://www.zebra.lt.
6. Išplatinta 3 000 vnt. DVD.
7. CERT-LT veiklos populiarinimas, kadangi viena svarbiausių jo dalių skirta kovai su
neteisėtu ir ţalingu interneto turiniu.
8. Dokumentinis filmas „Tinklas“ parodytas per nacionalinę televiziją, paskelbtas internete,
pristatytas plačiajai visuomenei kino teatre.
1. Dokumentinio filmo „Tinklas“ sklaidos priemonės ir metodai sudaro galimybes tėvams,
globėjams, mokytojams bei kitiems ugdytojams, vaikams ir paaugliams (taip pat ir
suaugusiųjų nepriţiūrimiems vaikams ir paaugliams) susipaţinti su interneto keliamais
pavojais bei apsaugoti vaikus nuo virtualios aplinkos grėsmių (patyčių, ţalingo ir neteisėto
turinio ir pan.).
2. Dokumentinio filmo „Tinklas“ sklaidos priemonės prieinamos, nes 55 proc. visų namų
ūkių Lietuvoje (62 proc. mieste; 41 proc. kaime) turi prieigą prie interneto. 2010 m. internetu
naudojosi 60 proc. 16-74 metų amţiaus asmenų.
3. Informacinės visuomenės plėtros procesai Lietuvoje kasmet spartėja, procesai įgauna
svarbią visuomeninę bei socialinę reikšmę, todėl dokumentinio filmo „Tinklas“ dėka galima
susipaţinti su kovos su neteisėtu turiniu internete būdais, suţinoti kaip aptikti nepageidaujamą
ir ţalingą turinį internete ir jį pašalinti, kaip pasinaudoti kitomis informacijos sklaidos
priemonėmis ir metodais bei prisidėti prie saugesnės aplinkos skatinimo.

6. Trumpas teikiamo projekto aprašymas:
(iki pusės puslapio)
Projekto pavadinimas:

Interneto vilionės ir grėsmės

Raktiniai ţodţiai:

Internetas, ţalingas ir neteisėtas turinys, kibernetinės patyčios, vaikų seksualinis
išnaudojimas, priklausomybė nuo kompiuterio, vaikų saugumas, informacijos sklaida
Lietuvos Respublikos nacionalinis elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saugumo incidentų
tyrimo padalinys CERT-LT, apibendrindamas 2009 m. veiklą, pateikė ir 2010 m. prognozes.
CERT-LT informacinių technologijų (IT) specialistai, siekdami didinti IT saugumą Lietuvoje,
įspėjo, kad 2010 m. pati didţiausia problema Lietuvoje bus socialiniai tinklalapiai, nes jie
jungia milijonus vartotojų, todėl platinti kenkėjišką programinę įrangą bei ţalingą/neteisėtą
turinį internete nebus sudėtinga. 2008 m. liepos 9 d. LRV priėmus nutarimą patikėti
nacionalinio CERT funkcijas RRT, todėl RRT, suprasdama, kad ţalingo turinio internete
reguliavimas yra viena opiausių informacinės visuomenės plėtros problemų Lietuvoje,
susilaukianti ypatingo Europos valstybių dėmesio, bendradarbiaudama su valstybinėmis,
privačiojo sektoriaus ir nevyriausybinėmis institucijomis ir koordinuodama jų veiklą, jau nuo
2007 m. vykdo ,,Saugesnio interneto" projektus Lietuvoje pagal ES programą ,,Safer Internet
Plus“. 2009-2010 m. RRT įgyvendino „Saugesnis internetas LT AN-HL“ projektą, kurio
viena iš informacijos sklaidos priemonių buvo dokumentinio filmo „Tinklas“ sukūrimas.
Kartu su kitomis informacijos sklaidos priemonėmis, šis filmas sukurtas tam, kad atkreipti
visuomenės dėmesį į neteisėto turinio informaciją internete, uţkirsti kelią ţalingam turiniui,
skatinti saugesnį naudojimąsi internetu ir naujomis interneto technologijomis, gerinti
visuomenės informuotumą, ypač akcentuojant vaikų ir paauglių apsaugą. RRT kartu su
Švietimo informacinių technologijų centru įgyvendindama projektą bei siekdama

Santrauka:
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informacijos sklaidos uţtikrinimo, bendradarbiavo su LR švietimo ir mokslo ministerija,
Informacinės visuomenės plėtros komitetu, Policijos departamentu, LR vaiko teisių apsaugos
kontrolieriaus įstaiga, organizacija „Gebėkit vaikus“, IT bendroves vienijančia asociacija
„Infobalt“, judriojo ryšio operatoriais bei kt. projekto konsorciumo nariais. Sukurtas
dokumentinis filmas „Tinklas“, skirtas vaikų saugumo internete problemai, tačiau savo turiniu
ir ţinomų Lietuvos visuomenei ţmonių pasisakymais apie interneto pranašumus ir trūkumus,
pagrindinius pavojus, tykančius vaikų internete, patarimais tėvams, atkreipė visuomenės
dėmesį ir išryškino poreikį plačiau ir giliau nagrinėti šią XXI amţiaus interneto atskleistą
„tamsiąją“ visuomenės pusę. Manome, kad dokumentiniame filme „Tinklas“ išryškintos
aktualios mūsų vaikų saugumui problemos ir ateityje prisidės prie naujų informacijos sklaidos
priemonių kūrimo, kitaip šis procesas gali būti nebesuvaldomas ir turėti tragiškų pasekmių.
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