
 

 

Rekomendacijos tėvams (globėjams) 

Internete vaikų tyko įvairios grėsmės ir pavojai, kurios 

neretai pažeidžia jų teises. Todėl norėdami apsaugoti 

vaikus nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio 

internete, rekomenduojama išmaniuosiuose įrenginiuose įdegti internetinio 

turinio filtravimo, stebėjimo bei tėvų kontrolės programas. Šios programos 

apriboja vaikų prieigą prie netinkamo turinio informacijos, įvairių 

programų, nepageidaujamų internetinių puslapių, leidžia kontroliuoti 

praleidžiamą laiką internete ir pan.   

  Rekomenduojamos šios programos: 

ESET 

Parental 

Control 

Leidžia tėvams (globėjams) valdyti vaikų naudojamas programėles ir lankomus 

tinklapius bei nuspręsti, kas jiems yra tinkama. Taip pat galima matyti, kur šiuo 

metu yra jūsų vaikai bei pasiųsti žinutes tiesiai į jų įrenginių ekranus. 

Google 

Family Link 

Leidžia sekti vaikų veiklą internete, nustatyti vaikų įrenginių, programėlių bei 

žaidimų apribojimus, blokuoti netinkamą turinį, išvengti netikėtų išlaidų ir pan., 

žinoti vaiko buvimo vietą, nuotoliniu būdu užblokuoti įrenginį.  

Kaspersky 

Safe Kids 

Apsaugo nuo žalingo turinio informacijos, gąsdinančių internetinių svetainių ir 

nepadorių reklamjuosčių, leidžia riboti vaiko prisijungimo prie interneto laiką, taip 

pat interneto turinį filtruoti pagal pasirinktas turinio kategorijas, nustatyti saugią 

paiešką internetinėse paieškos svetainėse, pvz. „Google“ ir pan. 

Qustodio 

Leidžia apriboti vaiko prieigą prie tam tikrų svetainių, sumažina galimybę vaikui 

susidurti su žalingu turiniu, leidžia riboti laiką, kurį vaikas praleidžia prie 

kompiuterio. 

Norton 

Family 

Premier 

Leidžia blokuoti nepageidaujamus puslapius, stebėti vaiko aktyvumą socialiniuose 

tinkluose, kontroliuoti praleidžiamą laiką naršant internete. 

Phone 

Sheriff V2 

Leidžia užblokuoti tam tikrus žmones, su kuriais vaikams neverta bendrauti, GPS 

pagalba žinoti, kur jie šiuo metu yra ar su kuo susirašinėja trumposiomis žinutėmis.  

Net Nanny 

Leidžia stebėti, kaip, kiek ir ką jūsų vaikai veikia su išmaniaisiais įrenginiais. 

Aplikacija filtruoja tinklalapių turinį, blokuoja pornografinį ir kitą netinkamą turinį 

bei suteikia galimybę kontroliuoti, kiek laiko vaikas gali naudotis išmaniuoju 

įrenginiu. 

Kids Place 
Užkerta kelią vaikams pirkti ar įdiegti naujas programėles, padeda kontroliuoti laiką, 

praleistą naudojantis išmaniuoju prietaisu bei blokuoti įeinančius skambučius. 

MamaBear 

Leidžia matyti visų šeimos narių buvimo vietą ir gauti pranešimus, kai jie atvyksta / 

išvyksta iš pasirinktos vietos. Programėlė išsiskiria tuo, kad leidžia sekti ir vaiko 

veiklą socialiniuose tinkluose, tad leidžia žinoti su kuo jūsų vaikas susirašinėja, 

kokias nuotraukas ir įrašus įkelia, gauna arba kokiuose įrašuose būna pažymėtas. 

OurPact 

Leidžia nuotoliniu būdu kontroliuoti vaiko naudojamas programėles ir interneto 

prieigą, o prireikus – net jas blokuoti. Aplikacijoje galima nustatyti, kiek laiko per 

dieną arba kokiu tam tikru dienos metu galima naudotis telefonu, tad būsite tikri, kad 

vaikas nežais telefonu pamokų metu. Be to, savo išmaniuoju bus galima bet kada 

suteikti didesnę arba mažesnę prieigą prie programėlių. 

Monster 

Messenger 

Leidžia vaikus mokyti virtualaus bendravimo, suteikia daugiau galimybių juos 

kontroliuoti, nes be tėvų patvirtinimo negalima pridėti naujų kontaktų, tad vaikai bus 

apsaugoti nuo bendravimo su nepažįstamaisiais. Programėlėje taip pat yra įdiegta 

sistema prieš patyčias, kur galima pranešti apie netinkamai besielgiančius vartotojus 

arba paprasčiausiai juos užblokuoti. 

Kidslox 

Leidžia kontroliuoti vaiko telefone naudojamas programėles ir interneto prieigą, 

nustatyti koks turinys gali būti pasiekiamas, o netinkamą – blokuoti. Taip pat galima 

pasirinkti, kiek laiko per dieną arba kuriuo tiksliai metu galima naudotis išmaniuoju, 

todėl leidžia užtikri, kad vaikas juo nežais per pamokas. 

SOS: 

elektroninės 

patyčios 

Suteikia svarbiausius patarimus, ką daryti, nukentėjus nuo elektroninių patyčių, 

mokoma kaip išsaugoti elektroninių patyčių įrodymus, daryti ekrano nuotraukas, 

užblokuoti juos skaudinančius asmenis ir apie jų netinkamą elgesį pranešti socialinių 

tinklų ar programėlių administratoriams. 

            Rekomendacijas parengė KU Šeimos edukologijos ir vaiko tesių apsaugos magistrantė  Sandra Bajorūnienė  

Rekomendacijos parengtos remiantis esaugumas.lt ir tele2.inovacijubiuras.lt  pateikta informacija. 

https://account.microsoft.com/family/

