
Kaip blokuoti vartotojus 

Dėl kokių nors priežasčių Jūs nebenorite 

bendrauti pokalbių svetainėje su kažkokiu 

žmogumi. Bet jis vis siunčia jums 

pranešimus. Jei taip, galite blokuoti šį 

asmenį. 

 Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės 

mygtuku spustelėkite į kontaktų sąrašą, 

kuris turėtų suteikti jums įvairių 

galimybių. Viena iš jų yra blokuoti 

nepageidaujamo asmens vardą. Tai 

reikš, kad jūs negausite šio asmens 

pranešimų.  

 Blokuoti kartais vadinama ir „Ignoruoti“, 

ir jei dešiniojo pelės mygtuko 

spustelėjimas neveikia, jūs turite savo 

nustatymuose surasti šią funkciją. 

Kartais būna nuorodų bloke „Ignore“ 

mygtukas pačioje pokalbių svetainėje.  

Kaip pranešti apie 

netinkamą elgesį 

pokalbių svetainėje 

Jūs galite pranešti apie žmones pokalbių 

svetainės teikėjui arba moderatoriui, jei jie 

pažeidžia taisykles. 

 Laikykite pokalbio kopiją, apie kurį 

norite pranešti, ir kurį norite siųsti. 

 Ieškokite būdų susisiekti su savo 

pokalbių svetainės teikėjais arba 

moderatoriumi spustelėdami skirtuką 

„Pagalba“.  

 

www.draugiskasinternetas.lt 

www.chatdanger.com 
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KAIP IŠLIKTI 

SAUGIEMS 

POKALBIŲ 

SVETAINĖSE 
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http://www.chatdanger.com/
http://www.jjm.aiva.lt/


 Būkite atsargūs. Žinokite kuo Jūs 

pasitikite internete ir prisiminkite, kad 

internetiniai draugai yra tikrai svetimi. 

Žmonės internete, nesvarbu, kaip ilgai 

jūs kalbate su jais arba kaip draugiškai 

bendraujate, jie gali būti ne tais, kuo 

sakosi esą.  

 Susitikimas su žmonėmis, su kuriais 

jūs palaikėte tik internetinį ryšį, gali 

būti jums pavojingas. Jei manote, kad 

Jūs tikrai norite susitikti su pokalbių 

draugu, tada Jūsų pačių saugumui apie 

tai turite pasakyti savo tėvams ar 

globėjams ir pasiimti su savimi bent jau 

pirmojo vizito metu. Susitikti reikia 

viešoje vietoje dienos metu. 

 Atsakingai elkitės internetinio 

pokalbio metu. Jūs turite išsaugoti 

savo asmeninę informaciją paslaptyje, 

kai kalbatės internete (vardas, pavardė, 

adresas, telefono numeris, mobiliojo 

telefono numeris, asmeninis 

elektroninio pašto adresas, nuotrauka), 

net jei žmonės ir klausia apie tai.  

 Net jei ir yra labai didelė pagunda 

atskleisti asmeninę informaciją 

daugiau nei paprastai dėl galimos 

draugystės internete, nedarykite to.  

 Jei atskleisite savo asmeninę 

informaciją, tai gali padaryti Jus 

pažeidžiamais. 

 Patikrinkite savo profilį ir įsitikinkite, 

kad jame nėra jokios asmeninės 

informacijos (vardo, pavardės, adreso, 

telefono numerio, mobiliojo telefono 

numerio, asmenino elektroninio pašto 

adreso, nuotraukos). 

 Pasitraukti iš nemalonios situacijos 

pokalbių svetainėje galima atsijungus 

(tai užtrunka tik vieną paspaudimą). 

Arba pakeitus savo slapyvardį. 

 Pagalvokite, prieš atsakydami į 

asmeninius pranešimus. Gali būti 

sunkiau baigti pokalbį privačių pokalbių 

svetainėse, nei viešųjų pokalbių 

svetainėse. Privatus pokalbis gali 

baigtis labiau asmeniškai nei Jums 

norėtųsi. 

 Naudokite slapyvardį, bet ne savo 

tikrąjį vardą.  

 Slapyvardis neturi pritraukti 

netinkamų žmonių dėmesio. 

 Pasakykite apie tai savo draugams ir 

imkitės priemonių, jei jūs manote, kad 

jie rizikuoja.  

 Pasakykite savo tėvams ar 

globėjams, jei kas nors ar kažkas 

verčia Jus jaustis nepatogiai ar 

susirūpinusiu pokalbių svetainėje. 

 Sužinokite, kaip išlaikyti / išsaugoti 

pokalbių kopiją – tai gali būti 

naudinga, jei norite ką nors pranešti. 

Kaip išsaugoti savo 

pokalbių kopiją 

 Išsaugodami savo pokalbius, galite 

pateikti naudingų įrodymų apie pokalbių 

svetainės elgesio taisyklių pažeidimus.  

 Pažymėkite pokalbį su pele. Po to 

kopijuokite pažymėtą tekstą. 

 Įklijuokite pokalbį į „Word“ dokumentą, 

kurį galite išsaugoti. 


