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Kylančios grėsmės: esama situacija 

• 2017 m. Lietuva patyrė 50 tūkst. kibernetinių incidentų, 10% 
daugiau nei pernai; 

• Visoje ES 2017 m. kasdien buvo užfiksuojama 4 tūkst. kibernetinių 
incidentų; 

• Neatrėmus grėsmių ES ekonomika gali patirti 640 milijardų eurų;  

• Vienas globalaus masto kibernetinis incidentas gali sukelti tiek 
nuostolių, kiek kainavo uraganas Katrina, 120 milijardų JAV dolerių. 

 



Saugos konsolidacija 
Laiko juosta 

Pradžia 

VĮ Infostruktūra 

2017 / 06 
Perėjimas į KAM 

Siekiamas 
rezultatas 

KAM pertvarka 

2017 / 08 
ITT  

Naujas NKSC 

VRM el. sauga 

2017 / 11 
Perėjimas į KAM 

RRT CERT.LT 

2017 / 11 
Perėjimas į KAM 

Nauja KAM struktūra 

2018 / 01 
KSITD 

ITT  

Naujas NKSC 

Direktyva ir strategija 

2018 / 08 / 12 
NIS direktyvos         Kibernetinio 

įgyvendinimas            saugumo 

                                    strategija 

Valstybinis tinklas 

2019 
Valstybės institucijų 

 kertinis tinklas 

NKSC 
Stiprus Nacionalinis kibernetinio saugumo centras 

Vieningi saugos reikalavimai 
Įvairių saugos sričių reikalavimų suvienijimas 

Valstybinis tinklas 
Patikima valstybės institucijų ryšių platforma 



Teisinė sistema 
Kibernetinio saugumo 

įstatymas 
(Galioja nuo 2018-07-04) 

Organizaciniai ir techniniai 
kibernetinio saugumo 

reikalavimai 
(Įsigalios nuo 2019-01-01) 

Nacionalinis kibernetinių 
incidentų valdymo planas 
(Įsigalios nuo 2019-01-01) 

Nacionalinė kibernetinio 
saugumo strategija  

(Galioja nuo 2018-08-22) 

Ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros identifikavimo 

metodika 
 (Įsigalios nuo 2019-01-01) 

Ypatingos svarbos informacinės 
infrastruktūros  ir jos valdytojų sąrašas 

(Galioja nuo 2018-12-05, bus keičiamas) 

Kibernetinio saugumo įstatymas –  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/15e540727ac211e89188e16a6495e98c 

Kibernetinio saugumo įstatymą įgyvendinantys teisės aktai – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/4c9d3ce0f85211e895b0d54d3db20123?jfwid=-7x1bdzfye  
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Nacionalinė kibernetinio saugumo strategija 

Tarptautinis bendradarbiavimas ir 
tarptautinių įsipareigojimų vykdymas 

Privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimas 

Kibernetinio saugumo kultūra ir inovacijų plėtra 

Kova su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje 

Valstybės kibernetinis atsparumas 
ir kibernetinės gynybos pajėgumų plėtra 



Ypatingos svarbos infrastruktūra 

Pirminis Ypatingos 
svarbos infrastruktūros 

(YSI) objektų sąrašas 

Ypatingos svarbos 

infrastruktūros (YSI) 

objektų nustatymas 

Ypatingos svarbos 

informacinės 

infrastruktūros (YSII) 

nustatymas 

Ypatingos svarbos 

informacinės infrastruktūros  

(YSII) sąrašo sudarymas ir 

tvirtinimas 

Ypatingos svarbos 
informacinė infrastruktūra 

Pirminis YSI 
sąrašas 

YSI sąrašas 

YSII sąrašas 

YSII  

Savivaldybių administracijoms nustatyti visus jų veiklos srityje veikiančius infrastruktūros objektus, turinčius 

reikšmės teikiant ypatingos svarbos paslaugas energetikos, transporto ir pašto, 
sveikatos priežiūros, geriamojo vandens tiekimo, paskirstymo ir 
tvarkymo, valstybės valdymo sektoriuose, užpildyti Metodikos 2 priede 

pateiktą klausimyną, jį pateikti Metodikos 1 priede nurodytai institucijai (institucijoms) ir Metodikos 
nustatyta tvarka vykdyti Atsakingo valdytojo funkcijas. 



Incidentų valdymo schema 

Nurodymai 

Valstybinė duomenų 
apsaugos inspekcija 

INCIDENTŲ 
VALDYMAS 

Sensorių tinklas 

Pranešimas 

Incidentas 
Žvalgyba 

Partneriai 

Policija 

Rekomendacijos 
Patikros vietoje Išmoktos pamokos 

NKSC 



Valstybinis tinklas 



Gyvybiškai svarbios 
valstybės funkcijos 
(Mobilizacijos ir priimančios šalies paramos įstatymas) 

Valstybinės mobilizacinės 
užduotis valstybės ir 
savivaldybių institucijoms ir 
įstaigoms 
(Vyriausybės 2013-03-27 nutarimas Nr. 256) 

Gyvybiškai svarbių valstybės 
funkcijų sąrašas  
(Vyriausybės 2012-05-29 nutarimas Nr. 631) 

01 
Kriterijus 

02 
Kriterijus 

03 
Kriterijus 

„Valstybės valdymas ir savivaldybių institucijų veikla“ 

„Ekonomikos ir civilinės infrastruktūros funkcionavimas“ 

„Gyventojų būtinųjų poreikių tenkinimas“ 

Valstybinio tinklo kriterijai 



Europos valstybių veikla, užtikrinant šalies 
kibernetinį saugumą 





Kas yra kibernetinis saugumas? 

Konfidencialumas 
Informaciją 
perskaito tik 
tie kam leista 

Vientisumas 
Tiksli, pilna, 
nepakeista 
informacija 

Prieinamumas 
Galimybė 
pasiekti 

informaciją 

"...užtikrinama, kad tik naudotojai, kuriems 

leidžiama (konfidencialumas) turi prieigą 

prie tikslios ir pilnos informacijos 

(vientisumas) tuo metu, kai tam yra poreikis 

(prieinamumas)." 
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Vertybės kompiuteryje 
 e-bankininkystės prisijungimo duomenys, piniginės lėšos; 
 
 Facebook, gmail, iCloud, twitter, Amazon, PayPal ir pan. paskyros, kurių pagalba 

galima pasiekti jautrią informaciją, ar išnaudoti jose esančius kontaktus; 
 
 Asmens duomenys, kurių pakanka tapatybei pavogti (asmens kodas, dokumentų 

numeriai, soc. draudimo numeris); 
 

 Programinės įrangos licencijos, prieigos kodai,  tinklo žaidimų paskyros; 
 

 Šantažavimas grasinant informacijos užšifravimu arba paviešinimu; 
 

 Kompiuterio resursų išnaudojimas; 
 

 

 



Socialinė inžinerija 

  



  



  



  



  



Vandalizmas/terorizmas 
• - Prasideda Ukrainoje 2017 birželio 27; 

 

• - Per pusdienį išplinta per visą Maersk pasaulinį tinklą; 

 

• - Per dvi valandas tinklas atjungiamas nuo pasaulinio Interneto; 

 

• - Nuostoliai 300 mln dolerių; 

 

• - 2 savaitės atstatyti sistemų veiklą; 

 

• - Tikslas – išsibandyti kibernetinius ginklus.  
 

 



Advanced Persistent Threat 
  



Įsibrovimas į TV3 svetainę ir kenksmingo kodo platinimas 

  



Atpažinkite potencialiai pavojingą laišką 
• Ar tokių laiškų laukiau? Ar tikrai pažįstu siuntėją ir žinau apie ką jis kalba? Slaptažodis pateikiamas 

kartu su siunčiamu failu? 

• Siuntėjas Jums nėra žinomas, tačiau bando su Jumis „draugiškai“ bendrauti, siunčia Jums „prašytą“ 
dokumentą; 

• Laiško antraštė (arba turinyje pateikiama nuoroda) siūlo Jums pamatyti sensacingą informaciją, 
bando vilioti arba gąsdinti (tarptautinės katastrofos, nukritę lėktuvai, nuogų garsenybių nuotraukos, 
teisėtvarkos atstovų grasinimai ar pateikiama informacija); 

• Prašoma skubiai atidaryti „svarbų Jums“ dokumentą ar nuorodą; 

• Viliojama negirdėtomis „akcijomis“, „nuolaidomis“ ar kitais „itin vertingais verslo pasiūlymais“; 

• Laiško kalba keista (versta automatizuotų vertimo programų); 

• Įspėja Jus apie pasibaigusį slaptažodžio galiojimo laiką ar saugumui iškilusį pavojų (siūlo paspausti 
nuorodą ir prisijungti prie svetainės pasitikrinti „ar viskas gerai“); 

• Siūlo laisvalaikio pramogas, filmukus, nuotraukas ar žaidimus.  
 

 



Kiti patarimai (1) 
• Legalios programinės įrangos ir operacinės sistemos naudojimas 
• Saugos programų naudojimas 
• Savalaikis naudojamos programinės įrangos atnaujinimų diegimas 
• Svarbių duomenų ir dokumentų kopijos turi būti saugomos atskirai nuo sistemos 
• Sudėtingų slaptažodžių naudojimas ir jų periodiškas keitimas (nenaudokite tų pačių slaptažodžių 

skirtingose sistemose) 
• Visada įvertinti informacijos jautrumą prieš jos siuntimą paštu ar įkėlimą į „debesėlį“ 
• Neteikite perteklinės asmeninės informacijos internete ar socialiniuose tinkluose 
• Jei kolega staiga atsiuntė netikėtą prašymą ar prašo veiksmų, kurie gali būti lemtingi (pvz.: pervesti 

pinigų) – pasitikslinkite paklausdami jį telefonu 
• Atsiminkite, kad išmanieji telefonai – maži kompiuteriai, jie „paveldi“ visas kompiuterių 

kibernetines grėsmes 
• Naudotojai visada turėtų būti atsargūs ir truputį paranojiški (bet kuris gautas laiškas, dokumentas 

ar nuoroda gali būti kenksmingas). 
• Niekada niekam neduokite savo slaptažodžių (administratoriai niekada to jūsų neklaus, nes jie turi 

aukštesnio lygmens teises) 
 



Kaip pranešti? 
• 1805 

• cert@nksc.lt 

• www.nksc.lt 
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Ačiū! 

Klausimai? 


