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Lietuvoje ir (ar) regione vykstant 

reikšmingiems nacionaliniams ar 

tarptautiniams procesams priešiškų 

valstybių koordinuojamų programišių

grupuočių kenkimo veikla 

suintensyvėja.



Nacionalinė kibernetinio saugumo būklės ataskaita 2021 m. – 2022 m. I ketv.
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Atakos per savaitę 2021 pasaulyje



Džiausios grėsmės EU 2021

ENISA (European Union Agency for Cybersecurity)

1) Ransomware – duomenų užrakinimas ir išpirkos reikalavimas

2) Malware – kenkėjiška programa skirta pavogti / sugadinti informaciją

3) Cryptojacking – įrenginių resurso naudojimas dažniausiai kriptovaliutos kasimui

4) E-mail related threats – duomenų vagystės iš el. laiškų / apgaulingi laiškai

5) Threats against data – duomenų vadystės

6) Threats against availability and integrity - DDoS

7) Disinformation – nuomonės formavimas skleidžiant neteisingą informaciją

8) Non-malicious threats – žmogiškosios klaidos IT infrastruktūroje

9) Supply-chain attacks – duomenų vagystės

{
{

Dalyvauja žmogus





Dažniausios bėdos – kenkėjiški tinklalapiai

1) Tikrinkite tinklalapio adresą: www.ebay.com ir www.eboy.com 
2) Daugelis kenkėjiškų tinklalapių nenaudoja SSL sertifikato
3) Pasitikrinkite ar jūsų naudojama programinė įranga atnaujinta 

ir atsinaujina automatiškai
4) Darbuotojų mokymai kaip atpažinti kenkėjiškus tinklalapius

https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search

Jei kyla abejonių – pasitikrinkite:

Kaip apsisaugoti:



Dažniausios bėdos – silpna slaptažodžių politika

Kaip apsisaugoti:
1) Pasitvirtinti slaptažodžių politiką
2) Nesaugoti slaptažodžių ant lapelių ar kitose 

laikmenose
3) Naudoti 2 lygių autentifikacijas
4) Reikalauti prisijungimų valdymo (kūrimo ir 

šalinimo) proceso kontrolės
5) Tikrinti
6) Nedaryti išimčių

Grėsmės:
• Nusikaltėliai gali siųsti el. laiškus iš jūsų paskyros
• Pavogti jūsų tapatybę
• Pakeisti jūsų mobiliuosiuose įrenginiuose esančius failus
• Išsiimti pinigus iš jūsų sąskaitos

164336546541187654644535784125 4726

Populiariausi 2021 slaptažodžiai:

1. 123456 
2. 123456789 
3. 123123 
4. lopas123 
5. lopas 
6. mantas 
7. qwerty
8. samsung
9. 111111 
10. lietuva
11. asasas
12. asilas 
13. mamyte 
14. 123 
15. katinas 
16. 12345 
17. karolis
18. nesakysiu 
19. labas 
20. kaunas



Dažniausios bėdos – apsimetimas įmonės darbuotoju

Kaip apsisaugoti:
1. Informuokite darbuotojus, neatskleistų 

informacijos be jūsų „gyvo“ susitikimo
2. Sukurkite vidinių mokėjimų taisykles
3. Neatlikite pavedimų pagal turimą 

sąskaitą be atsakingo darbuotojo 
nurodymo

4. Nuolatos kelkite darbuotojų 
kompetenciją kibernetinės saugos 
klausimais



Dažniausios bėdos – užkrėsti el. laiškai

Kaip apsisaugoti:
1) Tikrinti siuntėjo elektroninio pašto adresą
2) Tikrinti laiško turinyje esančias gramatines klaidas
3) Tikrinti elektroniniame laiške esančias nuorodas
4) Naudoti 2 lygių autentifikavimą
5) Darbuotojų mokymai



Dažniausios bėdos – duomenų vagystės

1. Apribokite darbuotojus instaliuotis programas
2. Nesisiųskite programų iš nežinomų šaltinių
3. Nespauskite ant iššokančių pranešimų neįsitikinę
4. Pastebėjus padidėjusią kompiuterio apkrovą –

kreipkitės į IT specialistą

Microsoft defender– puikus nemokamas įrankis



Mobilieji telefonai – pagrindinis taikinys

Nesinaudokite nežinomu WIFI ryšiu

Išjunkite bluetooth kai nenaudojate

Įjunkite nuotolinio duomenų ištrynimo funkciją

Nesinaudokite nežinomais pakrovėjais 

Atskirkite asmenines ir darbines paskyras

Nesidiekite nepatikrintų mobiliųjų programėlių

Vaikams įjunkite tėvų kontrolės funkcijas

https://beebom.com/dangerous-android-apps-you-should-not-
install/



Mobiliosios programėlės

Diekite programėles tik iš gamintojo oficialių 
mobiliųjų programėlių parduotuvių

Įsitikinkite ar prašomų leidimų mobiliajai 
programėlei tikrai reikia

Pašalinkite nenaudojamas programėles

Nenaudojant mobilaus telefono – atkurkite jo 
gamyklinius parametrus



Dažniausios bėdos – sistemų veikimo trikdžiai (DDoS)

Patikimos CLOUD platformos



Fizinė sauga

Nepalikite neužrakinto kompiuterio

Nedirbkite kompiuteriu ne darbo vietoje ar namuose

Išjunkite kompiuterį pasibaigus darbui

Sunaikinkite kietuosius diskus prieš juos utilizuodami

Nenaudokite USB atmintukų

Kontroliuokite IT įrangą tvarkančias kompanijas

Nespausdinkite dokumentų į toli nutolusius spausdintuvus

Neišmeskite dokumentų jų nesunaikinę

Rakinkite prieigą prie IT įrangos (serveriai, komutacinės spintos)

Neleiskite nepažįstamiems vaikščioti be palydos



Patarimai

• Neatskleiskite asmens duomenų registruodamiesi
Naudokite netikrą vardą, adresą, gimimo metus

• Naudokite atskirą elektroninio pašto dėžutę nesvarbiems internetiniams 
reikalams

Susikurkite netikrą el. pašto dėžute visoms nesvarbioms registracijoms

• Neatskleiskite duomenų apie save nepažįstamiems ar ką tik sutiktiems 
draugams

Svarbiausia neatskleisti lengvai neprieinamos informacijos: adresas, telefonas, el. paštas, šeimos nariai ir t.t.

• Neatsakinėkite į nepageidaujamus ar netikėtus laiškus
Mandagumo etika nesusijusi su sauga ☺

• Naudokite unikalius slaptažodžius kiekvienai paslaugai internete
Abejotinos ar neaiškios reputacijos paskyroms naudokite išgalvotą, niekur nenaudojamą slaptažodį

• Naudokite VPN programėles
Jos apsaugo jūsų įrenginio informaciją ir matomumą internete



Mitai ir legendos... aš niekam neįdomus...

https://www.comparitech.com/blog/information-security/botnet-statistics/

• 2021 4 ketvirčio palyginus su 3 atakų skaičius padidėjo 23 % nuo 2 656 iki 
3 271

• Rusija pirmauja atakų skaičiuje 2021 3-4 ketvirtyje atakų skaičius padidėjo 
124%

• Pasaulyje tik 1 iš 20 tinklo įrenginių apsaugotas ugniasiene ar kita 
apsaugos priemone

• 60% atakų sudaro prisijungimo duomenų vagystės
• Užkrėsti įrenginiai užkrečia kitus įrenginius – tame žmonės gali ir 

nedalyvauti



Mitai ir legendos... pas mus viskas gerai...

• Ar visų kompiuterių operacinės sistemos yra legalios ir palaikomos?
• Ar prie visų sistemų ir duomenų saugyklų jungiamasi su slaptažodžiu?
• Ar gamybos įrenginių tinklas apsaugotas ugniasiene ir nėra pasiekiamas iš 

išorės?
• Ar prižiūrinti kompanija teikia saugos ataskaitas?
• Kiek įmonės vadovai suinteresuoti IT sauga?

Pagrindinis požymis, kad negerai: kai IT sako, jog viskas gerai



Mitai ir legendos... pas mus daug kas popieriuje...

Praktika rodo, kad didžiausią įtaką įmonės verslui daranti informacija yra 
skaitmeninėse laikmenose:

• Klientų mokėjimai ir skolos
• Brėžiniai ir projektai
• Susitarimai ir bendravimas su klientais

Praktikoje yra daug įmonių, kurios netekusios informacijos pradeda kaupti 
informaciją „nuo tuščio lapo“

• Jokios skaitmeninės informacijos
• Jokių atsarginių kopijų
• Jokių duomenų bazių
• Jokių programų



Mitai ir legendos... gamyba mus maitina, o IT – kaštų centras

2020 metų išlaidos IT pagal pajamas EU

Geroji praktika, kai nuo 1 mln. pajamų 37k skiriama IT



Mitai ir legendos... pinigų IT niekada neužtenka...
Kai kurie IT sprendimai gali kainuoti labai mažai, o naudą duoti milžinišką:

• Maršrutizatorius su ugniasiene: nuo 250 EUR
• Licencijas galima pirkti naudotas ir sutaupyti iki 70% (2012 m. liepos 3 d. ES teismo sprendimu)
• Microsoft operacinė sistema turi integruotą Microsoft defender antivirusinę programą
• Duomenų saugykla (NAS) kainuoja nuo 300 EUR
• 2 lygių autentifikavimo sprendimai dažnai būna nemokami
• Microsoft office dažnai turi OneDrive CLOUD platformą duomenų saugojimui (1TB ir daugiau)
• Microsoft Teams turi nemokamas programėles projektų valdymui, CRM ir t.t.
• Proaktyvią IT įrangos stebėseną vykdančių programų yra nemokamų ir labai profesionalių



Darbuotojų mokymai – efektyviausias būdas didinti įmonės saugą



Darbuotojų mokymai – efektyviausias būdas didinti įmonės saugą (2)

„Pas mus viskas gerai“ pavyzdys:

• Nuoroda buvo atidaryta iš skirtingų 

įrenginių 143 kartus

• Darbuotojai 114 kartų bandė 

pasikeisti slaptažodį

• Vidutiniškai darbuotojai bandydavo 

pasikeisti slaptažodį 3-4 kartus

• Tarp bandymų buvo strategiškai 

svarbių asmenų prisijungimo 

duomenys…

Darbuotojų aktyvumas: 74%

Domenas neteisingas
Slaptažodis keičiamas per atskirą naršyklės langą
Tinklalapio dizainas kelia įtarimų
Klaidos pranešimai nepriklausomai suvedamai 
informacijai vienodi



Egzistuoja tam tikri bruožai, kurie nurodo, jog įmonėje yra gana ryškūs 
informacijos pažeidimai:

1. Viešose vietose palikti slaptažodžiai, slaptažodžiu naudojasi keli 
vartotojai; 

2. Leidžiamas neribotas bandymų skaičius suvedus netinkamą 
slaptažodį; 

3. Kompiuteriai, iš kurių valdomi serveriai, paliekami be priežiūros; 
4. Vartotojui, dirbančiam su nutolusiais serveriais leidžiama į 

kompiuterį diegti su darbu nesusijusias programas;
5. IT centralizuotai nevaldo darbo vietų

Kaip atpažinti kritinius saugos pažeidimus organizacijoje



IT saugos lygiai

1

• Yra atsakingas už IT 
žmogus

• Darbuotojai 
supažindinti su IT 
saugos rizikomis ir 
grėsmėmis

• Aiškus naudojamos 
programinės įrangos 
sąrašas

• Uždraustas 
savarankiškas 
programų diegimas

• Aiški slaptažodžių 
politika

2

• Įdiegtą kompiuterinį 
tinklą sauganti 
ugniasienė

• Naudojamos 
palaikomos operacinės 
sistemos ir atnaujinta 
programinė įranga

• Visos darbo vietos turi 
antivirusines 
programas

• Naudojama 2 lygių 
autentifikacija 
jungiantis prie sistemų

• Šifruojami failai

3

• Automatiškai daromos 
duomenų atsarginės 
kopijos

• Naudojama katalogų 
tarnyba (AD) darbo 
vietoms valdyti

• Vykdomas automatinis 
IT įrangos stebėjimas ir 
pokyčių valdymas

• Patvirtinta IT procedūra

• Numatytos incidentų 
valdymo procedūros

4

• Numatyta IT strategija 
ir jos pokyčių valdymas

• Reguliariai teikiamos IT 
saugos ataskaitos

• Testuojami galimi 
įsilaužimo scenarijai ir 
tikrinamos silpnosios 
vietos

• Užtikrintas automatinis 
įsilaužimų, įrangos 
gedimų ir kritinių 
incidentų valdymas

• Sudiegtos 2 skirtingų 
gamintojų perimetrą 
saugančios priemonės 
papildančios vienas kitą

Dažniausia problema – daug brangios įrangos, neapmokyti darbuotojai bei procedūrų nesilaikymas



Nuo ko pradėti didinti IT saugą organizacijoje

Atsakomybė

• Nusimatykite kas įmonėje atsakingas už IT saugą ir pokyčių valdymą (visi – vadinasi niekas)

• Nurodykite kokius įgaliojimus turi už IT atsakingas žmogus (suteikti / pašalinti prisijungimus, kontroliuoti IT projektų vykdymą)

Inventorizacija

• Inventorizuokite įmonėje naudojamą aparatinę ir programinę įrangą (baigtinis sąrašas

• Nusimatykite reikalavimus įsigyjamai IT įrangai (techniniai ir programiniai reikalavimai, informacija perduoda pirkimų skyriui, partneriams)

• Pašalinkite nenaudojamą IT įrangą (išsivalyti)

Apribojimai

• Uždrauskite diegtis programas savarankiškai

• Turėkite slaptažodžių politiką ir ją automatizuokite

Mokymai

• Supažindinkite darbuotojus su IT sauga, rizikomis ir grėsmėmis

Kontrolė

• Nuolatos tikrinkite ar susitarimai vykdomi ir periodiškai atnaujinkite darbuotojų žinias

• Turėkite IT procedūrą

Strategija

• Pasitvirtinkite 3 metų IT strategiją

Incidentų valdymas

• Turėkite trumpą ir visiems suprantamą incidentų valdymo politiką



Nuo ko pradėti didinti IT saugą organizacijoje – praktiniai pavyzdžiai (1)

Atsakomybė

• Darbuotojai turi būti supažindinti su atsakomybėmis. 
• Atsakomybės turi būti iškomunikuotos visiems
• Žmonės, kurie neatsakingi už tam tikrą IT dalį neturi galėti kažką keisti ar 

kurti

Inventorizacija

Naudokite automatizuotus „IT assets management“ įrankius, tokius kaip: SolarWinds Service Desk, Central, Lansweeper, 
Genuity, Device42



Nuo ko pradėti didinti IT saugą organizacijoje – praktiniai pavyzdžiai (2)

Apribojimai

Apribojimai Windows naudotojams:
• Kurkite vartotojus be administratorių teisių
• Sukurkite grupės politikas, priskirkite vartotojus joms
• Apribokite teises per registrus
• Naudokite specialias programas (Applocker ir pan.)

Naudokite Microsoft Active Directory

Mokymai

• Periodiškai siųskite darbuotojams pranešimus apie realius įvykius 
organizacijoje ar už jos ribų 

• Priminkite kaip saugiai elgtis elektroninėje erdvėje
• Siūlykite pagalbą, didinkite pasitikėjimą



Kontrolė

Nuo ko pradėti didinti IT saugą organizacijoje – praktiniai pavyzdžiai (3)

• Sudarykite IT procedūrą
• Nusimatykite auditus ir jų planą, periodiškumą
• Įtraukite į auditus ne IT žmones – kartais užduoti klausimai atveria akis
• Organizuokite žmonių socialinės inžinerijos žinių patikrinimo testus
• Komunikuokite su vadovybe apie problematiką ir rizikas pagrįstas skaičiais ir 

realiais pavyzdžiais

Strategija

• Individualiai pasidaryti SWOT analizę
• Su skyrių vadovais išsigryninti SWOT
• X matricos (Hoshin Kanri) sudarymas ir 

suvienodinimas su įmonės strategija
• X matricos (Hoshin Kanri) pasitvirtinimas
• Periodiniai IT projektų, galimybių, iniciatyvų 

aptarimas
• Dalyvavimas periodiniuose pasitarimuose 

pristatant IT veiklos rodiklius



Incidentų valdymas

Nuo ko pradėti didinti IT saugą organizacijoje – praktiniai pavyzdžiai (4)

BLOGAS PAVYZDYS: GERAS PAVYZDYS:

Atkirsti BACKUP nuo 
tinklo

Patikrinti ugniasienės 
registrus

Atkirsti įmonės įrenginius 
nuo tinklo

Išjungti virtualias 
mašinas:

1) …

2) …

3) …

Kibernetinės atakos požymiai:
1) …
2) …
3) …



Kaip susitvarkyti greičiau?

Problemos 
pagrindimui ir 
susitvarkymui 

galima pasitelkti 
partnerius iš 

išorės

Pamačius 
situaciją „kitomis 

akimis“ galima 
greitai rasti 
sprendimus

Įgyvendinant 
pokyčius 

užtrunkama 
mažiau laiko, 

lipama ant 
mažiau „grėblių“

„Nelaukite. 
Laikas niekada nebus 
tinkamas.“ –

Napoleonas Hillas



AČIŪ UŽ DĖMESĮ
Arminas Samsonas

+37067303905
info@teracode.lt
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Šarūnas Grigaliūnas
• „Nuo 2016 metų suorganizuotos ir sėkmingai įgyvendintos 

“Kibernetinio skydo”  pratybos.

• Nuo 2016 metų dėsto modulius Kauno Technologijos universitete. 
Etiškas įsilaužimas (CEH); Nusikaltimai elektroninėje erdvėje; 
Virtualios infrastruktūros saugumas.

• Nuo 2017 m. atstovauja mokslo ir inovacijų politiką kuriančiose bei 
įgyvendinančiose tarptautinėse ir šalies institucijose: 

– Lietuvos standartizacijos departamentas, techninio komiteto 
79 (Informacijos saugumas) pirmininkas; 

– EU MSP/DEI darbo grupės  "Standardisation in support of
digitising European industry” narys.

– Europos standartizacijos CEN/CLC/JTC 13 – “Cybersecurity

and Data Protection” - darbo grupės narys.

• Nuo 2019 metų GEANT projekto GN4-3 WP8  Verslo tęstinumo 
užduoties vadovas.

• Nuo 2022 metų ISACA LT valdybos narys

...

yra ICECOM sertifikuotas skverbties (angl. k. „pentest“) 

vertintojas, sertifikuotas ISO 27001 ISMS auditorius ir Kauno 

technologijos universiteto daktaro laipsnį turintis, kur taip pat 

yra docentas, kibernetinio saugumo konsultantas.

Projektuose atsakingas už tinkamos visų fizinių ir techninių 

organizacijos aspektų apsaugos užtikrinimą. 

Techniniai aspektai apima ryšių, taikomųjų programų ir verslo 

sistemų apsaugą, kad būtų galima įvertinti IT turto, kuris 

internete yra pašaliniams asmenims, rizikos vertinimą.

El. paštas: sarunas.grigaliunas@transcendentgroup.com

Šarūnas Grigaliūnas

Transcendent Group Baltics

mailto:sarunas.grigaliunas@transcendentgroup.com


Kibernetinių atakų atsparumo užtikrinimas 

pažengusiems



Kas nulėmę kibernetinių atakų atsparumo 

užtikrinimą?

Mažos ir vidutinės įmonės praneša apie neseniai (einamieji metai) patirtas kibernetines 
atakas:
• Nepakankamos saugumo priemonės: 45 proc. respondentų teigia, kad jų procesai 

neefektyviai mažina atakų poveikį. 
• Atakų dažnumas: per pastaruosius 12 mėnesių kibernetines atakas patyrė 66 proc.
• Išpuolių aplinkybės: 69 % respondentų teigia, kad kibernetinės atakos tampa vis 

tikslingesnės. 

Dažniausiai pasitaikantys atakų prieš įmones tipai (kategorijos):
• „Phishing“ / socialinė inžinerija: 57%
• Kompromituoti ir (arba) pavogti įrenginiai: 33%
• Įgaliojimų („Credential“) vagystės: 30%

Šaltinis: https://www.keepersecurity.com/ponemon2020.html





Lietuvos 
atsparumas



Kibernetinės atakos stadijų žemėlapis

siekiant aiškiau suprasti sąryšį tarp kibernetinės atakos veikimo ir padarytos žalos 

atakos vykdymo metu yra svarbu identifikuoti atakos stadijas 



Koks Jūsų organizacijos kibernetinių atakų 

atsparumo užtikrinimo pasirengimo lygis?

Lygis Aprašymas

Nepasiruošta
Ir Techninių priemonių ir Organizacinių priemonių 

nėra. Valdoma reaktyviai. Situacija nekontroliuojama 
ir nevaldoma.

Pasiruošta tik iš 
dalies

Techninės priemonės yra sudiegtos, tačiau 

organizacinės priemonės nėra testuotos, aprašytos 
bendrai, šabloniškai ir nevisai tiksliai.

Pilnai pasiruošta Techninės priemonės, procesai ir procedūros sudiegti, 
aprašyti ir išdėstyti (apima visus pagrindinius aspektus)



Informacinių sistemų pažeidžiamumas

Įmonės, organizacijos valdo informacines sistemas, kurių saugai 

užtikrinti yra numatyti reikalavimai, susiję su skaitmeninių duomenų 

sauga (jei taikoma, bet rekomenduojama), asmens duomenų 

sauga, organizaciniais ir techniniais kibernetinio saugumo 

parametrais, incidentų valdymu ir kiti industriniai infrastruktūrai (ICS) 

reikalavimai.



Incidentų valdymas, gali būti 

apibrėžiamas kaip ... 

valdymo procesas, kurio metu nustatomos galimos kibernetinės 

ir informacijos saugumo grėsmės organizacijai ir poveikis verslo 

operacijoms, kurios sudaro pagrindą kurti organizacijos 

kibernetinių incidentų valdymo sistemą, gebančią veiksmingai 

reaguoti, apsaugant pagrindinių suinteresuotųjų šalių interesus, 

reputaciją ir vertę kuriančią veiklą. 



Kibernetiniai incidentų kategorijos

1. pavojingi kibernetiniai incidentai

2. didelės reikšmės kibernetiniai 
incidentai

3. vidutinės reikšmės kibernetiniai 
incidentai

4. nereikšmingi kibernetiniai incidentai





Ar tai nusikaltimas?

„Neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos“ (LR BK 198-1 str.) - vien 
prisijungimas prie informacinės sistemos, neturint tam teisės ir pažeidžiant 
apsaugos priemones yra nusikaltimas. T. y.:

• naudotoją informacinėje sistemoje leidžianti nustatyti autentiškumo 
patvirtinimo procedūra gali būti laikoma viena iš šios sistemos saugumo (taip 
pat ir konfidencialumo) užtikrinimo priemonių.

• teisėto naudotojo tapatybę patvirtinančių duomenų neteisėtas įvedimas, 
suklaidinant sistemą, laikytinas šios sistemos apsaugos priemonių pažeidimu.

• neteisėtas prisijungimas prie informacinės sistemos (internetinės bankininkystės 
sistemos) pažeidžiant autentifikavimo priemonėmis nustatytus prisijungimo prie 
informacinės sistemos apribojimus (reikalavimus) paprastai negali būti 
laikomas nereikšmingu, vertinant iš baudžiamosios teisės pozicijų, ypač 
vertinant pasekmes, t. y. jei tai leido padaryti kitus neteisėtus veiksmus 
sistemoje.

Citata iš Lietuvos Auščiausiojo Teismo praktikos: 
„veika pagal BK 198-1 straipsnį kvalifikuojama nustačius, kad prie informacinės sistemos buvo prisijungta pažeidžiant šios sistemos apsaugos priemones“ 



Informacinių sistemų pažeidžiamumų 

mažinimas

--- Aktualu tik iki kibernetinio incidento ---

Rekomenduojamas kasmetinis kibernetinio saugumo atitikties 

vertinimas turi būti atliekamas siekiant patikrinti, ar informacinės, 

industrinės sistemos atitinka numatytus reikalavimus, o jų valdytojai 

taiko reikiamas technines ir organizacines priemones.



Rekomendacijos po patirtos kibernetinės 

atakos



Incidento valdymas

Penkių pakopų kibernetinių incidentų valdymo procesą, apimantį (pagal ISO 27035 

standartą):

1. pasirengimą spręsti incidentus; pavyzdžiui, parengti incidentų 

valdymo politiką ir sudaryti kompetentingą komandą;

2. incidentų stebėjimą ir informacijos apie saugumo incidentus 

pateikimą;

3. incidentų įvertinimą ir sprendimų, kaip juos pašalinti, priėmimą (pvz., 

kaip sutvarkyti pasekmes ir greitai grįžti į verslą arba rinkti teismo 

ekspertizės įrodymus, net jei tai atidėlioja problemų sprendimą);

4. reagavimą į incidentus, t.y. jų ištyrimą ir išspendimą;

5. pasimokymą iš incidentų – tai nei tik identifikavimą to, kas galėjo 

būti padaryta geriau, bet ir pakeitimų, kurie pagerintų procesus, 

atlikimą.



Incidentas. Ką darom?

Patvirtinus kibernetinio incidento nustatymo faktą, bet kuris 

darbuotojas:

1. per kuo trumpesnį laiką užregistruoja kibernetinį incidentą ir apie 

nustatytą kibernetinį incidentą informuoja nustatytus asmenis;

2. apie nustatytą kibernetinį incidentą praneša išorės ar vidaus 

tarnyboms (IT skyrius, NKSC) Organizaciniuose ir techniniuose 

kibernetinio saugumo reikalavimuose nustatyta tvarka;

3. pagal kompetenciją informuoja apie šį faktą policiją ir (arba) 

Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.



Bendravimas su įvairiomis išorės šalimis 

Reagavimo į 
incidentus  
komanda

Kitos reagavimo 
į incidentus 
komandos

Interneto 
paslaugų 
teikėjai

Incidentų 
ataskaitų 
rengėjai

Teisėsaugos 
agentūros

Klientai, 
žiniasklaida

Programinės 
įrangos ir 

palaikymo 
pardavėjai



Kaip tai darom?

Reagavimo į incidentus procesas

Pasirengimas Aptikimas ir analizė

Izoliacija, 

likvidavimas ir 

atkūrimas

Veikla po incidento



Incidentas. Sekantis žingsnis?

Jeigu kibernetinis incidentas priskirtas vidutinės arba didelės 

reikšmės kibernetinių incidentų kategorijai, atsakingasis 

valdytojo darbuotojas:

1. apibendrinęs visą surinktą informaciją, per kuo trumpesnį 

laiką pateikia ją nustatytiems asmenims;

2. pateikia kibernetinio incidento vertinimą NKSC 

Organizaciniuose ir techniniuose kibernetinio saugumo 

reikalavimuose nustatyta tvarka.



O kas jei incidentas yra didelis?

• atsakingasis valdytojo darbuotojas informuoja nustatytus asmenis apie galimas 

kibernetinio incidento valdymo priemones;
• šie asmenys, gavę išsamią informaciją apie galimas kibernetinio incidento 

valdymo priemones, per kuo trumpesnį laiką įvertina padėtį ir priima sprendimą 

dėl efektyviausių ir mažiausiai žalos padarysiančių kibernetinio incidento valdymo 

priemonių taikymo ir jas taiko;

• suvaldžius kibernetinį incidentą, atsakingasis valdytojo darbuotojas apie 

kibernetinio incidento suvaldymo rezultatus informuoja nustatytus asmenis;

• atsakingasis valdytojo darbuotojas per kuo trumpesnį laiką nuo kibernetinio 

incidento sustabdymo imasi priemonių pažeidžiamumui, dėl kurio įvyko 
kibernetinis incidentas, pašalinti;

• apie kibernetinio incidento suvaldymą atsakingasis valdytojo darbuotojas per 

kuo trumpesnį laiką informuoja NKSC, policiją ir Valstybinę duomenų apsaugos 

inspekciją pagal kompetenciją ir praneša apie taikytas kibernetinio incidento 
valdymo priemones.



Prieš ir Po



Kaip greitai viską reikia padaryti?

• apie didelės reikšmės kibernetinį incidentą – ne 

vėliau kaip per vieną valandą nuo jo nustatymo;

• apie vidutinės reikšmės kibernetinį incidentą – ne 

vėliau kaip per 4 valandas nuo jo nustatymo;

• apie nereikšmingą kibernetinį incidentą – ne 

vėliau kaip per 7 dienas nuo jo nustatymo.



Kokią informaciją reikia išsaugoti / surinkti?

• IS, kurioje nustatytas kibernetinis incidentas, tipas (IS, elektroninių 

ryšių tinklas, tarnybinė stotis, valdiklis ir panašiai);

• kibernetinio incidento veikimo trukmė;

• kibernetinio incidento šaltinis;

• kibernetinio incidento požymiai;

• kibernetinio incidento veikimo metodas;

• galimos kibernetinio incidento pasekmės;

• kibernetinio incidento poveikio pasireiškimo (galimo išplitimo) 

mastas;

• kibernetinio incidento būsena (aktyvus, pasyvus);

• priemonės, kuriomis kibernetinis incidentas nustatytas;

• galimos kibernetinio incidento valdymo priemonės.



Kur pranešti apie kibernetinį incdentą?



Kur pranešti (jei finansiniai nuostoliai)?



Daugiau

• Kokius klausimus reikia užduoti sau, kad tęsti 

veiklą po kibernetinės atakos?

• Veiklos tęstinumas



Užduokite šiuos klausimus tam, kad Jūsų verslas 

nesustotų po kibernetinės atakos?
KLAUSIMAS TAIP NE

Ar turite VTP/Atstatymo po nelaimės planas / Komunikacijos planas?

Ar buvote nukentėję ir ar planavote pagalbą?

Ar turite atspausdintus planus ir pagrindinius dokumentus, saugiai laikomus ir prieinamus ne darbo vietoje? Ar į juos įtraukti šie dalykai:

Krizių valdymo personalo, darbuotojų, klientų ir pardavėjų vardai, pavardės, adresai ir telefono numeriai?

Duomenų atsarginių kopijų saugojimo laikmenų, esančių ne darbo vietoje, vieta?

Alternatyvios darbo vietos?

Pirkimo-pardavimo sutarčių, susitarimų ar kitų pagrindinių verslo dokumentų kopijos? Draudimo sutarčių kopijos?

Kita svarbi medžiaga, reikalinga veiklai tęsti?

Ar įvertinote galimą finansinį ir nefinansinį veiklos nutraukimo, susijusio su dideliais žmogiškaisiais, fiziniais ir technologiniais nuostoliais, poveikį?

Ar įvertinote, kokių mažiausiai išteklių reikia, kad būtų atkurtos svarbiausios veiklos funkcijos?

Ar įvertinote, kokie yra jūsų maksimaliai toleruotini sutrikimai ir kritinės veiklos rūšys nelaimės atveju?

Ar apibrėžėte savo veiklos tęstinumo komandas, įskaitant krizių valdymo funkciją ir kritines veiklos funkcijas? 

Ar aiškiai apibrėžėte veiklos tęstinumo grupės narių vaidmenis ir atsakomybę?

Ar nustatėte visų savo darbuotojų, ypač atkūrimo po nelaimės grupės narių, kuriems tenka atsakomybė, pakaitinius darbuotojus?

Ar planas apima atsarginių kopijų darymo priemones? 

Karšto atsarginio kopijavimo vietą? 

Šaltoji atsarginių kopijų darymo vieta?

Tarpusavio susitarimas (susitarimo galimybę reikalaujama, kad dvi organizacijos įsipareigotų padėti viena kitai nelaimės atve ju)?

Ar neseniai atlikote poveikio / rizikos analizę?

Ar visos taikomosios programinės įrangos atsarginės kopijos daromos ir saugomos ne veiklos vietoje?

Ar jūsų organizacija turi projektų valdymo įgūdžių arba darbuotojų, kurie galėtų nustatyti, suplanuoti ir atlikti tolesnius atstatymo veiksmus bei tęsti įmonės veiklą?

Ar yra alternatyvų įvesties duomenims, paprastai įvedamiems internetu, įvesti?

Ar esate numatę, kad įvedimas būtų atliekamas išorėje (už veiklos vykdymo perimetro) ekstremaliomis aplinkybėmis?

Ar yra jūsų ryšių tinklo išdėstymo planas? 

Ar jo kopija saugoma ne veiklos vykdymo vietoje?

Ar jus tenkina jūsų svarbiausių tiekėjų ir užsakomųjų paslaugų teikėjų veiklos tęstinumo planai (ar jie neturės didelės įtakos jūsų verslui)?



Veiklos tęstinumo planas



Bendravome dėka...
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Pramoninių tinklų saugumo
reikalavimai

• Fizinis saugumas

• Įrangos tipas ir palaikymas

• Saugumo funkcionalumas

• Sistemos stebėjimas



c

Visu pirma, reikia apsisaugoti
nuo savęs

• Fizinis saugumas

• Įrangos vieta, prieinamumas

• Sistemos instaliacija

• Sistemų dokumentacija
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Svarbu – pasirinkti tinkamą...

• Įrangos tipą (industrial prieš enterprise)

• Kaip ilgai bus palaikoma mano naudojama 

įranga?

• Ar gamintojas siūlo pilną paketą?



Pramoninių tinklų saugumo reikalavimai

Reikalavimai:

• Apsauga nuo nesankcionuoto 
prisijungimo

• Prieigos ribojimas

• Kenkėjiškos veiklos 
užkardymas

Sprendimo būdai:

• Segmentavimas

• Ugniasienės

• IDS/IPS

• Saugi nuotolinė prieiga (VPN)



Pramoninių tinklų saugumo reikalavimai

Reikalavimai:

• Apsauga nuo nesankcionuoto 
prisijungimo

• Prieigos ribojimas

• Kenkėjiškos veiklos 
užkardymas

Sprendimo būdai:

• Segmentavimas

• Ugniasienės

• IDS/IPS

• Saugi nuotolinė prieiga (VPN)
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Turiu geležį, kas toliau?

• Paleidimas

• Kas prižiūrės mano tinklus?

• Aiškios ir visiems žinomos 

vidinės darbo taisyklės



Kodėl reikia stebėti tinklą?

• Pastebėti 

gedimus/įsilaužimus

• Stebėti tinklo 

apkrovimą/anomalijas

• Centralizuotai valdyti tinklo 

įrangą
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• Standartas aprašantis pramoninių 

ryšių tinklų ir sistemų saugumą

• Apibrėžia atsakomybių ribas

• Supaprastina diegimo ir paleidimo 

darbus

• Žymiai supaprastina dokumentaciją
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IEC 62443 apima komponentus, sistemas, 
rekomenduojamas praktikas ir  procedūras
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(under revision)C
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comments 



c

Industrinė automatizavimo ir valdymo sistema

Automatizacijos sprendimas (-3-3)

IEC-62443 apibrėžia sistemos komponentų 
kūrimą, diegimą ir priežiūrą

Sistemos
savininkas

Sistemos diegėjas

Gamintojas

Posistemė 1 Posistemė 2
Kita HW ir SW 

įranga

Įrenginys (-4-2)

Programinė 
įranga

Integruoti 
įrenginiai

Tinklo 
įrenginiai

Galiniai 
įrenginiai

Naudojimas ir priežiūraPriežiūra (-2-1, -2-4)

Diegimas (-2-4, -3-2)

Kūrimas (-4-1)

Diegimas
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IEC 62443 Saugumo lygiai
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Saugumo lygių vizualizacija

Saugumo apžvalga

• Įrenginių saugos 
lygio vizualizacija

• Patarimai, kaip 
gerinti įrenginių 
saugumo lygį 
pagal IEC62443

Saugumo vedlys

• Lengvai 
sukonfigūruokite 
įrenginio 
saugumo 
nustatymus, vos 
keliais 
spustelėjimais

Saugumo lygis

Neapsaugota

Minimalus

Vidutinis

Aukštas



Demonstracija
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IT saugos didinimas

84

IT infrastruktūros ir informacinių 
sistemų saugos diagnostika

• Diagnostikos ataskaita

• Saugos didinimo planas

Socialinės inžinerijos testas
• Testas darbuotojams

• Saugumo spragų ataskaita

• Saugumo spragų mažinimo planas

Darbuotojų mokymai • Darbuotojų mokymai

Saugos didinimo strategija • Procedūros ir tobulinimas

• Strategija
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Every few days I take a look
at my bank account on my

iPad to see if there has
been an attack. 

Most of the time, the
attacks come from within

my own family.


