
Kibernetinis saugumas 

Gintaras Smaliukas 

NATO Energetinio saugumo kompetencijos 
centras 



Kibernetinė aplinka 
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Ką reiškia kibernetinis? 

Kibernetinės celės atsakomybės ribos 

 
 
 
 

CND     

INFOSEC 
 
 
 

Situational Awareness 

NATO tinklai 

COMPUter  
SECurity 

COMmunications  
SECurity 
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Ką dauguma žmonių mano, kas yra kibernetinis… 

email 

computers 



Ką reiškia kibernetinis? 

Karinės misijos paramos elementai 
Nacionalinė Kritinė Infrastruktūra gali turėti kibernetinių grėsmių… 

Situacijos supratimas 

 
 
 
 
 
 
 

Karinės jungtinės 
operacijos 

 
 
 
Infrastruktūra, 

Turtas,  

Resursai,  

Pajėgumai&  

Informacija 

 
 
 

Karinių 

veiksmų 

eigos 

taisyklės, 

Karo teisė 

Įskainat PŠP & kitus dalyvius 
 

Kritinė Infrastruktūra, turtas, pajėgumai, resursai ir 
informacija tokia kaip ryšio ir informacinės sistemos, 
elektros energija, transportas, vaduo, kanalizacija, 
telekomunikacija ir ryšiai, komercija ir žiniasklaida 

Karinės misijos 

paramos elementai 

operacijose 

Kibernetinės celės atsakomybės ribos 

Komercinės avialinijos 
vanduo 

ligoninės 

Elektroninė bankininkystė 
parduotuvė 

Transporto 
sistema 
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Duomenys apie kibernetines 

atakas Ukrainoje 2014 
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NATO Politika 

 Kolektyvinė gynyba / dalis NATO pagrindinių 
užduočių 

 Gynybinė pozicija 

 Lankstumas į tai kaip Aljansas gali atsakyti į 
kibernetines atakas. 

 

  Kibernetinės gynybos valdymas yra 
nuolatinis procesas, kuris yra kontroliuojamas 
politikų ir kurį reguliariai peržiūri NATO 
sąjungininkės. 

i. Jeigu viena iš sąjungininkių yra kibernetinio išpuolio auka ir valstybė oficialiai paprašė pagalbos, tuomet 
sprendimas dėl Aljanso atsako ir galimų veiksmų bus priimtas vadovaujantis NATO krizių valdymo 
proceso procedūromis įtraukiant NATO Kibernetinės gynybos valdybą (NCGV). 

ii. Priemonės, toks kaip NCIRC (NATO Kompiuterių Incidentų reagavimo pajėgumai), Greitojo reagavimo 
komandos (GRKs) gali teikti pagalbą pavienėms sąjungininkų valstybėms, atsižvelgiant į Tarybos 
sprendimą. 
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NATO viršūnių susitikimas Velse 

 

• NATO privalo užtikrinti savo 

komunikacinių tinklų gynybą 

• 5 NATO Straipsnis (kolektyvinė 

gynyba)  

• Dvišalio ir daugiašalio 

bendradarbiavimo pagrindais 

• Pasidalinimas informacija tarp 

sąjungininkų  
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NATO Kibernetinės gynybos V2 
Sprendimas 

Valdymas 

Vykdymas 

 
     

 

   Politinis   
Karinis 
lygmuo 

 
 
 
 

Strateginis  
lygmuo 

Techninis  
komponentas 

 
 
 
 
 

NCIA 
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NATO Kibernetinės gynybos valdyba 
Taikos metu 

Koordinuoja Kibernetinės gynybos veiksmus per NATO 

civilines ir karines institucijas  

 

Strateginio planavimo metu 

NATO kibernetinės gynybos politikos įgyvendinimas visoje 

NATO 

Derina sutartis  

 

Krizių metu, veikti kaip vyriausioji koordinavimo įstaiga,  

planuoja ir inicijuoja kibernetinės gynybos veiksmus 

Kibernetinės gynybos paramos mobilizacija  

Parama sąjungininkams 
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Diskusijos 
 

 Nacionaliniai kibernetiniai 
pajėgumai siekiant paremti 
NATO operacijas 
 

 Reikalaujama parama iš 
valstybių sąjungininkių 
kibernetinių atakų atveju? 
 Greitojo reagavimo komandos 

 Pajėgumų vystymas 
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Apibendrinimas 

• NATO operacijos vis labiau pažeidžiamos kibernetinėms 
atakoms 
 

•  Išpuoliai prieš ne-NATO tinklus gali turėti didelį poveikį 
NATO operacijoms 
 

•  Būtina planuoti ir rengtis iš anksto, kad būtų išvengta 
dubliavimo, būtina padidinti atsparumą, apsaugoti 
svarbią informaciją ir tinkamai parengti personalą 
 

•  Reikalinga mąstysena operaciniame lygmenyje 
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