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Įvadiniai aspektai

• Kibernetinio saugumo reikalavimai įmonėms/organizacijoms griežtėja, jų 

daugėja. Reguliavimo našta didėja.

• Daugėja reguliuojamų subjektų. Dalis subjektų nežino, kad yra/kaip yra 

reguliuojami. Subjektui yra vis dar sunku įvertinti ar yra reguliuojamas.

• Reguliavimas ir kontrolė sutelkti į „vienas rankas“ (vienoje sistemoje). 

Situacija NKSC.

• Į neatitikimą reikalavimams reaguojama vis griežčiau, tolerancijos kartelė 

žemėja. 

• Vis dar yra taikomi net keli institutai, susiję su sauga:

– El. informacijos sauga - elektroninės informacijos konfidencialumo, vientisumo ir 

prieinamumo užtikrinimas.

– Kibernetinis saugumas - visuma teisinių, informacijos sklaidos, organizacinių ir 

techninių priemonių, kuriomis siekiama išlaikyti atsparumą veiksniams, 

kibernetinėje erdvėje keliantiems grėsmę ryšių ir informacinėmis sistemomis 

perduodamos ar jose tvarkomos elektroninės informacijos prieinamumui, 

autentiškumui, vientisumui ir konfidencialumui, ryšių ir informacinių sistemų 

netrikdomam veikimui, valdymui arba paslaugų šiomis sistemomis teikimui, taip 

pat kuriomis siekiama atkurti įprastinę ryšių ir informacinių sistemų veiklą.







KIBERNETINIO SAUGUMO GRĖSMĖS, TENDENCIJOS



– Statistiškai incidentų mažėja, tačiau 

atakos – labiau rafinuotos.

– Grėsmės – dėl didelio skaičiaus prie 

interneto prijungtų neapsaugotų 

įrenginių, pažeidžiamų interneto 

svetainių ir piktavališkų socialinės 

inžinerijos metodų naudojimo 

(pastarųjų – 25% daugiau nei 2017 

m.).

– YSII – aktvios kibernetinės veiklos 

objektas (kenkimo PĮ, išaugusi 

žvalgybos veikla).

– Neigiama informacinė veikla 

nutaikyta į svarbiausias nacionalinio 

saugumo sritis. Trečdalis 

informacinių atakų – gynybos srityje.

– Rezonansiniai hibridiniai incidentai

(hibridinis karas?). 

– Rangovų patikimumo klausimas.

– Įrenginių saugumas.

– (sertifikavimas?).



– Lietuvoje nepakankamai

vertinamas kibernetinių incidentų 

poveikis. 

https://kaunas.kasvyksta.lt/, „Kauno 

vandenų pavyzdžiai.

– Viešajame sektoriuje interneto 

svetainių kibernetinio saugumo 

būklė gerėja, bet reikšmingos rizikos 

išlieka.

– Formalios atitikties problema: 

Formalus kibernetinio saugumo 

reikalavimų įgyvendinamas didėja, 

tačiau kyla keblumų diegiant 

praktines kibernetinių incidentų rizikų 

kontrolės priemones.

– Hibridiniai incidentai, susidedantys 

iš informacinės ir kibernetnės dalies: 

kibernetinio saugumo požiūriu 

incidentai nebuvo rafinuoti, tačiau iš 

informacinės pusės buvo siekiama 

rezonanso eskaluojant ir didinant 

melagingos informacijos sklaidą.

https://kaunas.kasvyksta.lt/


– Kibernetinio saugumo rizikos

didėjo (daugiausia dėl Covid

išaugo online paslaugų poreikis).

– NKSC patikrinimai: tikrinti 6 

kibernetinio saugumo subjektai, 

valdantys VII ir YSII:

• Reikalavimų įgyvendinimo 

procesas vis dar lėtas;

• Aplaidus VII valdytojų požiūris.

– Nesaugios interneto svetainės 

(prasta priežiūra, neatnaujinamos 

turinio valdymo sistemos (TVS), 

vieša prieiga prie svetainių TVS ir 

nesaugūs slaptažodžiai).

– Nesaugios įrangos ir 

technologijų naudojimas didina 

kibernetinio saugumo rizikas.

– RIS spragų atskleidimo praktika 

– vienas iš efektyvių būdų stiprinti 

kibernetinį saugumą.



– Didžioji dalis 

kibernetinėje erdvėje 

priešiškos veiklos susijusi 

su Rusija.

– Bandyta veikti rinkimus ir 

per kibernetines atakas;

– KIBERNETINIS 

ŠNIPINĖJIMAS.

– Aktyvi su Rusija siejamų 

grupuočių veikla: 

orientuojamasi į karinio, 

ekonominio ir politinio 

pobūdžio informacijos 

rinkimą Lietuvos ir NATO 

IT infrastruktūroje.

– Kenkėjiškam kodui 

platinti naudojama 

socialinė inžinerija.

– Duomenų nutekinimo 

grėsmė naudojantis 

rusiškais tinklais ir el. 

pašto paslaugomis.



– Lietuvos kibernetinėje erdvėje 

pastebima tęstinė kenkėjiška 

Rusijos ir Kinijos kibernetinių 

pajėgumų veikla.

– Iš Rusijos, Kinijos ir kitų valstybių 

vykdoma techninė 

informacinių sistemų 

žvalgyba.

– Fiksuojami bandymai gauti 

prieigas prie valstybinės 

ypatingos svarbos infrastruktūros 

bei prie privataus sektoriaus 

informacinių sistemų ir panaudoti 

jas šnipinėjimui.

– Didžiausią grėsmę Lietuvos 

informacinių sistemų ir jose 

laikomos informacijos saugumui 

kelia Rusijos žvalgybos 

tarnybų kibernetinis 

šnipinėjimas.

– Informacinės-kibernetinės 

operacijos prieš Lietuvą. 



– Rusijos žvalgybinė veikla prieš 

Lietuvą išlieka intensyvi. Per 

COVID-19 pandemiją išaugo 

kibernetinio šnipinėjimo grėsmė. 

Grėsmės padidėjimas siejamas su 

padidėjusiais nuotolinio darbo ir 

elektroninių paslaugų mastais. 

– Didžiausią grėsmę Lietuvos 

institucijoms kelia Rusijos 

žvalgybos tarnybų 

koordinuojamos kibernetinio 

šnipinėjimo grupuotės.

– Daugėja prieš Lietuvą nukreiptų 

informacinių-kibernetinių atakų. 

Dezinformacijos sklaida ir 

kibernetinės manipuliacijos vienu 

metu įgyvendinamos Lietuvoje ir 

kaimyninėse šalyse. Atakomis 

siekiama silpninti transatlantinius 

ryšius, skaldyti visuomenę ir 

skatinti jos nepasitikėjimą 

institucijomis.

– 2020 m. fiksuotas didesnis

informacinių-kibernetinių 

operacijų prieš Lietuvą skaičius.



Saugos konsolidacija

• Valstybės kibernetinio saugumo išteklių konsolidacija:

– KAM (kibernetinės ir elektroninės informacijos saugos funkcijų ir tarnybų 

konsolidavimas).

– NKSC („Vieno langelio principas“).

– RRT CERT prijungimas.

• Kibernetinio saugumo pajėgumų konsolidacija – VĮ „Infostruktūra“ (SVDPT) 

„perdavimas“ KAM. Nuo 2019-07-01 – Kertinis valstybės telekomunikacijų 

centras (KVTC) (2019 m. kovo 6 d. LRV nutarimas Nr. 12-01-383)

• „Saugiojo tinklo naudotojų sąrašas“, LRV nutarimas 2019-05-22 Nr. 504 

(valst. institucijos, savivaldybės, ligoninės, priešgaisrinės apsaugos tarnybos ir 

kt. (iš viso apie 463, atitikti org.-tech. reikalavimus „privalo“ tik apie 320)). 2020-

10-21 paskutinė redakcija.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/542f7d80f54011e7a20bfa7c2b23a6b2/asr


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/542f7d80f54011e7a20bfa7c2b23a6b2/asr








LIETUVOS KIBERNETINIO SAUGUMO TEISINĖ 

SISTEMA (buvo koreguojama)



Kai kurios sąvokos Kibernetinio saugumo įstatyme

– Kibernetinio saugumo subjektas - subjektas, valdantis ir (arba) tvarkantis valstybės 

informacinius išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojas, 

viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų, elektroninės 

informacijos prieglobos paslaugų ir skaitmeninių paslaugų teikėjas.

– Elektroninės prekyvietės paslauga - paslauga, kuria sudaromos sąlygos 

vartotojams ir (arba) komercinės veiklos subjektams sudaryti elektroninės prekybos ar 

paslaugų sutartis su komercinės veiklos subjektais elektroninės prekyvietės svetainėje 

arba komercinės veiklos subjekto svetainėje, kurioje naudojamasi elektroninės 

prekyvietės teikiamomis kompiuterijos paslaugomis.

– Elektroninės informacijos prieglobos paslaugos – paslaugos, apimančios 

galimybės naudotis elektroninės informacijos ir elektroninių duomenų (toliau –

elektroninė informacija) kūrimo ir tvarkymo priemonėmis sudarymą ir (arba) paslaugų 

gavėjo pateiktos elektroninės informacijos laikymą.

– Debesijos paslaugos – paslaugos, kurių gavėjai nuotoliniu būdu naudojasi šių 

paslaugų teikėjų valdoma ryšių ir informacinių sistemų infrastruktūra.

– Ypatingos svarbos informacinė infrastruktūra – ryšių ir informacinė sistema ar jos 

dalis, ryšių ir informacinių sistemų grupė, kurioje įvykęs kibernetinis incidentas gali 

padaryti didelį neigiamą poveikį nacionaliniam saugumui, valstybės ūkiui, valstybės ir 

visuomenės interesams.



– Kibernetinio saugumo krizė - kibernetinis incidentas arba incidentai, kurių sukelto 

neigiamo poveikio Lietuvos Respublika negali pašalinti viena pati arba kurie Lietuvos 

Respublikai ir kitoms valstybėms, priklausančioms tarptautinėms organizacijoms, kurių 

narė yra Lietuvos Respublika, arba tų tarptautinių organizacijų institucijoms sukelia tokio 

masto ir tokios techninės arba politinės reikšmės neigiamą poveikį, kad iškyla poreikis 

koordinuoti politiką ir reaguoti tarptautiniu lygmeniu

– Kibernetinis saugumas – visuma teisinių, informacijos sklaidos, organizacinių ir 

techninių priemonių, kuriomis siekiama išlaikyti atsparumą veiksniams, kibernetinėje 

erdvėje keliantiems grėsmę ryšių ir informacinėmis sistemomis perduodamos ar jose 

tvarkomos elektroninės informacijos prieinamumui, autentiškumui, vientisumui ir 

konfidencialumui, ryšių ir informacinių sistemų netrikdomam veikimui, valdymui arba 

paslaugų šiomis sistemomis teikimui, taip pat kuriomis siekiama atkurti įprastinę ryšių ir 

informacinių sistemų veiklą.

– Kibernetinių incidentų valdymas - procedūros, kurių tikslas – aptikti, analizuoti 

kibernetinius incidentus ir reaguoti į juos, taip pat atkurti įprastinę ryšių ir informacinių 

sistemų veiklą.

– Ryšių ir informacinė sistema - elektroninių ryšių tinklas, informacinė sistema, registras, 

pramoninių procesų valdymo sistema ir jų valdymo, naudojimo, apsaugos ir priežiūros 

tikslais laikoma, tvarkoma, atkuriama arba perduodama elektroninė informacija.

– Skaitmeninės paslaugos – ryšių ir informacinėmis technologijomis grindžiama paslaugų 

grupė, apimanti elektroninės prekyvietės, paieškos internete ir (arba) debesijos 

paslaugas.

– Rizika - pagrįstai nustatoma aplinkybė ar įvykis, galintis turėti neigiamą poveikį ryšių ir 

informacinių sistemų saugumui.





Kibernetinio

saugumo principai

pagal KSĮ

Atsakingo atskleidimo 

(„reponsible disclosure“) 

principas?





Pradinis variantas



Valstybės informacinių 

išteklių rūšis

Aprašymas

Ypatingos svarbos valstybės 

informaciniai ištekliai

Juos sudaro visai valstybei svarbi informacija, apdorojama valstybės 

informacinėse sistemose ir pagrindiniuose valstybės registruose, ir ją 

apdorojančios valstybės informacinės sistemos ir pagrindiniai 

valstybės registrai

Svarbūs valstybės 

informaciniai ištekliai

Juos sudaro kelioms institucijoms svarbi informacija, apdorojama 

valstybės informacinėse sistemose ir valstybės registruose, ir ją 

apdorojančios valstybės informacinės sistemos ir valstybės registrai

Žinybinės svarbos valstybės 

informaciniai ištekliai

Juos sudaro vienai institucijai svarbi informacija, apdorojama valstybės 

informacinėse sistemose ir žinybiniuose registruose, ir ją 

apdorojančios valstybės informacinės sistemos ir žinybiniai registrai

Kiti valstybės informaciniai 

ištekliai

Juos sudaro informacija, kurią valdo institucija, atlikdama vidaus 

administravimo funkcijas, apdorojama kitomis informacinėse 

sistemose ir šią informaciją apdorojančios informacinės sistemos.

Valstybės informacinių išteklių svarbos kategorijos nustatomos vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų 

informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės informacijos svarbos nustatymo gairių aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos 

dokumentų turinio gairių aprašo ir Valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo ir elektroninės 

informacijos svarbos nustatymo gairių aprašo patvirtinimo“.





Tapo po pakeitimų



Kibernetinio saugumo reguliavimo tendencijos



NKSC. NKSC FUNKCIJOS (KSI 8 str.):

1) Atlieka kibernetinio saugumo subjektų ir jų valdomų RIS atitikties org.-tech. 

reikalavimams priežiūrą ir saugumo būklės tyrimus.

2) Duoda nurodymus pateikti informaciją atitikties būklei įvertinti.

3) Taiko technines priemones VII ir YSII atsparumui įvertinti.

4) Duoda nurodymus dėl saugumo užtikrinimo ir trūkumų pašalinimo.

5) Duoda nurodymus atlikti RIS auditą (išskyrus skaitmeninių pasl. teikėjus).

6) (gavus informaciją) Duoda nurodymus skaitmeninų paslaugų teikėjams.

7) Nacionaliniu lygiu stebi kibernetinius incidentus, atlieka rizikos, incidentų 

analizę.

8) Diegia ir valdo technines saugumo priemones VII bei YSII.

9) Nacionaliniu lygiu organizuoja kibernetinių incidentų valdymą.

10) Kibernetinio incidento metu taiko būtinas saugumo priemones.

11) Siekdamas sustabdyti kibernetinio incidento poveikį VII ar YSII, duoda 

nurodymus ER paslaugų teikėjams.

12) Dalyvauja kibernetinio saugumo krizių valdyme.

13) Informuoja visuomenę apie pavienius incidentus arba reikalauja, kad tai 

padarytų kibernetinio saugumo subjektas.

14) Bendradarbiauja su kompetentingomis institucijomis, turi teisę jas pasitelkti.

15) Tvarko asmens duomenis, būtinus NKSC funkcijoms atlikti, ADTAĮ tvarka.

16) Plėtoja kibernetinį saugumą stiprinančius projektus.



KIBERNETINIO SAUGUMO SUBJEKTŲ PAREIGOS 

PAGAL KIBERNETINIO SAUGUMO ĮSTATYMĄ

Pastaba: pagal KSĮ, SPT atveju, netaikoma mažoms ir labai mažoms įmonėms!

Dėl mažų ir labai mažų įmonių - Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas.

2. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys 

atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 10 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 10 mln. eurų.

3. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios finansiniai duomenys 

atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų;

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų.



Kibernetinio saugumo subjektų (bendrosios) 

pareigos pagal KSĮ

1) atsako už jų valdomų ryšių ir informacinių sistemų ar teikiamų paslaugų kibernetinį 

saugumą, užtikrina jų atitiktį organizaciniams ir techniniams kibernetinio saugumo 

reikalavimams, taikomiems kibernetinio saugumo subjektams;

2) organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo 

subjektams, apraše nustatyta tvarka atlieka rizikos vertinimą ir įdiegia kitas, naujausiais 

technikos laimėjimais paremtas ir nustatytai rizikai proporcingas, technines ir organizacines 

kibernetinio saugumo priemones;

3) Nacionaliniame kibernetinių incidentų valdymo plane nustatytomis sąlygomis ir tvarka 

praneša Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui apie jų valdomose ir (arba) 

tvarkomose ryšių ir informacinėse sistemose įvykusius kibernetinius incidentus ir taikytas 

kibernetinių incidentų valdymo priemones;

4) policijos generalinio komisaro nustatyta tvarka teikia policijai informaciją, reikalingą 

teisės pažeidimams, turintiems nusikalstamų veikų požymių, kibernetinėje erdvėje užkardyti 

ir tirti, ir vykdo kitus policijos nurodymus, duotus šio įstatymo nustatytais pagrindais. Policijos 

nurodymus dėl paslaugų teikimo jų gavėjui apribojimo privaloma įvykdyti ne vėliau kaip per 

8 valandas nuo policijos nurodymo gavimo;

5) paskiria kompetentingą asmenį ar padalinį, atsakingą už kibernetinio saugumo 

organizavimą ir užtikrinimą, ir Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui pateikia šio 

asmens ar padalinio kontaktinę informaciją;

6) vykdo šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytus Nacionalinio kibernetinio saugumo centro 

nurodymus.





ORGANIZACINIAI IR TECHNINIAI KIBERNETINIO 

SAUGUMO REIKALAVIMAI



2020 m. lapkričio 18 d. pakeitimai:

„131. Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai Apraše nustatytus

organizacinius kibernetinio saugumo reikalavimus privalo įgyvendinti ne vėliau kaip

per 12 mėnesių nuo jų įtraukimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą

ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir jos valdytojų sąrašą.“

1.4.2. Papildyti 171 punktu:

„171. Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai Apraše nustatytus

techninius kibernetinio saugumo reikalavimus privalo įgyvendinti ne vėliau kaip per

24 mėnesius nuo jų įtraukimo į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą

ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros ir jos valdytojų sąrašą.“







https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/fvwaZUYzaS


Kiti organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo 

reikalavimų aspektai

• Kibernetinio saugumo subjektai gali taikyti papildomus reikalavimus. 

Jei saugumo priemonės yra lygiavertės ir apima Apraše nustatytus 

reikalavimus, kibernetinio saugumo subjektai gali taikyti tik papildomus 

reikalavimus.

• Kibernetinio saugumo subjektai, išskyrus SPT, teikia NKSC techninę

informaciją, reikalingą RIS saugumui įvertinti (NKSC reikalavimu ar 

savo iniciatyva).

• Diegiant technines saugumo priemones ER, prieglobos ir SPT, 

rekomenduotina vadovautis techninių kibernetinio saugumo 

reikalavimų sąrašu.

• Perkant darbus ir (ar) įrangą, susijusią su VII ar KI – pirkimo sąlygose 

nustatyti, kad paslaugų teikėjas ir (ar) įrangos tiekėjas užtikrina 

atitiktį Reikalavimams (žr. Reikalavimų 13 p.).

• Praktinė problema – visų klausimų delegavimas IT specialistams.

• REGULIAVIMO TENDENCIJOS: artimiausiu metu turėtų būti

paskelbtas projektas dėl kibernetinio saugumo reikalavimų nustatymo! 

Esmė – org.-tech. reikalavimai, diferencijuoti pagal rizikos lygį.



Problemos viešajame sektoriuje

Dažniausios problemos:

• Formali atitiktis kibernetiniame saugume;

• Kibernetinio saugumo rizikos vertinamos paviršutiniškai (RC 

atvejis: rizika buvo numatyta, tačiau valdant incidentą kilo 

problemų);

• Interneto svetainių saugumas – nemaža dalis svetainių nėra 

saugios. 

• Kibernetinio saugumo kultūra, kibernetinio saugumo higiena;

• Kibernetinio saugumo mokymų buvimas ir efektyvumas 

(kokybė);

• Vadovybės supratimo svarba;

• Už kibernetinį saugumą atsakingo asmens / padalinio 

turėjimas.

• Perkėlimo į could tendencijos.



479 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo nuostatų dėl 

pareigos teikti informaciją pažeidimai

1. Informacijos apie kibernetinius incidentus ir taikytas kibernetinių incidentų valdymo priemones nepateikimas

Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų

šimtų eurų.

2. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro nurodymų kibernetinio saugumo subjektams pateikti informaciją, būtiną

kibernetinio saugumo subjektų ir jų valdomų ryšių ir informacinių sistemų atitikties organizaciniams ir techniniams

kibernetinio saugumo reikalavimams, taikomiems kibernetinio saugumo subjektams, ir kibernetinio saugumo būklei įvertinti,

nevykdymas laiku

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų

šimtų eurų.

3. Informacijos apie kibernetinius incidentus, galimai turinčius nusikalstamų veikų požymių, nepateikimas policijai

arba šios informacijos teikimo tvarkos pažeidimas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki trijų

šimtų eurų.

4. Šio straipsnio 1, 2, 3 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki vieno tūkstančio

keturių šimtų keturiasdešimt eurų.
Straipsnio pakeitimai:

Nr. XIII-922, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21594

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

Administracinių nusižengimų kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=205267e0ec5b11e78a1adea6fe72f3c5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d5e2df084cc11e8ae2bfd1913d66d57


480 straipsnis. Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų kibernetinio

saugumo užtikrinimo pareigų atlikimo pažeidimai

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

1. Teisėtų Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ar policijos nurodymų, susijusių su kibernetinio saugumo užtikrinimu, neįvykdymas laiku

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo septyniasdešimt iki vieno šimto

penkiasdešimt eurų.
Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-922, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21594

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trijų šimtų iki penkių šimtų septyniasdešimt eurų.

3. Kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos informacinėje infrastruktūroje plano neparengimas ar nepatvirtinimas arba

nepateikimas Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių

šimtų eurų.

4. Nustatytų organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, kibernetinio

saugumo subjektų ir jų valdomų ryšių ir informacinių sistemų kibernetiniam saugumui užtikrinti nevykdymas

užtraukia įspėjimą arba baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nuo trisdešimt iki vieno tūkstančio keturių

šimtų eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:
Nr. XIII-922, 2017-12-19, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21594

Nr. XIII-1427, 2018-06-30, paskelbta TAR 2018-07-11, i. k. 2018-11734

5. Šio straipsnio 3, 4 dalyse numatyti administraciniai nusižengimai, padaryti pakartotinai,

užtraukia baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems asmenims nuo vieno tūkstančio keturių šimtų iki penkių tūkstančių aštuonių šimtų

eurų.

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d5e2df084cc11e8ae2bfd1913d66d57
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=205267e0ec5b11e78a1adea6fe72f3c5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d5e2df084cc11e8ae2bfd1913d66d57
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=205267e0ec5b11e78a1adea6fe72f3c5
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9d5e2df084cc11e8ae2bfd1913d66d57


Atsakingo atskleidimo (angl. responsible disclosure) 

reguliavimas – 2021 m. Kibernetinio saugumo

įstatymo pakeitimai

http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/lr_seimas_iteisino_atsakinga_kibernetiniu_spragu_atskleidima.html


https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f6958c2085dd11e495dc9901227533ee/asr


– Dauguma ryšių ir informacinių sistemų turi didesnių ar mažesnių spragų. Nustatytos aiškios 

sąlygos, kada galima teisėtai jų ieškoti ir kaip tinkamai apie jas pranešti. Tuo pačiu tai ir kibernetinio 

saugumo incidentų prevencija.

– Ryšių ir informacinių sistemų spraga – tai ryšių ir informacinės sistemos trūkumas, dėl kurio gali 

įvykti kibernetinis incidentas.

– Spragų atskleidimas yra laikomas atsakingu, kai informacija apie aptiktas spragas yra, visų 

pirma, pateikiama pačiai organizacijai, kurios sistemose ar produktuose jos buvo aptiktos, ir/ar 

spragų atskleidimo procesą koordinuojančiai institucijai  - NKSC.

– Spragų paieška ir jų atskleidimas yra laikomi teisėtais ir tokius veiksmus atlikusiam asmeniui 

neužtraukia teisinės atsakomybės, kai vykdant šią veiklą nėra trikdomas ryšių ir informacinės 

sistemos darbas, funkcionalumas, prieinamumas. Taip pat nesiekiama be reikalo, daugiau, negu 

reikia spragai patvirtinti, stebėti, fiksuoti, perimti, įgyti, laikyti, atskleisti, kopijuoti, keisti duomenų, 

nebandoma atspėti slaptažodžius, nenaudojami neteisėtu būdu gauti slaptažodžiai ir nėra 

manipuliuojama organizacijos darbuotojais. Taip pat neturi būti dalinamasi informacija apie spragą.

– Asmuo, aptikęs spragą, turi nedelsiant nutraukti tolimesnę paiešką ir, ne vėliau kaip per 24 val., 

apie tai pranešti organizacijai, kurios sistemose ar produktuose ji buvo aptikta, ir/ar Nacionaliniam 

kibernetinio saugumo centrui jo interneto svetainėje užpildant specialią pranešimų formą arba 

informuojant el. paštu cert@nksc.lt.

– KIBERNETINIO SAUGUMO SUBJEKTO NUSTATYTA SPRAGŲ ATSKLEIDIMO TVARKA

– 90  dienų laikotarpis viešinimui.

– Kibernetinio saugumo įstatymo pataisos numato prievolę informuoti ne tik apie aptiktas spragas, 

bet ir apie vykdytą spragų paiešką. Apie tokią veiklą asmuo privalo informuoti ne vėliau kaip per 

24 val. nuo paieškos pradžios, o paiešką tęsiant ilgiau kaip parą – kas 24 val.

– Atskira pranešimo forma NKSC: https://www.nksc.lt/pranesti-spraga.html

– KAM ministras liepos 9 d. patvirtino ir spragų paieškos tvarkos aprašą: https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/270e6bd1e08911eb866fe2e083228059

https://www.nksc.lt/pranesti-spraga.html
http://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/cert@nksc.lt
https://www.nksc.lt/pranesti-spraga.html
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/270e6bd1e08911eb866fe2e083228059


Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai (2022)

<...> šilumos energijos tiekimas ne mažiau kaip 10000 vartotojų;

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/0ed02bd3a5ff11ecaf79c2120caf5094?jfwid=-f3xm4jt50


Santykis su asmens duomenų saugumo

reikalavimais pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos 

reglamentą (BDAR)







Organizacinių saugumo priemonių kai kurie praktiniai 

niuansai

• Silpna duomenų tvarkytojų kontrolė / duomenų tvarkytojų kontrolės 

nebuvimas / aktualaus duomenų tvarkytojų sąrašo neturėjimas.

• Privilegijuotų vartotojų (pvz., sistemų administratorių) kontrolės

nebuvimas.

• Už kibernetinį saugumą atsakingų asmenų nepaskyrimas.

• Saugumo / kibernetinio saugumo mokymų nevykdymas.

• Nenustatytos ir dokumentais nepatvirtintos slaptažodžių naudojimo 

taisyklės / neturėjimas vieningos slaptažodžių politikos. 

• Atsarginių kopijų darymo ir veiklos tęstinumo politikos trūkumai.

• Trūkumai dėl IT teikėjų saugumo valdymo politikos.

• Nėra mobiliųjų įrenginių naudojimo politikos.

• Avarinio asmens duomenų atkūrimo tvarkos nebuvimas.

• Nešifruojami nešiojami kompiuteriai.

• Registracijos žurnalų serverinėje nebuvimas.

• Įrangos utilizavimo politikos nebuvimas ir kt.







Techninių saugumo priemonių kai kurie praktiniai 

niuansai

• Nenaikinami asmens duomenys. Asmens duomenų iš KDV, el. pašto 

netrynimas, nearchyvavimas.

• Prieigų kontrolės trūkumai: 

– nuo iki beveik visiškos prieigų kontrolės nebuvimo.

– administratorių prieigos nefiksuojamos.

– darbuotojai, keičiantys pareigas, gali turėti senas prieigas prie 

sistemų.

– neatliekama vartotojų inventorizacija.

– Prieigos teisių periodinė peržiūra // Prieigos teisių nenaikinimas.

– nebuvimas galimybių suteikti teises pagal roles.

• Prieigos principas „būtina žinoti“ (t.y. reikalinga funkcijoms vykdyti). Būtina 

dokumentuoti.

• Blogai formuojami slaptažodžiai, nekeičiami periodiškai arba keičiami per 

retai.

• Aukšto lygio sistemos nėra šifruojamos.

• Neatliekami periodiškai infrastruktūros atsparumo įsiskverbimui testavimai.

• Mobilieji įrenginiai neturi centralizuoto valdymo.

• Kiti aspektai: ar užtenka periodinių prasiskverbimo testų, kad aptikti 

„neapsaugotus“ asmens duomenis?



KIBERNETINIO SAUGUMO politikos ir jos

įgyvendinimo DOKUMENTAI

• ORGANIZACINIŲ IR TECHNINIŲ KIBERNETINIO SAUGUMO 

REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ KIBERNETINIO SAUGUMO 

SUBJEKTAMS, APRAŠAS (LRV nutarimas Nr. 818).

• Subjektai, valdantys ir (arba) tvarkantys valstybės informacinius 

išteklius, ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojai <…> 

suderinę su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru, tvirtina

kibernetinio saugumo politikos ir jos įgyvendinimo dokumentus, 

kuriuose turi būti nustatyta: <…> (pastaba: 5.3 p. – 28 papunkt.).

• Aprašo 5.3 papunkčio nuostatose nurodytą informaciją ar dokumentus 

turi teisę išdėstyti pagal Bendruosius elektroninės informacijos saugos 

reikalavimus rengiamuose ir tvirtinamuose saugos dokumentuose. Šiuo 

atveju paminėti saugos dokumentai derinami Bendruosiuose 

elektroninės informacijos saugos reikalavimuose nustatyta tvarka.

• Kibernetinio saugumo politikos ir jos įgyvendinimo dokumentai turi būti 

peržiūrimi (persvarstomi) ne rečiau kaip kartą per metus.

• Taip pat: valstybės informacinių išteklių veiklos tęstinumo valdymo 

planai ar kibernetinių incidentų valdymo ypatingos svarbos 

informacinėse infrastruktūrose planai.



5.3.1. kibernetinio saugumo politikos ir jos įgyvendinimo dokumentų taikymas ir naudojimas;

5.3.2. valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų grupių sudarymas, teisių ir prieigos prie 

valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros paslaugų ir išteklių suteikimas ir valdymas;

5.3.3. valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų pareigos ir funkcijos, susijusios su kibernetiniu 

saugumu;

5.3.4. valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų, kompetentingo asmens ar padalinio, atsakingo 

už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, mokymai kibernetinio saugumo klausimais;

5.3.5. valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudotojų vardų ir slaptažodžių sudarymas, apsauga ir 

keitimas;

5.3.6. audito įrašų administravimas ir saugojimas;

5.3.7. įsibrovimų aptikimas ir prevencija;

5.3.8. saugus naudojimasis belaidžiu tinklu;

5.3.9. mobiliųjų įrenginių, naudojamų prisijungti prie valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros, saugus 

naudojimas ir kontrolė;

5.3.10. duomenų, esančių mobiliuosiuose įrenginiuose, šifravimo nuostatos;

5.3.11. valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros išteklių naudojimas už organizacijos ribų ir (arba) 

mobiliaisiais įrenginiais;

5.3.12. valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros naudojamų svetainių saugos valdymas;

5.3.13. grėsmių ir pažeidžiamumų, galinčių turėti įtakos valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros 

kibernetiniam saugumui, vertinimas;

5.3.14. pažeidžiamumų nustatymo dalyvių teisės ir pareigos;

5.3.15. pažeidžiamumų nustatymo plano rengimas;

5.3.16. pažeidžiamumų nustatymo programinės įrangos naudojimas;

5.3.17. pažeidžiamumų nustatymo rezultatų klasifikavimas;

5.3.18. pažeidžiamumų nustatymo ataskaitų rengimas ir nustatytų trūkumų šalinimas;

5.3.19. kibernetinio incidento valdymo organizavimas;

5.3.20. kibernetinio incidento nustatymas;

5.3.21. kibernetinio incidento vertinimas;

5.3.22. kibernetinio incidento stabdymas ir šalinimas;

5.3.23. valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros įprastinės veiklos atkūrimas ir maksimalus leistinas 

paslaugos neveikimo laikas;

5.3.24. įgytos kibernetinių incidentų valdymo patirties vertinimas;

5.3.25. kibernetiniam saugumui užtikrinti naudojamų priemonių diegimo ir šių priemonių parametrų keitimas;

5.3.26. Reikalavimų įgyvendinimo kontrolės ir atitikties vertinimas;

5.3.27. valstybės informacinių išteklių ar ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetinio saugumo būklės gerinimas;

5.3.28. elektroninio pašto naudojimas.



Pagrindiniai pakeitimai LRV nutarime Nr. 716

• LRV nutarimas 2018-01-03: Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės 

informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų 

turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios 

valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės 

informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo 

gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

• Elektroninės informacijos sauga informacinėse sistemose turi atitikti 

KAM tvirtinamus Techninius informacinių sistemų elektroninės 

informacijos saugos reikalavimus.

• Informacinės sistemos valdytojas privalo turėti pagal Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės patvirtintą Saugos dokumentų turinio gairių 

aprašą parengtus, su krašto apsaugos ministro įgaliota institucija, 

įgyvendinančia valstybės informacinių išteklių saugos politiką, 

suderintus ir patvirtintus šiuos saugos dokumentus <...>.

• Informacinės sistemos priskyrimas atitinkamai kategorijai derinimas 

su KAM įgaliota institucija.



Informacijos saugos politikos formavimas ir 

įgyvendinimas

Privalomi saugos dokumentai ir jų turinys:

1.Informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai.

2.Saugaus el. informacijos tvarkymo taisyklės.

3.Informacinės sistemos veiklos tęstinumo valdymo planas.

4.Informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės.

Saugos dokumentų peržiūrėjimas: <...> turi būti persvarstomi 

(peržiūrimi) ne rečiau kaip kartą per metus informacinės sistemos 

valdytojo vadovo nustatyta tvarka. Saugos dokumentai taip pat turi 

būti persvarstomi (peržiūrimi) po to, kai atliekamas rizikos įvertinimas 

ar informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas arba 

institucijoje įvyksta esminių organizacinių, sisteminių ar kitokių 

pokyčių.



KIBERNETINIŲ INCIDENTŲ KLASIFIKACIJA (pagal

Nacionalinį KI valdymo planą (2018 LRV nutarimo „Dėl 

KSĮ įgyvendinimo..“ dalis))

Pavojingas: pvz., sutrikimas daugiau nei 24 val. ir (ar) viršijamas max leidžiamas pasl. neveikimo laikas.

D poeikio: pvz., aptinkama moderni kenkimo įranga (kompiuterizuotų vietų skaičius daugiau nei 25%).

V poveikio: pvz., aptinkamas paslaugos trikdymas, kuris neturi įtakos paslaugų teikimui, daugiau nei 1 val.

N poveikio: pvz, nepageidaujamų laiškų, klaidinančios informacijos platinimas.



• Kibernetinius incidentus Plano 9.2–9.4 papunkčiuose nustatytoms
kategorijoms, atsižvelgdami į Plano priede nustatytus kriterijus, priskiria
kibernetinio saugumo subjektai.

• Kibernetinius incidentus Plano 9.1 papunktyje nustatytai pavojingo
kibernetinio incidento kategorijai turi teisę priskirti tik Nacionalinis kibernetinio
saugumo centras, jeigu nustatytas kibernetinis incidentas ir (ar) jo poveikis
atitinka bent vieną iš kriterijų, nurodytų Plano priede, būdingų pavojingo incidento
kategorijai.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e16e7761fc4b11e89b04a534c5aaf5ce?jfwid=q8i88m9wc


PRANEŠIMAS APIE KIBERNETINIUS INCIDENTUS

• Kibernetinis incidentas – įvykis ar veika, kuri sukelia ar gali 

sukelti neteisėtą prisijungimą ar sudaryti sąlygas neteisėtai 

prisijungti prie informacinės sistemos, elektroninių ryšių tinklo ar 

pramoninių procesų valdymo sistemos, sutrikdyti ar pakeisti, 

įskaitant valdymo perėmimą, informacinės sistemos, elektroninių 

ryšių tinklo ar pramoninių procesų valdymo sistemos veikimą, 

sunaikinti, sugadinti, ištrinti ar pakeisti elektroninę informaciją, 

panaikinti ar apriboti galimybę naudotis elektronine informacija, 

taip pat sudaryti sąlygas pasisavinti ar kitaip panaudoti neviešą 

elektroninę informaciją tokios teisės neturintiems asmenims.

• Pareigos apie kibernetinius incidentus informuoti:

– NKSC;

– RRT;

– VDAI (kiek tai susiję su AD);

– Policijai (kiek tai susiję su tyrimu).

• Kibernetinis incidentas – įvykis ar veika kibernetinėje 

erdvėje, galintys sukelti arba sukeliantys grėsmę arba 

neigiamą poveikį ryšių ir informacinėmis sistemomis 

perduodamos ar jose tvarkomos elektroninės 

informacijos prieinamumui, autentiškumui, vientisumui ir 

konfidencialumui, galintys trikdyti arba trikdantys ryšių ir 

informacinių sistemų veikimą, valdymą ir paslaugų jomis 

teikimą.



Pranešimas apie kibernetinį incidentą NKSC

• Pareiga pranešti – kibernetinio saugumo subjektams (anksčiau 

buvo: viešojo administravimo subjektams bei YSII).

• Apie kibernetinius incidentus, pagal Nacionalinį kibernetinių 

incidentų valdymo planą (patvirtinta 2018-12-05 LRV nutarimu Nr. 

1209).

• Atsakomybė: už informacijos nepateikimą arba teikimo tvarkos 

pažeidimą – įspėjimas arba bauda JA vadovams ar kitiems

asmenims iki 300 EUR (pagal ANK 479 str.).

• Pakartotinai – iki 1440 EUR.

• Problema – KS`tai dažniausiai mano, kad kibernetiniai incidentai 

nereikšmintg!



Kibernetinių incidentų kategorijos // pranešimas

NKSC, ataskaitos pateikimas/atnaujinimas,

suvaldymas/pasibaigimas (pagal Nacionalinį kibernetinių 

incidentų valdymo planą (buv. pagal organizacinius ir 

techninius reikalavimus))

Nereikšmingo 

poveikio
Vidutinio 

poveikio

Didelio 

poveikio

Periodiškai 

mėnes. 1 d. 4 val. 1 val.

4/4 val.24/24 val.

4 val. 4 val.



Reikalavimai pranešimo turiniui

14. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras informuojamas apie didelio ar 

vidutinio poveikio kibernetinius incidentus kibernetinio saugumo subjekto 

pranešimu, kuriame nurodoma:

14.1. kibernetinio incidento grupė (grupės), pogrupis (pogrupiai) ir poveikio 

kategorija, nustatyta pagal Plano priede pateiktus kriterijus;

14.2. trumpas kibernetinio incidento apibūdinimas;

14.3. tikslus laikas, kada kibernetinis incidentas įvyko ir buvo nustatytas;

14.4. kibernetinio incidento šalinimo tvarka (nurodant, ar tai prioritetas, ar ne);

14.5. tikslus laikas, kada bus teikiama kibernetinio incidento tyrimo ataskaita.

NKSC, gavęs pranešimą, gali prašyti patikslinti arba papildomos informacijos.



Reikalavimai ataskaitai apie kibernetinį incidentą

24. Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui teikiant didelio ar vidutinio poveikio 

kibernetinio incidento tyrimo ataskaitą nurodoma kibernetinio saugumo subjektui 

žinoma informacija:

24.1. kibernetinio incidento grupė (grupės), pogrupis (pogrupiai) ir poveikio kategorija, 

nustatyta pagal Plano priede pateiktus kriterijus;

24.2. ryšių ir informacinės sistemos, kurioje nustatytas kibernetinis incidentas, tipas 

(elektroninių ryšių tinklas, informacinė sistema, registras, pramoninių procesų valdymo 

sistema, tarnybinė stotis ir panašiai);

24.3. kibernetinio incidento veikimo trukmė;

24.4. kibernetinio incidento šaltinis;

24.5. kibernetinio incidento požymiai;

24.6. kibernetinio incidento veikimo metodas;

24.7. galimos ir (ar) nustatytos kibernetinio incidento pasekmės;

24.8. kibernetinio incidento poveikio pasireiškimo (galimo išplitimo) mastas;

24.9. kibernetinio incidento būsena (aktyvus, pasyvus);

24.10. priemonės, kuriomis kibernetinis incidentas nustatytas;

24.11. galimos ir (ar) taikomos kibernetinio incidento valdymo priemonės;

24.12. tikslus laikas, kada bus teikiama pakartotinė kibernetinio incidento tyrimo 

ataskaita remiantis Plano 23 punktu.



Išimtys dėl pranešimo apie incidentus bei kitos 

pareigos

• Skaitmeninių paslaugų teikėjai – tik apie didelio poveikio

kibernetinius incidentus ir tik tuo atveju, kai gali pasinaudoti 

informacija, reikalinga incidento poveikiui įvertinti.

• YSII (kai paslaugų teikimas priklauso nuo skaitmeninių paslaugų 

teikėjų paslaugų), nustatę neigiamą poveikį YSII, ne vėliau kaip per 

vieną valandą informuoja NKSC bei atitinkamus SPT.

• Kiti asmenys – turi teisę pranešti NKSC savanoriškai (tokiu atveju 

kategorijas priskiria NKSC).

• NKSC ne vėliau kaip per 1 val. informuoja pareiškėją apie 

patikslintą/priskirtą kibernetinio incidento kategoriją.

• (kai būtina informuoti visuomenę, siekiant išvengti ar valdyti KI) 

NKSC (pasitaręs su kibernetinio saugumo subjektu) informuoja 

visuomenę apie pavienius kibernetinius incidentus arba reikalauja 

kad tai padarytų kibernetinio saugumo subjektas.



KIBERNETINIŲ INCIDENTŲ TYRIMAS

• Tipinis kibernetinių incidentų valdymo YSII planas (LRV 2016-07-20 Nr. 746 ) –

neteko galios nuo 2018-12-31.

• Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas (Planas) koreguotas 2018 m.

• Pagal Planą, kibernetinių incidentų tyrimas:



Didelio, vidutinio, nereikšmingo pobūdžio 

kibernetinių incidentų tyrimas 

Pareiga kibernetinio saugumo subjektams NKSC pateikti atsakingų asmenų 

kontaktinius duomenis (turi būti pasiekiami visą parą). Pasikeitus informuoti per 1 d.d.



Pavojingų kibernetinių incidentų tyrimas 



Kibernetinių incidentų analizė baigus tyrimą 

• Pareiga kibernetinio saugumo subjektams ir KIVT po kibernetinio 

incidento suvaldymo ar pasibaigimo atlikti jo analizę (išskyrus 

nereikšmingo poveikio). 

• Procedūra kibernetinio saugumo subjektams:

– Per 30 d.d. pateikia NKSC analizės rezultatus ir informaciniame 

tinkle paskelbia susistemintą, aktualią ir neįslaptintą informaciją 

apie nustatymą ir suvaldymą;

– Imasi priemonių, kad būtų pašalintas pažeidžiamumas;

– Įvertina RIS riziką ir atitiktį org.-tech. reikalavimams;

– Nustačius teisinio reglamentavimo spragų, keičia teisės aktus ar 

inicijuoja teisės aktų pakeitimus.

• KIVT per 30 d.d. nuo suvaldymo/pasibaigimo gali pareikalauti

kibernetinio saugumo subjekto papildomos informacijos.

• KIVT institucijos: keičia (inicijuoja) teisės aktus/pakeitimus; 

(prireikus) inicijuoja YSII kibernetinės gynybos plano pakeitimus; 

įvertina org.-tech. tobulinimo poreikį. 



RIZIKOS VERTINIMAS ARSIS METODU



https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/doc

uments/files/LT_versija/Veikla/Ve

iklos%20sritis/Elektronin%C4%9

7_vald%C5%BEia/Elektronin%C

4%97s_informacijos_sauga/Rizi

kos_analizes_vadovas.pdf

https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/Veikla/Veiklos sritis/Elektronin%C4%97_vald%C5%BEia/Elektronin%C4%97s_informacijos_sauga/Rizikos_analizes_vadovas.pdf


Kiekvieno darbuotojo indėlio užtikrinant asmens 

duomenų saugumą reikšmė


