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Kas yra kibernetinis saugumas?

Tai - kompiuterių, serverių, mobiliųjų įrenginių, elektroninių 
sistemų, tinklų ir duomenų gynimas nuo kenkėjiškų išpuolių. 

Tai - informacinių technologijų saugumas arba elektroninės 
informacijos saugumas. 
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Rusijos ir Kinijos 
„kibernetinės kariuomenės“
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Rusijoje veikia daugybė kibernetikos padalinių, prižiūrimų įvairių 
saugumo ir žvalgybos agentūrų

Kinijos Liaudies išvadavimo armijos 
strateginės paramos pajėgos :

kosmoso 

kibernetinę

ir elektroninę karyba



Kinijos Liaudies išvadavimo armijos strateginės 
paramos pajėgos

Atlieka esminį vaidmenį keturiose srityse:
• Kibernetinių operacijų
• Kosmoso technologijų vystymas ir naudojimas žinybinei 

informacijai
• Psichologinio karo (sic) misijose 
• Elektromagnetinėse operacijose 

• Didžiulė reikšmė teikiama informacinėms operacijoms, žinybinių duomenų rinkimui, stebėjimui ir 
sekimui. 

• Informacinė erdvė yra aktyviai militarizuojama, tam pasitelkiamos naujausios technologijos. 
• Dvigubo naudojimo technologijų vystymas - platesnio valstybinio vystymosi plano „Pagaminta Kinijoje 

2025“ dalis
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Rusijos kibernetiniai padaliniai
Ø Karinė žvalgyba (GRU)
• Vykdo įžūlias ir agresyvias operacijas, kartais su abejotinu operacinio saugumo ir slaptumo lygiu
• Kontroliuoja keletą tyrimų institutų, kurie padeda kurti įsilaužimo įrankius ir kenkėjiškas programas

Ø Užsienio žvalgyba (SVR)
Padaliniai sutelkti į žvalgybos duomenų rinkimą ir lieka nepastebėti, kai tik gauna prieigą prie tikslinių tinklų

Ø Federalinė Saugumo tarnyba (FSB)
• Rusijos apsauga nuo užsienio kibernetinių operacijų ir šalies kriminalinių įsilaužėlių 
• Užsienio žvalgybos duomenų rinkimas ir puolamosios kibernetines operacijas

Ø Federalinis apsaugos servisas (FSO)
• Rusijos Vyriausybės tinklų gynyba

Ø Interneto tyrimų agentūra (Trolių Fabrikas/Ferma)
• Privati organizacija finansuojama artimo Putino patikėtinio Jevgenijaus Prighozino
• Remia Rusijos vyriausybės dezinformaciją ir propagandos operacijas 
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Kibernetinės grėsmės nacionaliniam saugumui
• taikomasi į strateginę infrastruktūrą

• hibridinės informacinės atakos

• šnipinėjimas

• įtaka demokratiniams procesams





2020 m. įvykdytų informacinių operacijų ir hibridinių atakų 
tendencijos Lietuvoje:
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Kas domina kibernetinių atakų rengėjus?

Viešoji informacija

Aplinkos apsauga

Valstybės 
gynyba

Viešieji reikalai

Finansai

Energetikos 
sektorius

Žemės ūkio sektorius

Teisėsauga

Užsienio reikalai ir 
saugumo sektorius ©KAM



Įtaka rinkimams
• 2016 m. Rusijos programišiai

įsilaužė į kandidatės H. Clinton 
kampanijos vadovo paštą ir 
pavogė daugiau nei 50,000 
el.laiškų.

• Atskleidė politines Demokratų 
kampanijos detales kelias savaitės 
iki JAV prezidento rinkimų. 

• Ataka priskiriama Rusijos 
vyriausybei. 

© The New York Times



Kibernetinių incidentų skaičiaus didėjimas
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Iš kurios šalies kyla daugiausiai kibernetinių atakų?

Atsakymų rezultatai



Teisingas atsakymas:
Kinija

• 30 % Pasaulio kibernetinių atakų - iš Kinijos

• Kinijos įsilaužėliai labiausiai taikosi į JAV ir Indiją

• 2020 m fiksuota, kad prieš Lietuvos informacinių technologijų 
sistemas atakas daugiausiai vykdė su Rusija siejami subjektai.



Nacionalinis kibernetinio saugumo centras 
prie Krašto apsaugos ministerijos 

Atsakomybės:

ü Vieningas kibernetinių incidentų valdymas

ü Kibernetinio saugumo reikalavimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolė

ü Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros kibernetinis saugumas



ES kibernetinio saugumo strategija

1. Atsparumas, technologinis suverenumas ir lyderystė

2. Prevencijos, atgrasymo ir reagavimo operatyvinių pajėgumų
stiprinimas

3. Spartesnis pasaulinės atviros kibernetinės erdvės kūrimas 
aktyvesnio bendradarbiavimo dėka



ES greitojo reagavimo kibernetinės pajėgos 
ES struktūruoto bendradarbiavimo projektas, kuriam vadovauja Lietuva
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Iššūkiai: ką ES turi padaryti?

• Krizių valdymas

• Prevencija



Prognozuojama, jog pasaulinė kibernetiniais 
nusikaltimais padaryta žala 2021 metais sieks:

Atsakymų rezultatai



Teisingas atsakymas: 

6 trilijonus JAV dolerių

Šaltinis: Cybercrime magazine (2020)



Ačiū už Jūsų dėmesį

Klausimai?


