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Pratarmė 
Gerbiamas skaitytojau, 

skaitmeninimas ir didėjantis informacinių technologijų naudojimas visose mūsų 
kasdienio gyvenimo srityse atveria daug naujų galimybių. Savo ruožtu atsirado daugiau 
rizikos, kad asmenys, įmonės ir valdžios institucijos gali nukentėti nuo kibernetinių 
nusikaltimų ar kibernetinių išpuolių, taip pat padidėjo šių rizikų socialinis bei 
ekonominis poveikis.  

Europos Sąjungoje kibernetinis saugumas yra valstybių narių prerogatyva. ES turi atlikti 
tam tikrą vaidmenį kuriant bendrą reguliavimo sistemą ES bendrojoje rinkoje ir 
sudarant sąlygas valstybėms narėms bendradarbiauti esant tarpusavio pasitikėjimui.  

Kibernetinis saugumas ir mūsų skaitmeninis savarankiškumas tapo strateginės svarbos 
klausimu ES ir jos valstybėms narėms. Visose valstybėse narėse, nors ir skirtingais 
lygmenimis, vis dar esama kibernetinio saugumo valdymo trūkumų viešajame ir 
privačiajame sektoriuose. Dėl to sumažėja mūsų galimybės apriboti kibernetinius 
išpuolius ir prireikus į juos reaguoti. Dezinformacija, dažnai organizuojama iš ES 
nepriklausančių šalių, didėja, kaip dar kartą įrodyta šių metų COVID-19 pandemijos 
metu. Tai kelia grėsmę socialinei sanglaudai mūsų visuomenėje ir piliečių pasitikėjimui 
mūsų demokratinėmis sistemomis, ir šios grėsmės negalime ignoruoti.  

2018 m. ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) apklausa parodė, kad iki tol maždaug 
pusė jų nebuvo atlikusios kibernetinio saugumo audito. Nuo tada mūsų AAI pagerino 
savo audito darbą kibernetinio saugumo srityje, ypač daug dėmesio skirdamos 
duomenų apsaugai, sistemų parengimui kibernetiniams išpuoliams ir pagrindinių 
viešųjų paslaugų sistemų apsaugai. Suprantama, jog ne visi šie auditai gali būti 
skelbiami viešai, nes kai kurie iš jų gali būti susiję su neskelbtina (nacionalinio 
saugumo) informacija.  

Šiais metais COVID-19 krizė išbandė mūsų visuomenės ekonominę ir socialinę 
struktūrą. Atsižvelgiant į mūsų priklausomybę nuo informacinių technologijų, 
kibernetinė krizė galėtų tapti kita pandemija. Turime būti pasirengę ir didinti ypatingos 
svarbos informacinių sistemų ir skaitmeninių infrastruktūrų atsparumą kibernetiniams 
išpuoliams. 
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Tikimės, kad šiame kompendiume pateikta apžvalga dar labiau paskatins viešojo 
sektoriaus auditorių susidomėjimą šia itin svarbia sritimi visoje Sąjungoje. 

 

Europos Audito Rūmų pirmininkas 
Ryšių palaikymo komiteto pirmininkas 

ir projekto vadovas 

Klaus-Heiner Lehne 
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Santrauka 
I Kibernetinis saugumas ir mūsų skaitmeninis savarankiškumas tapo strateginės 
svarbos klausimu ES ir jos valstybėms narėms, todėl, didėjant grėsmės lygiui, turime 
dėti daugiau pastangų, kad mūsų ypatingos svarbos informacinės sistemos ir 
skaitmeninės infrastruktūros būtų apsaugotos nuo kibernetinių išpuolių. Kibernetinis 
saugumas susijęs ne tik su mūsų viešosiomis paslaugomis, gynyba ar sveikatos 
priežiūros sistemomis, bet ir su mūsų asmens duomenų apsauga, verslo modeliais ir 
intelektine nuosavybe. Galiausiai kibernetinis saugumas susijęs su mūsų demokratinių 
visuomenių apsauga, mūsų, kaip europiečių, nepriklausomumu ir sambūviu.  

II Šio trečiojo Ryšių palaikymo komiteto kompendiumo pirmoje dalyje išdėstyta, ką 
reiškia kibernetinis saugumas. Joje aprašoma, kodėl kibernetinis saugumas yra iššūkis 
valdžios institucijoms, įmonėms ir asmenims, ir atkreipiamas dėmesys į naują 
dezinformacijos reiškinį, kuris kelia vis didesnę grėsmę mūsų visuomenės socialinei 
sanglaudai ir demokratinėms sistemoms. Joje taip pat paaiškinamos ES kibernetinio 
saugumo kompetencijos sritys ir dalyviai, jos strategija ir teisės aktai, taip pat šioje 
srityje skiriamas ES finansavimas. 

III Antroje kompendiumo dalyje apibendrinami atrinktų auditų, kuriuos atliko 
dvylika prisidedančių valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmai, rezultatai, 
paskelbti 2014–2020 m. Atliekant šiuos auditus buvo nagrinėjami svarbūs kibernetinio 
saugumo aspektai, pavyzdžiui, privačių duomenų apsauga, nacionalinių duomenų 
centrų vientisumas, viešosios paskirties įrenginių saugumas ir nacionalinių kibernetinio 
saugumo strategijų įgyvendinimas platesne prasme. 

IV Trečioje kompendiumo dalyje pateikiamos išsamios atrinktų auditų informacijos 
suvestinės ir kitų AAI paskelbtų auditų, susijusių su kibernetinio saugumo tema, 
santrauka. 
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I DALIS. Kibernetinis saugumas Europos 
kontekste 
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Kas yra kibernetinis saugumas? 

1 Nėra standartinės visuotinės kibernetinio saugumo apibrėžties. Šiame dokumente 
kibernetinis saugumas – tai veikla, būtina tinklų ir informacinėms sistemoms, jų 
naudotojams ir kitiems kibernetinių grėsmių pažeidžiamiems asmenims apsaugoti. Tai, 
be kita ko, kibernetinių incidentų prevencija, aptikimas, reagavimas į juos ir 
atsigavimas po jų. Šie incidentai gali būti tyčiniai arba netyčiniai ir jų diapazonas gali 
būti nuo atsitiktinio informacijos atskleidimo iki išpuolių prieš verslo subjektus ir 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, jie gali apimti asmens duomenų vagystes ar 
net kišimąsi į demokratinius procesus, pavyzdžiui, kišimąsi į rinkimus, arba bendras 
dezinformacijos kampanijas, kuriomis siekiama daryti įtaką viešiesiems debatams.  

Kibernetinis saugumas daro poveikį visų ES piliečių kasdieniam 
gyvenimui  

2 Kibernetinis saugumas daro poveikį visų ES piliečių kasdieniam gyvenimui, kai 
naudojamės asmeniniais IT prietaisais, pavyzdžiui, išmaniaisiais telefonais, belaidžio 
internetinio ryšio tinklais, socialiniais tinklais ar elektronine bankininkyste. 2020 m. 
kaip niekad svarbu ne tai, ar kibernetiniai išpuoliai įvyks, o kaip ir kada jie įvyks. Tai 
aktualu mums visiems: asmenims, įmonėms ir valdžios institucijoms. 1 paveiksle 
parodyta, kaip ES stiprina kibernetinį saugumą ir kaip ji sukūrė sistemą, skirtą kasdienei 
piliečių elektroninei veiklai nuo kibernetinių išpuolių apsaugoti. Ypatingos svarbos 
informacinių sistemų ir skaitmeninių infrastruktūrų apsauga nuo kibernetinių išpuolių 
tapo strateginiu uždaviniu. 
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1 paveikslas. ES kibernetinio saugumo kasdieniame ES piliečių gyvenime 
stiprinimas 

 
Šaltinis: Audito Rūmai, piktogramas sukūrė Pixel perfect, https://flaticon.com. 

Esama įvairių rūšių kibernetinių grėsmių 

3 Įvairių rūšių kibernetines grėsmes, su kuriomis susiduria mūsų visuomenė, galima 
klasifikuoti pagal tai, kas, joms kilus, atsitinka su duomenimis – jie atskleidžiami, 
keičiami, naikinami arba neleidžiama jais naudotis, – arba pagal pagrindinius 
informacijos saugumo principus, kurie, kilus grėsmėms, yra pažeidžiami 
(žr. 1 diagramą).  

Susipažinkite su Marija,

15 metų moksleive

Ji nusprendė per vasarą 
uždirbtus pinigus išleisti 
išmaniajam telefonui...

Reglamentas 2019/881 
Kibernetinio saugumo aktas

Šiuo reglamentu didinamas 
pasitikėjimas taikant ES masto 
kibernetinio saugumo 
sertifikavimo ir ženklinimo 
sistemą konkretiems 
IRT produktams ir paslaugoms, 
siekiant skatinti projektuojant 
užtikrinamo saugumo 
koncepciją.Direktyva 2016/1148 dėl tinklų ir 

informacijos saugumo (TIS direktyva)  

Šia direktyva nustatomos priemonės, 
kuriomis siekiama užtikrinti aukštą bendrą 

tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygį 
visoje Sąjungoje.

Ji pasirašo sutartį su 
mobiliojo tinklo 

operatoriumi ir prisijungia 
prie interneto per belaidį 

tinklą

Saugesnio interneto 
diena  

2004 m. ji buvo pradėta 
kaip ES iniciatyva, o 
dabar minima beveik 
140 valstybių.

Marija susikuria paskyrą, kad 
galėtų patekti į programėlių 

parduotuvę. Iš mokykloje 
paminėtos Saugesnio interneto 

dienos ji prisimena, koks svarbus 
yra patikimas slaptažodis

Visų pirma ji 
atsisiunčia visas savo 
mėgstamiausias 
socialinės 
žiniasklaidos 
programėles, kad 
galėtų bendrauti su 
šeimos nariais ir 
draugais

Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas 

(BDAR)  

Juo siekiama visoje ES 
parengti standartizuotus 

duomenų apsaugos teisės 
aktus.

„East StratCom“  

Kampaniją „ES prieš 
dezinformaciją“ vykdo EIVT 
Strateginės komunikacijos Rytų 
kaimynystės šalyse darbo 
grupė, kuri iš pradžių 2015 m. 
kovo mėn. buvo įsteigta tam, 
kad kovotų su Rusijos 
vykdomomis dezinformacijos 
kampanijomis.

Pagrindinis Marijos žinių šaltinis –
socialinė žiniasklaida. Kartais jai 

sunku suprasti, kas yra tiesa, o 
kas – ne.

Vėliau ji atsisiunčia 
mobiliosios bankininkystės 
programėlę savo paauglių 

kategorijos einamajai 
sąskaitai tvarkyti

TIS direktyva  

Bankininkystė yra vienas iš 
svarbiausių sektorių, kuriems 

taikoma TIS direktyva.

Kad užkirstų kelią neteisėtai prieigai 
prie jos banko sąskaitos, Marija 

naudoja patikimumo užtikrinimo 
paslaugos teikėjo suteiktą prieigos 

raktą

eIDAS reglamentas
Nr. 910/2014 

Šiuo reglamentu siekiama 
didinti pasitikėjimą 

elektroniniais mokėjimais ir 
nustatomos taisyklės, 
taikomos elektroninės 

atpažinties ir patikimumo 
užtikrinimo paslaugoms. 

Direktyva 2019/713 dėl kovos su sukčiavimu 
negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų 
klastojimu 

Nusikalstamos organizacijos gali inicijuoti 
mokėjimo vykdymą pasinaudodamos mokėtojo 
informacija, gauta išviliojus duomenis, neteisėtai 
nuskaičius arba nusipirkus pavogtus kredito 
kortelės duomenis tamsiajame internete. Ši 
direktyva padeda valstybėms narėms geriau 
atgrasyti nuo tokių nusikaltimų ir vykdyti 
baudžiamąjį persekiojimą už juos.

Marijai visada reikia 
būti budriai, kad 
apsaugotų savo 

asmens duomenis, 
įskaitant savo banko 

duomenis

Deja, bankininkystės 
programėle pasinaudoti 
negalima, nes prieš banką 
vykdomas kibernetinis 
išpuolis

Direktyva 2013/40 dėl 
atakų prieš informacines 

sistemas

Šia direktyva nustatomos 
būtiniausios taisyklės dėl 

nusikalstamų veikų 
apibrėžčių ir sankcijų 

išpuolių prieš informacines 
sistemas srityje. 

TIS direktyva   

Šioje direktyvoje reikalaujama, kad valstybės 
narės parengtų nacionalines kibernetinio 
saugumo strategijas ir sukurtų bendradarbiavimo 
mechanizmus, įskaitant CSIRT (reagavimo į 
kompiuterių saugumo incidentus tarnybų) tinklą. 

Koordinuotas atsakas į didelio masto 
kibernetinio saugumo incidentus ir krizes

Komisija pasiūlė nustatyti ES reagavimo į 
kibernetinio saugumo krizes sistemą, siekiant 
pagerinti politinį koordinavimą ir sprendimų 
priėmimą, be kita ko, kaip pasinaudoti ES 
kibernetinio saugumo diplomatijos priemonių 
rinkiniu taikant sankcijas valstybėms, kurioms 
priskiriamas kibernetinis išpuolis.

Šis išpuolis yra didelio 
masto, todėl reikia 

koordinuoti veiksmus 
ES lygmeniu

Bendromis pastangomis šis išpuolis 
sustabdomas, nusikaltimas 
tiriamas ir dėl jo vykdomas 
baudžiamasis persekiojimas

Pasiūlymas dėl reglamento dėl 
elektroninių 

įrodymų baudžiamosiose 
bylose pateikimo ir saugojimo 

orderių

Šiuo pasiūlymu siekiama 
užtikrinti veiksmingą nusikaltimų 

tyrimą ir baudžiamąjį 
persekiojimą už juos, gerinant 

tarpvalstybinę prieigą prie 
elektroninių įrodymų geresniu 
teisminiu bendradarbiavimu ir 

taisyklių bei procedūrų derinimu.

Pagrindiniai sektoriai, 
kuriems taikoma TIS 
direktyva, yra energetika, 
transportas, finansų rinkų 
infrastruktūra, sveikata, 
geriamojo vandens 
infrastruktūra ir 
skaitmeninė infrastruktūra.

#DigitalSingleMarket
Skaitmeninių produktų ir paslaugų 
pirkėjų ir pardavėjų tarpusavio 
pasitikėjimo didinimas yra esminis 
Europos bendrosios skaitmeninės 
rinkos stiprinimo komponentas.

Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras gali valstybėms narėms suteikti operatyvinę 
pagalbą bei skaitmeninę teismo ekspertizę ir dalyvauti bendruose tyrimuose.
Eurojustas, kita ES agentūra, buvo įsteigta siekiant pagerinti sunkių tarpvalstybinių ir organizuotų nusikaltimų 
nagrinėjimą, skatinant tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo veiksmų  koordinavimą.

https://www.flaticon.com/authors/pixel-perfect
http://www.flaticon.com/
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1 diagrama. Grėsmių rūšys ir informacijos saugumo principai, kuriems 
dėl grėsmių kyla rizika 

 
Spyna = poveikio saugumui nėra; šauktukas = kyla rizika saugumui  

Šaltinis: Audito Rūmai, remiantis Europos Parlamento tyrimu1. 

4 Kaskart, kai įrenginys jungiamas prie interneto arba kitų įrenginių, vadinamasis 
kibernetinio saugumo atakos perimetras didėja. Eksponentiškai didėjant daiktų 
interneto (DI), debesijos, didžiųjų duomenų ir pramonės skaitmeninimo sektoriams, 
kartu didėja pažeidžiamumas, todėl kibernetiniai užpuolikai nusižiūri vis daugiau aukų. 
Dėl to, kad išpuoliai labai įvairūs ir vis sudėtingesni, sunku juos visus susekti2. 
1 langelyje apibūdinti galimų kibernetinių išpuolių pavyzdžiai. 

                                                      
1 Europos Parlamentas, Kibernetinis saugumas Europos Sąjungoje ir už jos ribų. Grėsmių ir 

atsakomųjų politikos priemonių nagrinėjimas (angl. Cybersecurity in the European Union 
and Beyond: Exploring the Threats and Policy Responses), LIBE komiteto užsakytas tyrimas, 
2015 m. rugsėjo mėn. 

2 ENISA, 2017 m. ENISA grėsmių spektro ataskaita (angl. ENISA Threat Landscape Report 
2017), 2018 m. sausio 18 d. 

Neteisėta prieiga

Atskleidimas

Informacijos 
keitimas

Sunaikinimas

Paslaugos trikdymas

Prieinamumas Konfidencialumas Vientisumas

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536470/IPOL_STU(2015)536470_EN.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017
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1 langelis 

Kibernetinių išpuolių rūšys 

Kenkimo programinė įranga yra skirta padaryti žalą įrenginiams arba tinklams. Ji 
gali apimti virusus, Trojos arklius, išpirkos reikalavimo programinę įrangą, 
kirminus, reklamos programas ir šnipinėjimo programas (pavyzdžiui, „NotPetya“). 

Išpirkos reikalavimo programinė įranga užšifruoja duomenis ir neleidžia 
naudotojams naudotis savo rinkmenomis, kol jie nesumoka išpirkos, paprastai 
kriptovaliuta, arba neatlieka tam tikro veiksmo. Europolo duomenimis, išpuoliai 
naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą vyrauja visose srityse, o per 
pastaruosius kelerius metus išpirkos reikalavimo programinės įrangos rūšių 
skaičius itin išaugo (pavyzdžiui, „Wannacry“3). 

Paskirstytojo paslaugos trikdymo (angl. DDoS) atakų, dėl kurių paslaugos arba 
ištekliai tampa neprieinami, nes yra siunčiama daugiau užklausų, nei galima 
apdoroti, skaičius taip pat nuolat auga – 2017 m. su šios rūšies išpuoliais susidūrė 
trečdalis organizacijų4. 

Internetiniai išpuoliai yra patrauklus metodas, kuriuo pasinaudoję kibernetinę 
grėsmę keliantys asmenys gali apgaudinėti aukas, naudodami interneto sistemas ir 
paslaugas kaip grėsmės vektorių. Tai apima milžinišką atakos perimetrą, 
pavyzdžiui, sudaromos sąlygos kenkėjiškiems URL arba kenkėjiškiems skriptams, 
kuriais siekiama naudotoją arba auką nukreipti į norimą svetainę arba palengvinti 
kenkėjiško turinio atsisiuntimą (atakos iš užkrėstos svetainės (angl. watering hole 
attacks), atsiuntimu be sutikimo pagrįstos atakos (angl. drive-by attacks)) ir 
kenkėjiško kodo įterpimą į teisėtą, bet saugumui pavojų keliančią svetainę, 
siekiant pavogti informaciją (t. y. kenkėjiško kodo įterpimas į e. mokėjimo 
puslapius ir formas (angl. formjacking)), turint tikslą gauti finansinės naudos ar 
įvykdyti informacijos vagystę5. 

Naudotojais gali būti manipuliuojama siekiant, kad jie nesąmoningai atliktų tam 
tikrą veiksmą arba atskleistų konfidencialią informaciją. Ši gudrybė gali būti 
naudojama duomenų vagystėms arba kibernetiniam šnipinėjimui vykdyti ir yra 
vadinama socialine inžinerija. Esama įvairių būdų tai pasiekti, tačiau įprastas 
metodas yra duomenų viliojimas, kai elektroniniai laiškai, atrodo, gauti iš patikimo 
šaltinio, apgaule paskatina naudotojus atskleisti informaciją arba spustelėti 
nuorodas, kuriomis įrenginiai bus užkrėsti parsisiųsta kenkimo programine įranga. 
Daugiau kaip pusė valstybių narių pranešė apie atliktus tokių tinklo išpuolių 
tyrimus6. 

Tikriausiai didžiausią neigiamą poveikį turinti grėsmės rūšis yra pažangiosios 
nuolatinės grėsmės (angl. Advanced Persistent Threats, APT). Šios grėsmės kyla 
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dėl sudėtingų išpuolių vykdymo priemonių, kuriomis vykdomas ilgalaikis duomenų 
stebėjimas ir vagystės, o kartais siekiama ir naikinamojo pobūdžio tikslų. Šių 
veiksmų tikslas – neatkreipiant dėmesio kuo ilgiau išlikti neaptiktiems. 
Pažangiosios nuolatinės grėsmės dažnai yra susijusios su valstybėmis ir visų pirma 
yra nukreiptos į tokius pažeidžiamus sektorius kaip technologijos, gynyba ir 
ypatingos svarbos infrastruktūros objektai. Sakoma, kad toks kibernetinis 
šnipinėjimas sudaro bent ketvirtį visų kibernetinių incidentų7. 

                                                      
3 Naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą „Wannacry“ pasinaudota „Microsoft 

Windows“ protokolo pažeidžiamumu ir sudarytos sąlygos perimti bet kokio kompiuterio 
valdymą. Aptikusi šį trūkumą, bendrovė „Microsoft“ išleido pataisą. Tačiau šimtai tūkstančių 
kompiuterių nebuvo atnaujinti, todėl vėliau dauguma jų buvo užkrėsti. Šaltinis: 
A. Greenberg, Už „WannaCry“ atsakinga Šiaurės Korėja, taip pat Nacionalinė saugumo 
agentūra (angl. Hold North Korea Accountable For Wannacry—and the NSA, too), WIRED, 
2017 m. gruodžio 19 d. 

4 Europolas, 2018 m. organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimas. 
5 ENISA, 2020 m. ENISA grėsmių spektro ataskaita. Internetiniai išpuoliai (angl. ENISA Threat 

Landscape 2020 – Web-based attacks), 2020 m. spalio 20 d. 

6 Europolas, žr. pirmiau, 2018 m. 

7 Europos politinės ekonomijos centras, Pavogta šlovė: ar kibernetiniam šnipinėjimui bus 
leista sutrukdyti Europai pasaulinėse lenktynėse dėl pramonės konkurencingumo? (angl. 
Stealing Thunder: Will cyber espionage be allowed to hold Europe back in the global race for 
industrial competitiveness?), specialusis leidinys Nr. 2/18, 2018 m. vasario mėn. 

https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.wired.com/story/korea-accountable-wannacry-nsa-eternal-blue/
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2018
https://www.enisa.europa.eu/publications/web-based-attacks
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
http://ecipe.org/publications/stealing-thunder/
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Ekonominis kibernetinių išpuolių poveikis yra reikšmingas 

5 Pastaraisiais metais kibernetinių išpuolių ir kibernetinių nusikaltimų grėsmė tapo 
didele problema. Jau 2016 m. 80 % ES įmonių buvo patyrusios bent vieną kibernetinį 
incidentą8. 2018 m. 40 % apklausoje dalyvavusių respondentų iš organizacijų, 
naudojančių robotiką ar automatizavimą, teigė, kad veiklos sutrikdymas būtų 
pavojingiausias kibernetinių išpuolių prieš jų sistemas padarinys. Vis dėlto, nepaisant 
to, jog apie trikdžius galinčias sukelti kibernetines rizikas yra žinoma, įmonės dažnai 
neturi sistemos, skirtos joms valdyti9.  

6 Nuo to laiko kibernetinių išpuolių skaičius, jų rimtumas ir dėl jų atsirandančios 
finansinės išlaidos toliau didėjo. Iki 2021 m. kibernetiniai nusikaltimai, tiek, kiek galima 
įvertinti jų finansinį poveikį, pasaulio ekonomikai kainuos 6 trilijonus JAV dolerių per 
metus, t. y. suma išaugo nuo maždaug 3 trilijonų JAV dolerių 2015 m.10, palyginti su 
numatomu 138 trilijonų JAV dolerių pasaulio BVP 2020 m. Kibernetinių nusikaltimų 
išlaidos apima duomenų sugadinimą ir sunaikinimą, pavogtus pinigus, prarastą 
našumą, intelektinės nuosavybės vagystes, asmens ir finansinių duomenų vagystes, 
įprastinės veiklos sutrikdymą po išpuolio, žalą reputacijai. Europos sisteminės rizikos 
valdyba (ESRV) apskaičiavo, kad 2015–2020 m. vidutinės kibernetinių incidentų išlaidos 
padidėjo 72 %11.  

7 Kaip matyti iš neseniai atlikto 2020 m. tyrimo12, kibernetiniai nusikaltimai įvairiems 
ekonomikos sektoriams daro skirtingą poveikį: tai buvo daugiausiai trukdžių 
sukeliantis sukčiavimo reiškinys vyriausybiniame ir viešajame administravime, 
technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų sektoriuje bei sveikatos sektoriuje 

                                                      
8 Europolas, 2017 m. organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimas. 

9 PWC, Pasaulinės informacijos saugumo padėties tyrimas (GSISS), Skaitmeninės visuomenės 
stiprinimas kovojant su kibernetiniais sukrėtimais (angl. Survey – Strengthening digital 
society against cyber shocks), 2017 m. 

10 „Cybersecurity Ventures“, 2019 m. oficiali metinė kibernetinių nusikaltimų ataskaita 
(angl. 2019 Official Annual Cybercrime Report), remiama „Herjavec Group“, 2019 m. 

11 ESRV, Europos sisteminės rizikos valdyba, Sisteminė kibernetiniam saugumui kylanti rizika 
(angl. Systemic cyber risk), 2020 m. vasario mėn. 

12 PWC, Kova su sukčiavimu. Niekada nesibaigiantis mūšis. PWC pasaulio finansinių 
nusikaltimų ir sukčiavimo tyrimas (angl. Fighting fraud: A never-ending battle PwC’s Global 
Economic Crime and Fraud Survey), 2020 m.  

https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2017
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/cybersecurity/library/information-security-survey/strengthening-digital-society-against-cyber-shocks.html
https://www.herjavecgroup.com/wp-content/uploads/2018/12/CV-HG-2019-Official-Annual-Cybercrime-Report.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.report200219_systemiccyberrisk%7E101a09685e.en.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/forensics/gecs-2020/pdf/global-economic-crime-and-fraud-survey-2020.pdf
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(žr. 2 langelį); be to, tai buvo antras daugiausiai trukdžių sukeliantis sukčiavimo 
reiškinys finansų sektoriuje ir pramonės bei gamybos sektoriuje.  

2 langelis 

Suomijos psichoterapijos pacientai buvo šantažuojami naudojantis 
2018–2019 m. pavogtais asmeniniais medicininiais duomenimis  

2020 m. į didelės Suomijos psichoterapijos klinikos, kurios skyriai išsidėstę visoje 
šalyje, pacientus asmeniškai kreipėsi šantažuotojas po to, kai 2018 m. 
lapkričio mėn. buvo pavogti jų asmeniniai duomenys, o 2019 m. kovo mėn. 
įvykdytas dar vienas galimas pažeidimas. Atrodo, kad tarp šių duomenų buvo 
asmens tapatybę leidžiantys nustatyti įrašai ir pastabos apie tai, kas buvo aptarta 
terapijos sesijose. 

Kad duomenys nebūtų paskelbti viešai, tiek klinikos, tiek pacientų buvo paprašyta 
šantažuotojui išpirkas sumokėti bitkoinais. Dėl incidento Suomijos vyriausybė 
surengė nepaprastąjį posėdį13. 

8 2019 m. Europolas14 dar kartą atkreipė dėmesį į kai kurių pagrindinių kibernetinių 
nusikaltimų grėsmių ilgalaikiškumą ir stabilumą: 

o išpirkos reikalavimo programinės įrangos išpuoliai tebėra didžiausia grėsmė; jie 
tampa tikslingesni, pelningesni ir daro didesnę ekonominę žalą. Kol išpirkos 
reikalavimo programinė įranga kibernetiniams nusikaltėliams bus palyginti lengvas 
būdas užsidirbti ir toliau darys didelę žalą ir sukels finansinių nuostolių, tikėtina, 
kad ji išliks didžiausia kibernetinių nusikaltimų grėsme; 

o duomenų viliojimas ir pažeidžiami nuotolinio darbalaukio protokolai (RDPs) yra 
pagrindiniai užkrėtimo kenkimo programine įranga vektoriai; 

o duomenys tebėra vienas iš pagrindinių kibernetinių nusikaltimų taikinių, prekių ir 
juos skatinančių veiksnių.  

                                                      
13 „BBC News“, Po duomenų saugumo pažeidimo terapija gydomi pacientai šantažuoti siekiant 

gauti pinigų (angl. Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach), 2020 m. 
spalio 26 d. 

14 Europolas, Organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimas (IOCTA), 2019 m. 

https://www.bbc.com/news/technology-54692120
https://www.bbc.com/news/technology-54692120
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2019
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9 Be to, Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) savo 2020 m. 
ataskaitoje „Pagrindiniai incidentai ES ir pasaulyje“15 pateikia keletą kibernetinių 
incidentų pavyzdžių (žr. 3 langelį).  

3 langelis 

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA): 
kibernetiniai incidentai 2019–2020 m. 

E. pašto platforma verifications.io patyrė didelį duomenų saugumo pažeidimą dėl 
neapsaugotos „MongoDB“ duomenų bazės. Buvo atskleisti daugiau kaip 
800 milijonų e. laiškų, kuriuose buvo neskelbtinų duomenų su asmens tapatybės 
informacija.  

Daugiau kaip 770 milijonų e. pašto adresų ir 21 milijonas unikalių slaptažodžių 
buvo nutekinti populiariame įsilaužimo forume, kurio prieglobą teikia debesijos 
paslauga „MEGA1“. Tai tapo didžiausiu pažeistų asmens duomenų rinkiniu 
istorijoje, pavadintu „Collection #1“.  

Nuo tikslinio kibernetinio išpuolio nukentėjo debesijos ir virtualizavimo paslaugų 
teikėjas „Citrix“. Kad gautų prieigą prie „Citrix“ sistemų, užpuolikai pasinaudojo 
keliomis kritinėmis programinės įrangos spragomis, kaip antai CVE-2019-19781, ir 
naudojo slaptažodžio bandymų serijų ataką (angl. password spraying).  

Debesijos prieglobos paslaugų teikėjas „iNSYNQ19“ patyrė išpirkos reikalavimo 
programinės įrangos išpuolį, dėl kurio klientai ilgiau nei savaitę negalėjo pasiekti 
savo duomenų ir buvo priversti pasikliauti vietinėmis atsarginėmis kopijomis. 

10 Remiantis Europolo duomenimis, per pirmuosius šešis 2019 m. mėnesius 
kibernetinių išpuolių, kuriais siekiama padaryti ilgalaikę žalą, skaičius padvigubėjo, 
daugiausia gamybos pramonėje. Skirtingai nuo tradicinių išpuolių naudojant išpirkos 
reikalavimo programinę įrangą, tai yra sabotažo veiksmai, kuriais visam laikui ištrinami 
arba kitaip negrįžtamai pažeidžiami įmonių duomenys (žr. 4 langelį).  

                                                      
15 ENISA, Pagrindiniai incidentai ES ir pasaulyje (angl. Main incidents in the EU and worldwide) 

nuo 2019 m. sausio mėn. iki 2020 m. balandžio mėn., 2020 m. spalio mėn. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2020-main-incidents
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4 langelis 

Duomenis naikinanti išpirkos reikalavimo programinė įranga. 
2019 m. „Germanwiper“ išpuoliai 

2019 m. nustatyta keletas išpirkos reikalavimo programinės įrangos išpuolių, 
nukreiptų prieš Vokietijoje veikiančias įmones. Išpirkos reikalavimo programinė 
įranga, pavadinta „Germanwiper“, gali pakeisti užkrėstą failą nuliais ir vienetais, 
todėl failų atgaminti neįmanoma. Išpirkos reikalavimo programinė įranga 
platinama vykdant duomenų viliojimo kampanijas naudojantis e. laiškais, visų 
pirma siekiant pakenkti pirmaujančių įmonių žmogiškųjų išteklių darbuotojams, 
kadangi ji buvo platinama siunčiant melagingus darbo prašymus16. 

Didėjant kibernetinių grėsmių dažnumui kartu didėja 
informuotumas apie jas  

11 Nepaisant to, dar visai neseniai informuotumas apie šias rizikas ir jų viešumas vis 
dar buvo gana menki. 2017 m. 69 % ES įmonių nieko nežinojo arba turėjo tik bendro 
pobūdžio žinių apie kibernetinių grėsmių riziką17, o 60 % įmonių niekada nebuvo 
įvertinusios galimų finansinių nuostolių18. Be to, 2018 m. pasaulio mastu atlikto tyrimo 
duomenimis, trečdalis organizacijų būtų labiau linkusios sumokėti išpirką, o ne 
investuoti į informacijos saugumą19. 

                                                      
16 „Cybersecurity Insiders“, Įspėjimas Vokietijai dėl išpirkos reikalavimo programinės įrangos 

„GermanWiper“ (angl. GermanWiper Ransomware attack warning for Germany), data 
nenurodyta. 

17 Europos Komisija, Informacijos apie kibernetinį saugumą suvestinė, 2017 m. rugsėjo mėn. 

18 Šie nuostoliai galėtų būti: prarastos pajamos; pažeistų sistemų taisymo išlaidos; galimi 
įsipareigojimai dėl pavogto turto ar informacijos; klientų išlaikymo paskatos; didesnės 
draudimo įmokos; didesnės apsaugos išlaidos (naujos sistemos, darbuotojai, mokymai); 
galimas reikalavimų laikymosi išlaidų arba bylinėjimosi išlaidų atlyginimas. 

19 „NTT Security“, 2018 m. rizikos ir vertės ataskaita (angl. Risk:Value 2018 Report). 

https://www.cybersecurity-insiders.com/germanwiper-ransomware-attack-warning-for-germany/
https://www.cybersecurity-insiders.com/germanwiper-ransomware-attack-warning-for-germany/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_3193
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/default-document-library/gbl_report_risk-value_2018_us_uea_v1.pdf?sfvrsn=c96bf84f_0
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12 2020 m. „Eurobarometro“ apklausos „Europiečių požiūris į kibernetinį 
saugumą“20 duomenimis, ES piliečių informuotumas ir susirūpinimas didėja:  

o Internetu besinaudojantys respondentai dažniausiai nerimauja dėl netinkamo jų 
asmens duomenų naudojimo (46 %), mokėjimo internetu saugumo (41 %), dėl to, 
kad negalės patikrinti prekių ar kreiptis į tikrą asmenį patarimo arba kad negaus 
internetu perkamų prekių ar paslaugų (abiem atvejais po 22 %). 

o Daugiau kaip trys ketvirtadaliai (76 %) respondentų mano, kad rizika tapti 
kibernetinių nusikaltimų auka didėja. Vis dėlto daug mažiau (52 %) respondentų 
mano, kad nuo to gali pakankamai apsisaugoti, o tai reiškia, kad nuo 2018 m. šis 
skaičius sumažėjo devyniais procentiniais punktais. 

o Visgi šiek tiek daugiau nei pusė respondentų (52 %) mano, kad yra gerai 
informuoti apie kibernetinius nusikaltimus, tačiau tik 11 % teigia, kad jaučiasi labai 
gerai informuoti. 

Kibernetinis saugumas yra svarbus socialinei sanglaudai ir 
politiniam stabilumui 

Nauja grėsmė: kibernetinis saugumas ir dezinformacija  

13 Sąmoningos, sistemingos, didelio masto dezinformacijos sklaida yra didelis 
strateginis iššūkis mūsų demokratinėms valstybėms21. Dezinformacija ir melagingos 
naujienos gali suskaldyti visuomenę, pasėti abejones ir netgi pakenkti socialinei 
sanglaudai ir pasitikėjimui demokratiniais procesais (žr. 5 langelį).  

                                                      
20 Europos Komisija, Specialioji „Eurobarometro“ apklausa Nr. 499 „Europiečių požiūris į 

kibernetinį saugumą“, 2020 m. sausio mėn.  

21 Oksfordo universiteto atlikto tyrimo Pasaulinės dezinformacijos padėtis (angl. The Global 
Disinformation Order) (2019 m. rugsėjo mėn.) duomenimis, šalių, kuriose vykdomos 
politinės dezinformacijos kampanijos, skaičius per pastaruosius dvejus metus išaugo 
daugiau nei dvigubai – iki 70. 

https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/S2249_92_2_499_ENG
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2019/09/CyberTroop-Report19.pdf
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5 langelis 

Dezinformacija 

Dezinformacija Europos Komisijos yra apibrėžiama kaip melaginga arba klaidinanti 
informacija, kuriama, pateikiama ir skleidžiama siekiant ekonominės naudos arba 
siekiant tyčia suklaidinti visuomenę, ir galinti padaryti žalos visuomenei22. Žala 
visuomenei gali būti demokratinių procesų sutrikdymas arba grėsmės tokioms 
viešosioms gėrybėms kaip sveikata, aplinka ir saugumas.  

Priešingai nei neteisėtas turinys (kuris apima neapykantą kurstančią kalbą, 
teroristinį turinį arba vaikų pornografiją), dezinformacija apima teisėtą turinį. 
Todėl ji prieštarauja svarbiausioms pagrindinėms ES vertybėms – saviraiškos laisvei 
ir žiniasklaidos laisvei. Remiantis Komisijos apibrėžtimi, dezinformacija neapima 
klaidingos reklamos, pranešant informaciją padaromų klaidų, satyros ir parodijos, 
taip pat aiškiai nurodytų šališkų naujienų ar komentarų. 

14 Naujos technologijos ir programinė įranga sudaro sąlygas lengvai ir palyginti pigiai 
skleisti dezinformaciją per socialinę ir kitą internetinę žiniasklaidą. Dezinformacija 
paprastai skleidžiama apie opias temas, kurios gali supriešinti nuomones ir pakurstyti 
emocijas, todėl labiau tikėtina, kad informacija tokiomis temomis bus dalijamasi. 
Tokios temos apima sveikatos klausimus (pavyzdžiui, antivakcinacijos kampanijas), 
migraciją, klimato kaitą ar socialinio teisingumo klausimus.  

Trečiųjų šalių organizuojamos dezinformacijos kampanijos, kuriomis 
siekiama daryti įtaką demokratiniams procesams 

15 Dezinformacija siekiama supriešinti demokratines diskusijas, sukurti ar padidinti 
įtampą visuomenėje ir pakenkti rinkimų sistemoms, ja taip pat daromas didesnis 
poveikis Europos visuomenėms ir saugumui. Galiausiai ja pažeidžiama nuomonės ir 
saviraiškos laisvė. Dezinformaciją dažnai remia trečiųjų šalių subjektai, siekdami 
destabilizuoti mūsų visuomenes ir demokratines sistemas. Atsižvelgiant į tai, didelio 
masto dezinformacijos kampanijos taip pat gali apimti įsilaužimą į tinklus. To 
pavyzdys – Rusijos kampanija, kuria siekta daryti įtaką Jungtinės Karalystės 
referendumo dėl išstojimo iš Europos Sąjungos rezultatams (žr. 6 langelį).  

                                                      
22 Europos Komisija, Komunikatas dėl kovos su internetine dezinformacija, COM(2018) 236. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
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6 langelis 

Rusijos dezinformacijos kampanijos, nukreiptos prieš demokratinius 
sprendimų priėmimo procesus23 

2016 m. viduryje Rusijos subjektai pradėjo kampaniją, kuria siekta daryti įtaką 
Jungtinės Karalystės 2016 m. birželio mėn. referendumo dėl išstojimo iš ES 
rezultatams. Atlikus „Twitter“ žinučių analizę nustatyta, kad per 48 valandas iki 
balsavimo pradžios iš daugiau kaip 150 000 rusiškų paskyrų buvo paskelbtos 
žinutės apie #Brexit ir daugiau kaip 45 000 pranešimų apie balsavimą. 
Referendumo dieną iš rusiškų paskyrų žinutės buvo paskelbtos 1 102 kartus, 
naudojant saitažodį #ReasonsToLeaveEU (priežastys palikti ES). 

16 Kova su dezinformacija yra didelis iššūkis, nes reikia rasti tinkamą saugumo ir 
mūsų pagrindinių teisių bei laisvių pusiausvyrą, skatinant inovacijas ir atvirąją rinką. ES 
ėmėsi kelių kovos su dezinformacija priemonių:  

o 2015 m. EIVT buvo įsteigta Strateginės komunikacijos Rytų kaimynystės šalyse 
darbo grupė siekiant mesti iššūkį Rusijos dezinformacijos kampanijoms24. 
Ekspertai gyrė ją už tai, kad ji propaguoja ES politiką, remia nepriklausomą 
žiniasklaidą Europos kaimyninėse šalyse, teikia prognozes, seka dezinformaciją ir 
kovoja su ja25.  

                                                      
23 „Park advisors“, Masinio dėmesio atitraukimo ginklai. Užsienio valstybės remiama 

dezinformacija skaitmeniniame amžiuje (angl. Weapons of Mass Distraction: Foreign State-
Sponsored Disinformation in the Digital Age), Christina Nemr ir William Gangware, 2019 m. 

24 Europos Vadovų Tarybos išvados, EUCO 11/15, 2015 m. kovo 20 d. Nuo to laiko buvo 
įsteigtos dvi papildomos darbo grupės dėl Vakarų Balkanų ir pietinių kaimyninių šalių. 

25 Atlanto tarybos pranešime ES buvo paraginta pareikalauti, kad visos valstybės narės 
atsiųstų nacionalinius ekspertus į darbo grupę. Žr. D. Fried ir A. Polyakova, Democratic 
Offense Against Disinformation, 2018 m. kovo 5 d. 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/05/Weapons-of-Mass-Distraction-Foreign-State-Sponsored-Disinformation-in-the-Digital-Age.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21886/st00011lt15.pdf
https://cepa.org/democratic-offense-against-disinformation/
https://cepa.org/democratic-offense-against-disinformation/
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o 2018 m. ENISA paskelbė komunikatą dėl kovos su internetine dezinformacija26. 
Veiksmai apima pagalbą didinant turinio patikimumą ir pastangų stiprinant 
gebėjimą naudotis žiniasklaidos ir naujienų priemonėmis rėmimą.  

o Komisijos Jungtinis tyrimų centras parengė savanorišką savireguliacinį praktikos 
kodeksą, pagrįstą esamomis politikos priemonėmis, kuris yra taikomas interneto 
platformose ir reklamos sektoriuje27.  

o Pradėtas kurti Europos nepriklausomas faktų tikrintojų tinklas. 

Dezinformacija COVID-19 pandemijos metu ir ES atsakas į ją  

17 Dezinformacija taip pat yra problema COVID-19 sveikatos krizės28 metu (tokios 
dezinformacijos pavyzdžius žr. 7 langelyje). 

                                                      
26 ENISA, Tinklų ir informacijos saugumo stiprinimas ir apsauga nuo internetinės 

dezinformacijos (melagingų naujienų) (angl. Strengthening Network & Information Security 
& Protecting Against Online Disinformation (“Fake News”), 2018 m. balandžio mėn. 

27 JRC, The digital transformation of news media and the rise of disinformation and fake news, 
JRC techninės ataskaitos, „JRC Digital Economy Working Paper 2018-02“, 2018 m. 
balandžio mėn. 

28 „Reuters“ institutas ir Oksfordo universitetas, Su COVID-19 susijusios klaidingos 
informacijos rūšys, šaltiniai ir teiginiai (angl. Types, Sources, and Claims of Covid-19 
Misinformation), 2020 m. balandžio mėn. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/fake-news/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc111529.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/types-sources-and-claims-covid-19-misinformation
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7 langelis 

Su COVID-19 susijusios dezinformacijos pavyzdžiai, apie kuriuos 
pranešė Komisija29  

 

Melagingo teiginio pavyzdys: „išgėrus baliklio arba gryno 
alkoholio galima išgydyti koronaviruso sukeltą infekcinę 
ligą“. Realybė priešinga – baliklis ar grynas alkoholis gali 
būti labai žalingi. Belgijos apsinuodijimų kontrolės centras 
informavo, kad su balikliu susijusių incidentų skaičius 
išaugo 15 %. 

 

Sąmokslo teorijos pavyzdys: teiginys, kad koronavirusas 
yra „infekcija, kurią sukėlė pasaulio elitas siekdamas 
sumažinti gyventojų skaičiaus augimą“. Moksliniai 
įrodymai aiškūs: viruso kilmė – iš gyvūnų kilusių virusų 
šeima, kuriai priskiriami ir kiti virusai, pavyzdžiui, SARS ir 
MERS. 

 

Nemokslinio teiginio pavyzdys: „virusą skleidžia 5G ryšio 
įrenginiai“. Nors šios teorijos buvo niekuo nepagrįstos, bet 
pradėta vykdyti išpuolius prieš 5G ryšio bokštus. 

18 2020 m. kovo mėn. Komisija, ENISA, CERT-EU ir Europolas paskelbė bendrą 
pareiškimą dėl grėsmių, susijusių su COVID-1930, kuriame teigiama, kad piktybiniai 
subjektai aktyviai naudojasi sudėtingomis visuomenės sveikatos krizės aplinkybėmis, 
kad aukomis galėtų pasirinkti tiek nuotoliniu būdu dirbančius darbuotojus, tiek įmones 
ar pavienius asmenis. Be to, ENISA parengė specialias informavimo kampanijas, skirtas 
sektoriams, nukentėjusiems nuo dezinformacijos COVID-19 pandemijos metu31.  

                                                      
29 Europos Komisija, Kova su dezinformacija apie koronavirusą, data nenurodyta. 
30 Bendras Europos Komisijos, ENISA, CERT-EU ir Europolo pareiškimas, Koronaviruso 

pandemija, 2020 m. kovo 20 d. 

31 ENISA, Informaciniai biuleteniai, susiję su COVID-19, 2020 m.   

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_lt
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-outbreak-joint-statement-european-commission-enisa-cert-eu-and-europol
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
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Faktų tikrinimas yra itin svarbus kovojant su dezinformacija 

19 ES taip pat deda daugiau pastangų siekdama remti Europos faktų tikrintojus ir 
dezinformacijos srities tyrėjus. Visų pirma ji įsteigė Europos skaitmeninės žiniasklaidos 
observatoriją, kurios paskirtis – nagrinėti ir geriau suprasti dezinformacijos reiškinius: 
atitinkamus dalyvius, vektorius, priemones, metodus, sklaidos dinamiką, svarbiausius 
dezinformacijos taikinius ir poveikį visuomenei. Kiti ES lėšomis finansuojamų projektų, 
skirtų kovai su dezinformacija, pavyzdžiai yra PROVENANCE, „SocialTruth“, EUNOMIA ir 
„WeVerify“.  

20 2018 m. ES, priimdama Kovos su dezinformacija praktikos kodeksą32, pasiūlė 
pirmąjį pasaulyje savireguliacijos standartų rinkinį, skirtą kovai su dezinformacija. Šį 
savanorišką kodeksą 2018 m. spalio mėn. pasirašė platformų ir pirmaujančių socialinių 
tinklų atstovai, reklamuotojai ir reklamos sektoriaus atstovai. Pasirašiusieji subjektai 
yra „Facebook“, „Twitter“, „Mozilla“, „Google“ ir reklamos sektoriaus asociacijos bei 
nariai. „Microsoft“ šį praktikos kodeksą pasirašė 2019 m. gegužės mėn. „TikTok“ prie 
kodekso prisijungė 2020 m. birželio mėn. 

2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą apsauga  

21 Mūsų Europos demokratinių sistemų teisėtumas grindžiamas informuotais 
rinkėjais, išreiškiančiais savo demokratinę valią laisvuose ir sąžininguose rinkimuose. 
Todėl bet koks mėginimas piktavališkai ir sąmoningai sumenkinti viešąją nuomonę ir ja 
manipuliuoti kelia didelę grėsmę mūsų visuomenėms. Kišimusi į rinkimus ir rinkimų 
infrastruktūrą gali būti siekiama daryti poveikį rinkėjo pasirinkimui, rinkėjų aktyvumui 
ir pačiam rinkimų procesui, įskaitant faktinį balsavimą, taip pat balsų skaičiavimą bei 
rezultatų perdavimą. Po JK referendumo 2019 m. Europos Parlamento rinkimai 
paskatino valstybes nares imtis pirmųjų suderintų veiksmų, siekiant užtikrinti 
sąžiningus demokratinius rinkimus: ne tik rinkimus į Europos Parlamentą, bet ir į 
nacionalinius parlamentus. 

22 Kaip jau minėta, 2018 m. balandžio mėn. Komisija paskelbė komunikatą „Europos 
kova su internetine dezinformacija“33. Vėliau 2018 m. rugsėjo mėn. buvo parengtas 

                                                      
32 ES kovos su dezinformacija praktikos kodeksas, 2018 m. rugsėjo mėn. 

33 Europos Komisija, Europos kova su internetine dezinformacija, COM (2018) 236 final. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0236&from=LT
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Rinkimų rinkinys34, skirtas apsaugoti ES ir valstybių narių rinkimus nuo dezinformacijos 
ir kibernetinių išpuolių. Šiuo rinkiniu daugiausia dėmesio skirta duomenų apsaugai, 
politinės reklamos ir finansavimo skaidrumui, kibernetiniam saugumui ir rinkimams, 
taip pat sankcijoms, taikomoms politinėms partijoms pažeidus duomenų apsaugos 
taisykles. Be to, buvo surengtos bendros pratybos, siekiant patikrinti, kaip veiksmingai 
valstybių narių ir ES reagavimo praktika bei krizių valdymo planai padeda apsaugoti 
Europos Parlamento rinkimus (žr. 8 langelį).  

                                                      
34 Europos Komisija, 2018 m. pranešimas apie Sąjungos padėtį, 2018 m. rugsėjo mėn. 

https://ec.europa.eu/info/priorities/state-union-speeches/state-union-2018/state-union-2018-security_lt
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8 langelis 

„ELEx19“. 2019 m. rinkimų į Europos Parlamentą apsauga35  

„ELex19“ pratybomis dėl artėjančių Europos Parlamento rinkimų atsparumo buvo 
siekiama nustatyti būdus, kaip užkirsti kelią kibernetinio saugumo incidentams, 
kurie galėjo turėti įtakos 2019 m. rinkimams, kaip juos aptikti ir sušvelninti jų 
padarinius.  

Įvairiais scenarijais, susijusiais su kibernetinėmis grėsmėmis ir incidentais, 
pagrįstos pratybos suteikė galimybę dalyviams: 

— apžvelgti rinkimų sistemų atsparumo lygį (priimtas politikos priemones, 
turimus pajėgumus ir įgūdžius) visoje ES; 

— stiprinti atitinkamų nacionalinio lygmens institucijų (įskaitant rinkimų 
institucijas ir kitas atitinkamas įstaigas ir agentūras) bendradarbiavimą; 

— išbandyti esamus krizių valdymo planus ir atitinkamas procedūras, 
kuriomis siekiama užkirsti kelią kibernetiniams išpuoliams ir hibridinėms 
grėsmėms, įskaitant dezinformacijos kampanijas, jas aptikti, valdyti ir į 
jas reaguoti; 

— gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir stiprinti ryšius su 
atitinkamomis bendradarbiavimo grupėmis ES lygmeniu (pavyzdžiui, 
Rinkimų bendradarbiavimo tinklu, TIS bendradarbiavimo grupe, CSIRT 
tinklu); 

— nustatyti visas kitas galimas spragas ir tinkamas rizikos mažinimo 
priemones, kurios turėtų būti įgyvendintos iki Europos Parlamento 
rinkimų. 

Šiose pratybose dalyvavo daugiau kaip 80 ES valstybių narių atstovų, taip pat 
stebėtojai iš Europos Parlamento, Komisijos ir ES kibernetinio saugumo agentūros. 

                                                      
35 ENISA, ES valstybės narės tikrina savo kibernetinio saugumo srities pasirengimą, siekdamos 

sąžiningų ir laisvų 2019 m. ES rinkimų (angl. EU Member States test their cybersecurity 
preparedness for fair and free 2019 EU elections), 2019 m. balandžio 5 d. 

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/eu-member-states-test-their-cybersecurity-preparedness-for-fair-and-free-2019-eu-elections
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23 Galiausiai, 2018 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Taryba priėmė Kovos su 
dezinformacija veiksmų planą36, kuriuo siekiama užtikrinti koordinuotą atsaką ir 
papildyti nacionalines pastangas. Šiame veiksmų plane, be kita ko, pateikti konkretūs 
veiksmai, pagrįsti keturiais ramsčiais: Sąjungos institucijų gebėjimų aptikti, analizuoti ir 
atskleisti informaciją gerinimu; koordinuoto ir bendro atsako į dezinformaciją 
stiprinimu; privačiojo sektoriaus kovojant su dezinformacija sutelkimu; informuotumo 
ir visuomenės atsparumo didinimu.  

Kibernetinis saugumas ES. Kompetencija, dalyviai, strategijos ir 
teisės aktai 

Kibernetinis saugumas, visų pirma, yra valstybės narės atsakomybė 

24 Europos Sąjungoje kibernetinis saugumas pirmiausia yra valstybių narių 
atsakomybė. Tai ypač pasakytina apie neskelbtinos informacijos, susijusios su 
nacionaliniu saugumu, apsaugą. Visos valstybės narės turi nacionalinę kibernetinio 
saugumo strategiją (NKSS), kuri joms padeda mažinti rizikas, galinčias trukdyti 
pasinaudoti ekonominėmis ir socialinėmis kibernetinės erdvės teikiamomis 
galimybėmis. Tačiau valstybių narių pajėgumai ir įsipareigojimai kibernetinio saugumo 
srityje vis dar skiriasi. 

25 ES turi atlikti tam tikrą vaidmenį kuriant bendrą reguliavimo sistemą ES 
bendrojoje rinkoje ir sudarant sąlygas valstybėms narėms veiksmingai bendradarbiauti 
įvairiose su kibernetiniu saugumu susijusiose politikos srityse, pavyzdžiui, teisingumo ir 
vidaus reikalų, bendrosios rinkos, transporto, visuomenės sveikatos, vartotojų politikos 
ir mokslinių tyrimų srityse. Išorės politikoje kibernetinis saugumas priklauso 
diplomatijos sričiai ir jis tampa vis svarbesne besiformuojančios ES gynybos ir saugumo 
politikos dalimi.  

                                                      
36 Europos Komisija, ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, Kovos su 

dezinformacija veiksmų planas, JOIN(2018) 36 final. Plane daugiausia dėmesio skiriama: ES 
gebėjimų aptikti, analizuoti ir atskleisti informaciją gerinimui; koordinuoto ir bendro atsako 
stiprinimui; privačiojo sektoriaus sutelkimui; informuotumo ir visuomenės atsparumo 
didinimui. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018JC0036&from=LT
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26 Pagrindiniai ES lygmens dalyviai kibernetinio saugumo srityje apibūdinti toliau 
pateiktame 9 langelyje. 

9 langelis 

Pagrindiniai ES lygmens dalyviai kibernetinio saugumo srityje 

Europos Komisija siekia padidinti kibernetinio saugumo pajėgumus ir 
bendradarbiavimą, stiprinti ES kaip dalyvę kibernetinio saugumo srityje ir 
integruoti kibernetinį saugumą į kitas ES politikos sritis.  

Komisiją remia keletas ES agentūrų, visų pirma, ENISA, EC3 ir CERT-EU. Europos 
Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (žinoma kaip ENISA dėl savo senojo 
pavadinimo – Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra) iš esmės yra 
patariamasis organas, kuris remia politikos plėtojimą, gebėjimų stiprinimą ir 
informuotumo didinimą. Siekiant sustiprinti teisėsaugos atsaką į kibernetinius 
nusikaltimus, buvo įsteigtas Europolo Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centras (EC3). Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba (CERT-
EU), aptarnaujanti visas Sąjungos institucijas, įstaigas ir agentūras, yra įsikūrusi 
Komisijos patalpose. 

Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) atlieka vadovaujantį vaidmenį kibernetinės 
gynybos, kibernetinės diplomatijos ir strateginės komunikacijos srityse, o savo 
patalpose yra įkūrusi žvalgybos ir analizės centrus. Europos gynybos agentūra 
(EGA) siekia stiprinti kibernetinės gynybos pajėgumus. 

ES lygmeniu valstybės narės veikia per Tarybą, kurioje yra daugybė koordinavimo 
ir dalijimosi informacija organų (tarp jų Kibernetinių klausimų horizontalioji darbo 
grupė). Europos Parlamentas veikia kaip viena iš teisėkūros institucijų. 

Privačiojo sektoriaus organizacijos, įskaitant pramonę, interneto valdymo įstaigas 
ir akademinę bendruomenę, politikos plėtojimo ir įgyvendinimo srityje yra 
partneriai, pavyzdžiui, plėtojant sutartimis grindžiamą viešojo ir privačiojo sektorių 
partnerystę (sVPSP). 
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ES kibernetinė strategija. Kibernetinis saugumas nuo 2013 m. kelia didelį 
susirūpinimą 

27 Kibernetinis saugumas yra susirūpinimą keliantis politinis klausimas bent jau nuo 
2013 m., kai Komisija priėmė savo kibernetinio saugumo strategiją37. Šioje strategijoje 
iškelti penki pagrindiniai tikslai:  

o didinti kibernetinį atsparumą;  

o sumažinti kibernetinių nusikaltimų skaičių;  

o sukurti kibernetinės gynybos politiką ir pajėgumus;  

o plėtoti pramoninius ir technologinius kibernetinio saugumo išteklius;  

o nustatyti tarptautinę kibernetinės erdvės politiką, suderintą su pagrindinėmis ES 
vertybėmis. 

Vėlesniais metais kibernetinio saugumo klausimas taip pat buvo sprendžiamas taikant 
kitas ES strategijas (žr. 10 langelį). 

                                                      
37 Europos Sąjunga, Europos Sąjungos kibernetinio saugumo strategija. Atvira, saugi ir 

patikima kibernetinė erdvė, JOIN(2013) 1 final, 2013 m. vasario 7 d.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-cybersecurity-plan-protect-open-internet-and-online-freedom-and-opportunity-cyber-security
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10 langelis 

Tolesnės ES strategijos, kurias taikant spręstas kibernetinio saugumo 
klausimas 

o Europos saugumo darbotvarkė (2015 m.)38 kurios tikslas buvo pagerinti 
teisėsaugos ir teisminį atsaką į kibernetinius nusikaltimus, daugiausia 
atnaujinant ir papildant esamą politiką ir teisės aktus; 

o Bendrosios skaitmeninės rinkos strategija (2015 m.)39, kurios tikslas buvo 
užtikrinti geresnę prieigą prie skaitmeninių prekių ir paslaugų. Siekiant šio 
tikslo, itin svarbu stiprinti interneto saugumą, pasitikėjimą ir įtrauktį;  

o Visuotinė ES strategija (2016 m.)40, kurioje išdėstytos kelios iniciatyvos, 
kuriomis siekta stiprinti ES vaidmenį pasaulyje. Kibernetinis saugumas ir 
dezinformacijos paneigimas pasitelkiant strateginę komunikaciją buvo vienas 
iš pagrindinių šios strategijos ramsčių. 

28 Be to, 2017 m. Europos Komisija ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio 
reikalams ir saugumo politikai paskelbė bendrą komunikatą dėl ES kibernetinio 
saugumo41 Europos Parlamentui ir Tarybai, kuriame paragino sukurti tvirtesnes ir 
veiksmingesnes struktūras kibernetiniam saugumui skatinti ir reaguoti į kibernetinius 
išpuolius valstybėse narėse, taip pat ES institucijose, agentūrose ir įstaigose. 

29 2020 m. liepos mėn. Europos Komisija atnaujino savo 2015 m. darbotvarkę ir 
priėmė 2020–2025 m. ES saugumo sąjungos strategiją42, nurodydama, kad 

                                                      
38 Europos Komisija, Europos saugumo darbotvarkė, COM(2015) 185 final, 2015 m. balandžio 

28 d. 

39 Europos Komisija, Europos bendrosios skaitmeninės rinkos strategija, COM(2015) 192 final, 
2015 m. gegužės 6 d. 

40 EIVT, Bendra vizija, bendri veiksmai: stipresnė Europa. Visuotinė Europos Sąjungos užsienio 
ir saugumo politikos strategija, 2016 m. birželio mėn. 

41 Europos Komisija ir ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, Bendras 
komunikatas „Atsparumas, atgrasymas ir gynyba: ES kibernetinio saugumo didinimas“, 
JOIN(2017) 450, 2017 m. rugsėjo 13 d. 

42 Europos Komisija, Komunikatas dėl ES saugumo sąjungos strategijos, COM(2020) 605 final, 
2020 m. liepos 24 d. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM%3A2015%3A0185%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:52015DC0192
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_web.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX:52017JC0450
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
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kibernetinis saugumas yra strateginės svarbos klausimas. Šioje strategijoje Komisija 
visų pirma atkreipia dėmesį į vadinamąsias hibridines grėsmes, apimančias tiek 
kibernetinius išpuolius, tiek dezinformacijos kampanijas, kai valstybiniai ir 
nevalstybiniai subjektai iš trečiųjų šalių veikia išvien, ketindami manipuliuoti 
informacine aplinka ir užpulti pagrindinius infrastruktūros objektus.  

ES kibernetinio saugumo teisės aktai: Kibernetinio saugumo direktyva, 
BDAR, Kibernetinio saugumo aktas ir naujas sankcijų mechanizmas 

30 Kaip pagrindinis 2013 m. kibernetinio saugumo strategijos ramstis, svarbiausia 
teisinė dalis yra 2016 m. Tinklų ir informacijos saugumo (TIS) direktyva43 – pirmasis ES 
masto teisės aktas dėl kibernetinio saugumo. Šia direktyva siekiama pasiekti minimalų 
suderintų pajėgumų lygį įpareigojant valstybes nares priimti nacionalines TIS strategijas 
ir sukurti bendrus informacinius centrus ir reagavimo į kompiuterių saugumo 
incidentus tarnybas (CSIRT)44. Šia direktyva taip pat nustatomi saugumo ir pranešimo 
reikalavimai esminių paslaugų ypatingos svarbos sektoriuose operatoriams ir 
skaitmeninių paslaugų teikėjams.  

31 Valstybės narės turėjo perkelti TIS direktyvą į savo nacionalinę teisę iki 2018 m. 
gegužės mėn. Taip pat iki 2018 m. lapkričio mėn. jos turėjo identifikuoti vadinamuosius 
esminių paslaugų operatorius. Reikalaujama, kad Europos Komisija periodiškai 
peržiūrėtų, kaip įgyvendinama ši direktyva. 2020 m. liepos–spalio mėn. Komisija, 
siekdama savo pagrindinio politikos tikslo „prie skaitmeninio amžiaus prisitaikiusi 
Europa“, taip pat laikydamasi Saugumo sąjungos tikslų, surengė konsultacijas, kurių 
rezultatai turėjo būti panaudoti atliekant pirmąjį TIS direktyvos vertinimą ir ex post 
poveikio vertinimą. 

                                                      
43 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/1148 dėl priemonių 

aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti. 

44 Jie integruojami į bendradarbiavimo struktūras, sukurtas šia direktyva, CSIRT tinklą (tinklą 
sudaro valstybių narių paskirtos CSIRT ir CERT-EU; ENISA teikia sekretoriato paslaugas) ir 
bendradarbiavimo grupę (remia ir lengvina valstybių narių strateginį bendradarbiavimą ir 
keitimąsi informacija; Komisija teikia sekretoriato paslaugas). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148
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32 Lygiagrečiai, 2016 m. įsigaliojo ir nuo 2018 m. gegužės mėn. taikomas Bendrasis 
duomenų apsaugos reglamentas45 (BDAR). Jo tikslas – apsaugoti Europos piliečių 
asmens duomenis nustatant taisykles dėl jų tvarkymo ir platinimo. Juo suteikiamos tam 
tikros teisės duomenų subjektams ir nustatomos prievolės duomenų valdytojams 
(skaitmeninių paslaugų teikėjams) informacijos naudojimo ir perdavimo srityje.   

33 Be to, ES kibernetinio saugumo aktu46 pirmą kartą nustatoma ES masto IRT 
produktų, paslaugų ir procesų kibernetinio saugumo sertifikavimo sistema. Tai reiškia, 
kad įmonėms, vykdančioms veiklą ES, savo IRT produktus, procesus ir paslaugas reikės 
sertifikuoti tik vieną kartą, o jų sertifikatai bus pripažįstami visoje ES. ES kibernetinio 
saugumo aktu taip pat įsteigta Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra 
(ENISA, pakeitusi buvusią Europos tinklų ir informacijos apsaugos agentūrą). Juo 
agentūra įgaliojama stiprinti operatyvinį bendradarbiavimą ES lygmeniu, padedant ES 
valstybėms narėms, joms paprašius, spręsti kibernetinius incidentus ir remiant 
koordinavimą ES didelio masto tarpvalstybinių kibernetinių išpuolių ir krizių atvejais.  

34 Galiausiai 2019 m. gegužės mėn. Taryba nustatė teisinę priemonę, pagal kurią ES 
gali nustatyti tikslines ribojamąsias priemones, skirtas atgrasyti nuo kibernetinių 
išpuolių, kurie kelia išorės grėsmę ES arba jos valstybėms narėms, ir į juos reaguoti47. 
Todėl ES turi juridinę galią taikyti sankcijas asmenims arba subjektams, kurie: 

o yra atsakingi už kibernetinius išpuolius arba bandymus įvykdyti kibernetinius 
išpuolius; 

o teikia finansinę, techninę arba materialią pagalbą tokiems išpuoliams arba kitaip 
dalyvauja juos vykdant. 

2020 m. liepos mėn. Taryba pirmą kartą pasinaudojo šiomis naujomis prerogatyvomis 
(žr. 11 langelį). 

                                                      
45 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl 

fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir 
kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

46 2019 m. balandžio 17 d Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/881 dėl 
ENISA (Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros) ir informacinių ir ryšių 
technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo.  

47 2019 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2019/797 dėl ribojamųjų priemonių, 
skirtų kovai su Sąjungai ar jos valstybėms narėms gresiančiais kibernetiniais išpuoliais. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=celex:32016R0679
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/881/oj
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32019D0797
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11 langelis 

Griežtesnės priemonės. ES taiko pirmąsias sankcijas už kibernetinius 
išpuolius48 

2020 m. liepos mėn. Taryba nustatė ribojamąsias priemones šešiems asmenims ir 
trims subjektams, atsakingiems už įvairius kibernetinius išpuolius arba 
dalyvavusiems juos vykdant. Tai, be kita ko, mėginimas įvykdyti kibernetinį išpuolį 
prieš Cheminio ginklo uždraudimo organizaciją ir kibernetiniai išpuoliai, viešai 
žinomi kaip „WannaCry“, „NotPetya“ ir „Operation Cloud Hopper“.  

Nustatytos sankcijos apima draudimą keliauti ir turto įšaldymą. Be to, ES 
asmenims ir subjektams draudžiama sudaryti galimybes įtrauktiesiems į sąrašą 
asmenims ir subjektams naudotis lėšomis. 

Kibernetinis saugumas ir kibernetinė gynyba 

35 Pastaraisiais metais kibernetinė erdvė tampa vis labiau sukarinta49 ir naudojama 
kaip ginklas50. Dabar ji laikoma penktąja karo veiksmų sritimi, greta sausumos, jūrų, 
oro ir kosmoso karo veiksmų sričių. ES kibernetinės gynybos politikos metmenys buvo 
patvirtinti 2014 m. ir atnaujinti 2018 m.51 2018 m. atnaujinime nurodomi prioritetai, 
įskaitant kibernetinės gynybos pajėgumų plėtojimą, taip pat ES bendros saugumo ir 

                                                      
48 2020 m. liepos 30 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2020/1127, kuriuo iš dalies keičiamas 

minėtas Sprendimas (BUSP) 2019/797 dėl ribojamųjų priemonių, skirtų kovai su Sąjungai ar 
jos valstybėms narėms gresiančiais kibernetiniais išpuoliais. 

49 Europos politikos studijų centras, ES kibernetinės gynybos pajėgumų stiprinimas. CEPS 
darbo grupės ataskaita (angl. Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities – Report of 
a CEPS Task Force), 2018 m. lapkričio mėn. 

50 Kenkimo programinę įrangą, kuria buvo grindžiami išpuoliai naudojant išpirkos reikalavimo 
programinę įrangą „Wannacry“, kuriuos Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Australija 
priskyrė Šiaurės Korėjai, iš pradžių kūrė ir kaupė JAV nacionalinė saugumo agentūra, kad 
būtų galima pasinaudoti „Windows“ saugumo spragomis.  
Šaltinis: A. Greenberg, „WIRED“, 2017 m. gruodžio 19 d. Po išpuolių bendrovė „Microsoft“ 
pasmerkė tai, kad vyriausybės kaupia informaciją apie programinės įrangos spragas, ir dar 
kartą atkreipė dėmesį į Skaitmeninės Ženevos konvencijos poreikį. 

51 ES kibernetinės gynybos politikos sistema (atnaujinta 2018 m.), dok. 14413/18, 2018 m. 
lapkričio 19 d. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32020D1127
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2017/05/14/need-urgent-collective-action-keep-people-safe-online-lessons-last-weeks-cyberattack/#sm.0000mpb068eggcqczh61fx32wtiui
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/lt/pdf
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gynybos politikos (BSGP) ryšių ir informacijos tinklų apsaugą. Kibernetinė gynyba taip 
pat yra nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) sistemos bei ES ir NATO 
bendradarbiavimo dalis. 

36 Atvejai, kai kibernetinė erdvė naudojama politinėms reikmėms, agresyviai 
bandomas ES ir valstybių narių kibernetinis saugumas ir skverbiamasi pro jį, tapo dažni. 
Iš šios kibernetinio šnipinėjimo ir įsilaužimo veiklos, nukreiptos prieš nacionalines 
vyriausybes, politinius subjektus ir ES institucijas, siekiant gauti ir rinkti įslaptintą 
informaciją, matyti, kad prieš ES ir jos valstybes nares vykdomos sudėtingos 
kibernetinio šnipinėjimo ir manipuliavimo duomenimis operacijos. ES bendra kovos su 
mišriomis grėsmėmis sistema (2016 m.) kovojama su kibernetinėmis grėsmėmis, 
kylančiomis tiek ypatingos svarbos infrastruktūros objektams, tiek privatiesiems 
naudotojams, pabrėžiant tai, kad kibernetiniai išpuoliai taip pat gali būti vykdomi 
pasitelkiant dezinformacijos kampanijas socialinėje žiniasklaidoje52. Joje taip pat 
pažymima, kad būtina gerinti informavimą ir stiprinti ES ir NATO bendradarbiavimą, 
kuriam pagrindas suteiktas 2016 ir 2018 m. priimtais ES ir NATO bendrais 
pareiškimas53. 

ES su kibernetiniu saugumu susijusios išlaidos: išsibarsčiusios ir 
mažesnės nei kitur 

Kibernetiniam saugumui tenkančios išlaidos 27 ES valstybėse narėse yra 
mažesnės nei JAV 

37 Dėl jų kompleksinio pobūdžio ir dėl to, kad kibernetinis saugumas ir bendrosios IT 
išlaidos dažnai yra neatskiriamos, įvertinti viešąsias išlaidas kibernetiniam saugumui 

                                                      
52 Europos Komisija / Europos išorės veiksmų tarnyba, Bendra kovos su mišriomis grėsmėmis 

sistema. Europos Sąjungos atsakas, JOIN(2016) 18 final, 2016 m. balandžio 6 d. 
53 Europos Vadovų Tarybos pirmininko, Europos Komisijos pirmininko ir Šiaurės Atlanto 

sutarties organizacijos generalinio sekretoriaus bendras pareiškimas, 2016 m. liepos 8 d. ir 
2018 m. liepos 10 d. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/?uri=CELEX:52016JC0018
https://www.nato.int/cps/ra/natohq/official_texts_133163.htm
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
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yra sudėtinga54. Atsižvelgiant į tai, turimi duomenys rodytų, kad viešosios išlaidos 
kibernetiniam saugumui ES buvo palyginti mažos:  

o 2020 m. JAV federalinės vyriausybės biudžetas vien kibernetiniam saugumui 
sudarė apie 17,4 milijardo JAV dolerių55. 

o Palyginimui, Komisija apskaičiavo, kad visų ES valstybių narių (kurių bendras BVP 
yra beveik toks pats kaip JAV) viešosios išlaidos kibernetiniam saugumui sudarys 
nuo vieno iki dviejų milijardų eurų per metus56.  

o Prognozuojama, kad daugelio valstybių narių viešosios išlaidos kibernetiniam 
saugumui, kaip procentinė BVP dalis, sudarys vieną dešimtąją ar net mažesnę JAV 
lygio dalį57.   

2014–2020 m.: ES finansavimas kibernetiniam saugumui paskirstytas 
pagal kelias skirtingas priemones  

38 Komisijos teigimu58, ES bendrajame biudžete yra numatyta bent dešimt skirtingų 
priemonių, kuriomis galima finansuoti su kibernetiniu saugumu susijusius klausimus 
(žr. 12 langelį, kuriame aprašytos pagrindinės programos finansiniu požiūriu). 2014–
2020 m. laikotarpiu ES finansavimas nekarinio pobūdžio kibernetiniam saugumui iš viso 
sudarė mažiau nei 200 milijonų eurų per metus. Taip pat nėra numatytos jokios ES 

                                                      
54 Europos Komisija, COM(2018) 630 final, 2018 m. rugsėjo 12 d. 
55 Baltieji rūmai, 2020 finansinių metų kibernetinio saugumo biudžetas (angl. Cybersecurity 

spending fiscal year 2020). 

56 Europos Komisija, Komisijos tarnybų darbinis dokumentas: poveikio vertinimas, pridedamas 
prie dokumento „Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–
2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo“, SWD(2018) 305 final, 2018 m. 
birželio 6 d. 

57 Hagos strateginių studijų centras, Nyderlandų investicijos į IRT ir kibernetinį saugumą: 
žvilgsnis iš platesnės perspektyvos, (angl. Dutch investments in ICT and cybersecurity: 
putting it in perspective) 2016 m. gruodžio mėn. 

58 Europos Komisija, Poveikio vertinimas, pridedamas prie pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo 
įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų 
kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas, SWD(2018) 403 final, 
2018 m. rugsėjo 12 d.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=COM:2018:630:FIN
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2018/EN/SWD-2018-305-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://hcss.nl/report/dutch-investments-ict-and-cybersecurity
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-cybersecurity-centres-swd-one-403_en.pdf
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masto finansavimo priemonės, kuri padėtų valstybėms narėms koordinuoti savo 
kibernetinio saugumo veiklą. 

12 langelis 

ES programos, kuriomis remiami kibernetinio saugumo projektai 
(2014–2020 m.) 

o Pagal ES „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų programas 2014–2020 m. 
laikotarpiu kibernetinio saugumo ir kibernetinių nusikaltimų projektams skirta 
apie 600 milijonų eurų. Į šią sumą, be kita ko, įeina 450 milijonų eurų, kurie 
skirti sutartinei viešojo ir privačiojo sektorių partnerystei kibernetinio 
saugumo srityje 2017–2020 m., siekiant pritraukti papildomus 1,8 milijardo 
eurų iš privačiojo sektoriaus.  

o Iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų (ESIF) iki 2020 m. pabaigos 
numatoma skirti iki 400 milijonų eurų, kuriais būtų prisidedama prie valstybių 
narių investicijų į kibernetinį saugumą.  

o Pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) per metus buvo 
finansuojama apie 30 milijonų eurų investicijų. Tai apima bendrą nacionalinių 
kompiuterinių incidentų tyrimo tarnybų (CERT), kurias valstybės narės turi 
įsteigti pagal TIS direktyvą, maždaug 13 milijonų eurų per metus (2016–
2018 m.) finansavimą59. 

o Vidaus saugumo fondo (policijos) (VSF-policijos) lėšomis remiami tyrimai, 
ekspertų susitikimai ir komunikacijos veikla; 2014–2017 m. šis finansavimas 
sudarė beveik 62 milijonus eurų. Valstybės narės taip pat gali gauti dotacijas 
įrangai, mokymams, moksliniams tyrimams ir duomenų surinkimui pagal 
pasidalijamojo valdymo principą. 19 valstybių narių pasinaudojo šiomis iš viso 
42 milijonus eurų siekiančiomis dotacijomis.  

o Pagal Teisingumo programą 9 milijonai eurų skirti teisminiam 
bendradarbiavimui ir savitarpio teisinės pagalbos sutartims remti, ypatingą 
dėmesį skiriant keitimuisi elektroniniais duomenimis ir finansine informacija. 

                                                      
59 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių 

aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti 
(TIS direktyvos) 9 straipsnio 2 dalis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.194.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2016%3A194%3ATOC
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39 Be to, 2019 ir 2020 m. Europos gynybos pramonės plėtros programai iš ES 
biudžeto buvo skirta 500 milijonų eurų60. Šioje programoje daugiausia dėmesio 
skiriama valstybių narių gynybos išlaidų koordinavimo gerinimui ir efektyvumo 
didinimui taikant bendro kūrimo paskatas. Po 2020 m. ja per Europos gynybos fondą 
siekiama iš viso pritraukti 13 milijardų eurų investicijų į gynybos pajėgumus; kai kurios 
iš šių investicijų apims kibernetinę gynybą. Galiausiai, pagal Europos saugumo 
iniciatyvą 2018–2020 m. Europos investicijų bankas skirs 6 milijardų eurų dvejopos 
paskirties finansavimą (moksliniams tyrimams ir plėtrai / kibernetiniam saugumui ir 
civiliniam saugumui)61.  

2021–2027 m.: naujoji Skaitmeninės Europos programa 

40 Pateikdama savo 2020 m. liepos mėn. išvadas dėl naujos 2021–2027 m. 
laikotarpio daugiametės finansinės programos, Taryba nusprendė, kad pagal 
Skaitmeninės Europos programą (SEP)62 bus investuojama į pagrindinius strateginius 
skaitmeninius pajėgumus, pavyzdžiui, į itin našias ES kompiuterines sistemas, dirbtinį 
intelektą ir kibernetinį saugumą. Remiant Europos skaitmeninę transformaciją, ja bus 
papildomos kitos priemonės, visų pirma programa „Europos horizontas“ ir Europos 
infrastruktūros tinklų priemonė.  

41 Taryba taip pat nusprendė 2021–2027 m. laikotarpiu SEP skirti 6,8 milijardo eurų, 
arba apie 970 milijonų eurų per metus. Tai žymus padidėjimas, palyginti su 2014–
2020 m., tačiau vis dar mažiau, nei iš pradžių siūlė Komisija (8,2 milijardo eurų tuo 
pačiu laikotarpiu, iš kurių 2 milijardai eurų skirti ES kibernetinio saugumo pramonei ir 
bendrai visuomenės apsaugai stiprinti, pavyzdžiui, remiant TIS direktyvos 
įgyvendinimą).  

                                                      
60 Europos Komisija, 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

2018/1092, kuriuo sukuriama Europos gynybos pramonės plėtros programa Sąjungos 
gynybos pramonės konkurencingumui ir inovaciniam pajėgumui remti (OL L 200, 2018 8 7, 
p. 30).  

61 Europos investicijų bankas, EIB grupės veiklos struktūra ir veiksmų planas 2018 m., 
2017 12 12.  

62 Europos Komisija, Europos investicijos į skaitmeninimą. Skaitmeninės Europos programa 
(angl. Europe investing in digital: the Digital Europe Programme), 2020 m. rugsėjo mėn. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018R1092
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32018R1092
https://www.eib.org/en/publications/operational-plan-2018
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
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Įvadas 

42 Kibernetinis saugumas ir mūsų skaitmeninis savarankiškumas tapo strateginės 
svarbos klausimais ES ir jos valstybėms narėms. Visose valstybėse narėse, nors ir 
skirtingais lygmenimis, vis dar esama kibernetinio saugumo valdymo trūkumų 
viešajame ir privačiajame sektoriuose. Tai kenkia mūsų gebėjimui apriboti 
kibernetinius išpuolius ir prireikus į juos reaguoti.  

43 Vis dėlto, 2018 m. ES aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) apklausa parodė, kad 
maždaug pusė jų niekada nebuvo atlikusios audito kibernetinio saugumo srityje. Nuo 
tada AAI ėmėsi audito darbo kibernetinio saugumo srityje, ypač daug dėmesio 
skirdamos duomenų apsaugai, sistemų parengimui kibernetiniams išpuoliams ir 
pagrindinių viešųjų paslaugų sistemų apsaugai. Jos taip pat nagrinėjo kitus svarbius 
klausimus. Suprantama, jog ne visi šie auditai gali būti skelbiami viešai, nes kai kurie iš 
jų gali būti susiję su neskelbtina (nacionalinio saugumo) informacija. 

44 Atsižvelgdamas į kibernetinio saugumo svarbą mūsų visuomenės ir politinių 
institucijų veikimui, Ryšių palaikymo komitetas nusprendė šių metų audito 
kompendiumą skirti šiai temai. Šioje II dalyje apibendrinami su kibernetiniu saugumu 
susijusių atrinktų auditų, kuriuos atliko 12 prisidedančiųjų valstybių narių AAI ir 
Europos Audito Rūmai, rezultatai. Kiekviena dalyvaujanti AAI pateikė po vieną atrinktą 
audito ataskaitą; jų išsamesnės santraukos pateiktos III dalyje. Šiuo klausimu buvo 
atlikta daug kitų auditų, kaip matyti iš kitų dalyvaujančių AAI nurodytų ataskaitų.  

Audito metodika ir nagrinėtos temos 

45 Kalbant apie audito ataskaitų, apibendrintų šiame kompendiume, atlikto audito 
rūšį, dauguma prisidėjusių AAI atliko veiklos auditus su kibernetiniu saugumu 
susijusiais klausimais, dvi (Lenkijos ir Vengrijos AAI) atliko atitikties auditus, o viena 
(Europos Audito Rūmai) atliko politikos apžvalgą.  

46 Nustatydamos savo audito metodą, dauguma AAI savo auditus suplanavo taip, 
kad jie apimtų bent du audito temos vertinimo būdus. Tai galėjo būti aukšto lygio 
(pavyzdžiui, nacionalinių) strateginių dokumentų arba apibrėžtos politikos apžvalga, 
procedūrų, skirtų įvertinti jų atitiktį nustatytai COBIT metodikai (žr. 13 langelį), 
apžvalga arba įdiegtų IT valdymo sistemų veiksmingumo apžvalga. Viena AAI 
(Nyderlandų audito rūmai) pasitelkė net etiškuosius įsilaužėlius, kad patikrintų sienų 
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kontrolės ir ypatingos svarbos vandens konstrukcijų kibernetinio saugumo sistemų 
veiksmingumą. 14 langelyje pateiktoje schemoje apibendriname metodus ir technikas, 
kuriuos naudojo įvairios AAI atlikdamos savo audito darbą. 

13 langelis 

Kas yra COBIT?  

Informacinių ir susijusių technologijų kontrolės tikslai (angl. Control Objectives for 
Information and Related Technology, COBIT) yra pripažintos geriausios IT 
administravimo ir IT valdymo praktikos ir procedūrų sistema, kurią apibrėžia 
ISACA – Informacinių sistemų audito ir kontrolės asociacija. Ji padeda organizacijai 
pasiekti strateginius tikslus veiksmingai naudojant turimus išteklius ir kuo labiau 
sumažinant IT rizikas. COBIT sujungia įmonių valdymą ir IT valdymą. Šis ryšys 
užtikrinamas susiejant verslo ir IT tikslus, apibrėžiant rodiklius ir brandos modelius, 
kad būtų galima įvertinti pasiektus tikslus, ir apibrėžiant verslo ir IT procesų 
savininkų atsakomybę.  

47 Atliekant kibernetinio saugumo auditą, nagrinėtos temos labai skyrėsi. Kai kurios 
AAI atliko labai konkrečių viešojo intereso sričių auditą; pavyzdžiui, Nyderlandų AAI 
atliko gyvybiškai svarbių jūrų gynybos ir vandentvarkos sistemų kibernetinio saugumo 
auditą. Kitos, pavyzdžiui, Airijos ir Vengrijos AAI, labiau nagrinėjo horizontalius 
klausimus, pavyzdžiui, dėl nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo 
ir asmens duomenų bei nacionalinių duomenų išteklių apsaugos. Nepaisant to, visos 
AAI dėmesį skyrė klausimams, kurie gali turėti neigiamą poveikį viešosioms paslaugoms 
ar infrastruktūrai. 

48 Estijos ir Lietuvos AAI pripažino strateginę nacionalinių duomenų išteklių, kurie 
yra itin svarbūs nacionaliniam saugumui ir jų vientisumo apsaugai nuo išorinių 
kibernetinių išpuolių, svarbą. Danijos AAI atliko auditą konkrečiai tam, kad įvertintų 
keturių viešųjų įstaigų saugumą, susijusį su išpuoliais naudojant išpirkos reikalavimo 
programinę įrangą. Nyderlandų, Lenkijos ir Portugalijos AAI auditavo įvairių IT sistemų, 
kurios padeda atlikti patikrinimus kertant sieną (atitinkamai Schipholio oro uoste, 
Vyriausiojoje sienos apsaugos vadovybėje, Lenkijos vidaus reikalų ir administravimo 
ministerijoje ir Portugalijos pasienyje), veiksmingumą, todėl taip pat buvo nagrinėjami 
saugumo ES klausimai.  
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Audito laikotarpis 

49 Atrinktos ir šiame kompendiume pateiktos audito ataskaitos buvo paskelbtos 
2014–2020 m. Daugumos jų audito laikotarpis truko dvejus ar daugiau metų, nors 
keturių ataskaitų (Danijos, Estijos, Prancūzijos ir Portugalijos) audito laikotarpis buvo 
vieni metai. 

Audito tikslai  

50 Įvairios AAI, prisidėjusios prie šio kompendiumo sudarymo, vykdydamos audito 
darbą nagrinėjo įvairias rizikas. Atlikdamos savo darbą, jos atkreipė dėmesį į tokias 
rizikas: grėsmę atskirų ES piliečių teisėms netinkamai tvarkant asmens duomenis, 
riziką, kad institucijoms nepavyks teikti svarbios viešosios paslaugos arba jų veikla bus 
apribota, rimtas pasekmes valstybės narės visuomenės saugumui, gerovei ir 
ekonomikai, taip pat kibernetiniam saugumui ES. Bent keturios AAI (Estijos, Vengrijos, 
Nyderlandų ir Portugalijos) nagrinėjo tris ar daugiau audito ataskaitose, kurios 
įtrauktos į šį kompendiumą, nurodytų temų.  

51 Kibernetinis saugumas ir toliau priklauso valstybių narių kompetencijai. Vis dėlto, 
kadangi laikui bėgant ES teisės aktai tapo išsamesni ir konkretesni, dauguma AAI 
audituotų institucijų ir įstaigų jau dabar prisideda siekiant ES kibernetinio saugumo 
strateginių tikslų, nors ir skirtingu mastu. Pavyzdžiui, Airijos kontrolieriaus ir 
generalinio auditoriaus tarnyba atliko ES tinklų ir informacinių sistemų direktyvos, 
kuria siekiama padidinti pagrindinių tinklų ir informacinių sistemų atsparumą, 
įgyvendinimo auditą ir patarė, kaip šį atsparumą padidinti. Vengrijos valstybės audito 
tarnybos atliktas auditas taip pat apėmė atitikties galiojančioms ES direktyvoms 
aspektą.   

52 14 langelyje taip pat nurodyta, kada audito rezultatai padėjo padidinti audituotų 
subjektų kibernetinį atsparumą, sumažinti kibernetinių nusikaltimų skaičių arba kada 
padėtų plėtoti kibernetinės gynybos politiką ir stiprinti kompetenciją, didinti 
technologinę plėtrą ir daryti pažangą bendradarbiaujant tarptautiniu lygmeniu; būtent 
tai yra pagrindiniai ES kibernetinio saugumo strategijos tikslai. AAI pateiktos 
rekomendacijos daugeliu atvejų buvo susijusios su daugiau nei dviem strateginiais 
tikslais, kuriuos ES siekia įgyvendinti. 
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53 Be to, AAI atlikto audito metu buvo nustatytos saugumo arba įgyvendinimo 
spragos, paskatinusios audituotas institucijas dėti daugiau pastangų. Pavyzdžiui, 
atliekant auditą, keturios Danijoje audituotos institucijos jau pradėjo įgyvendinti kelias 
į ateitį orientuotas saugumo kontrolės priemones, kad gerokai padidintų apsaugos nuo 
išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą lygį, plėtotų gynybos 
pajėgumus ir didintų kibernetinį atsparumą, taip mažindamos kibernetinių nusikaltimų 
grėsmės riziką ateityje.  

54 Taip pat matome, kad audito rekomendacijos buvo pateiktos įvairiais valdymo ir 
atsakomybės lygmenimis: centrinei valdžiai, veiklos lygmens ministerijoms ir 
agentūroms arba IT sistemų savininkams.  
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14 langelis 

AAI audito darbo, įtraukto į šį audito kompendiumą, apžvalga (1 dalis) 
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AAI audito darbo, įtraukto į šį audito kompendiumą, apžvalga (2 dalis) 
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Pagrindinės audito pastabos 

55 Pagrindinės AAI audito pastabos apibendrintos tolesniuose skirsniuose.  

Veiklos auditai 

56 Danijos Rigsrevisionen (Audito tarnyba) įvertino, ar pasirinktos pagrindinės 
valdžios institucijos buvo tinkamai apsaugotos nuo išpirkos reikalavimo programinės 
įrangos. Valdžios institucijos yra dažni kibernetinių išpuolių taikiniai, o išpirkos 
reikalavimo programinė įranga šiuo metu yra viena didžiausių grėsmių kibernetiniam 
saugumui. Auditas buvo susijęs su Danijos sveikatos duomenų institucija, Užsienio 
reikalų ministerija, „Banedanmark“ (Danijos geležinkelių tinklu) ir Danijos 
ekstremaliųjų situacijų valdymo agentūra. Šios keturios institucijos buvo atrinktos 
todėl, kad jos yra atsakingos už pagrindinių paslaugų teikimą sveikatos, užsienio 
reikalų, transporto ir avarinės parengties srityse, kuriose prieigos prie duomenų 
užtikrinimas gali būti itin svarbus. Audito metu nustatyta, kad šios keturios institucijos 
nebuvo pakankamai apsaugotos nuo išpirkos reikalavimo programinės įrangos. Audito 
darbas parodė, kad šios keturios institucijos neįgyvendino kelių bendrų saugumo 
kontrolės priemonių, kurios padėtų sušvelninti išpuolių poveikį. Atlikus auditą padaryta 
išvada, kad šioms institucijoms svarbu apsvarstyti galimybę įgyvendinti į ateitį 
orientuotas saugumo kontrolės priemones, siekiant padidinti jų atsparumą išpuoliams 
naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą.   

57 Estijos Riigikontroll (Nacionalinė audito tarnyba) pripažino, kad, norint išsaugoti 
Estijos nepriklausomybę, reikia ne tik fiziškai apginti jos teritoriją, bet ir apsaugoti 
valstybei itin svarbų skaitmeninį turtą. Skaitmeninis turtas, kuriam reikalinga didžiausia 
apsauga, yra duomenys, susiję su piliečiais, teritorija ir teisės aktais. Taip pat reikia 
apsaugoti duomenis apie Estijos gyventojų turtą, nekilnojamąjį turtą ir teises. Estijos 
audito tarnyba nagrinėjo kibernetinių grėsmių galimybę iškilus saugumo problemoms. 
Tokie rizikos scenarijai ir padidėjęs informacijos saugumo incidentų, tokių kaip 
kibernetiniai išpuoliai ir duomenų nutekėjimas, skaičius galėtų kelti pavojų 
svarbiausiems valstybės duomenims ir duomenų bazėms. Todėl audito metu buvo 
nagrinėjama, kaip valstybė nustatė, kurie duomenys ir duomenų bazės buvo ypatingos 
svarbos užtikrinant nacionalinį saugumą. Atlikus auditą padaryta išvada, kad, nepaisant 
to, jog buvo įgyvendinta valstybės agentūroms privaloma trijų lygių bazinė saugumo 



II DALIS. AAI veiklos apžvalga 
 46 
 

 

sistema ISKE63, buvo didelių trūkumų užtikrinant informacijos saugumą keliose 
ypatingos svarbos duomenų bazėse.  

58 Airijos Office of the Comptroller and Auditor General (Kontrolieriaus ir 
generalinio auditoriaus institucija) apžvelgė pažangą, padarytą įgyvendinant 
kibernetinio saugumo priemones nuo tada, kai buvo įsteigtas Airijos nacionalinis 
kibernetinio saugumo centras. Centras, kuriam vadovauja Ryšių, klimato politikos ir 
aplinkos departamentas, įsteigtas 2011 m. Pagrindinis jo tikslas – apsaugoti 
vyriausybės tinklus, padėti pramonei ir asmenims apsaugoti savo sistemas ir užtikrinti 
ypatingos svarbos nacionalinės infrastruktūros objektų apsaugą. Atlikus auditą 
padaryta išvada, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras atliko itin svarbią 
funkciją, tačiau per pirmuosius ketverius jo veiklos metus išteklių buvo skirta gerokai 
mažiau, nei buvo numatyta iš pradžių, o bendram strateginiam centro vadovavimui 
trūko strateginio plano. Be to, reikėjo daugiau aiškumo dėl įstaigų, dalyvaujančių tiriant 
kibernetinius nusikaltimus ir nacionalinio saugumo incidentus, atitinkamų funkcijų. 
Taip pat dar nebuvo įgyvendinti ES tinklų ir informacinių sistemų direktyvos 
reikalavimai, susiję su nacionalinės strategijos rengimu.  

59 Prancūzijos Cour des comptes (Sąskaitų rūmai) tikrino naują skaitmeninę 
platformą „Parcoursup“, kuri veikia kaip informacijos apie esamas universitetines 
studijas ir priėmimo reikalavimus šaltinis, kurio tikslas – sustiprinti vidurinių mokyklų 
moksleivių gebėjimų bei akademinių rezultatų ir aukštojo mokslo studijų turinio atitiktį. 
Audito metu nustatyta, kad vyriausybė, siekdama spręsti aukštojo mokslo plėtros 
klausimą, sėkmingai centralizavo prieigą prie studijų po vidurinės mokyklos per 
skaitmeninę platformą. Vis dėlto nauja „Parcoursup“ platforma sukurta paskubomis 
pertvarkius ankstesnę sistemą ir joje nebuvo jokių esminių struktūrinių pokyčių. Todėl 
informacinės sistemos pažeidžiamumas saugumo, veiksmingumo ir patikimumo 
požiūriu nebuvo pašalintas. Platformai vis dar kyla reikšmingos rizikos, susijusios su 
viešųjų paslaugų kokybe bei tęstinumu ir asmens duomenų saugumu.  

60 Latvijos Valsts Kontrole (Valstybinė audito institucija) užbaigė viešosios 
informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros efektyvumo veiklos auditą. 
Auditu buvo siekiama patikrinti, ar viešojo administravimo institucijos laikėsi suderinto 
požiūrio į efektyvų IRT infrastruktūros valdymą ir ar institucijos įvertino centralizavimo 

                                                      
63 ISKE yra Estijos viešajam sektoriui parengtas informacijos saugumo standartas; jis 

privalomas duomenų bazes / registrus tvarkančioms valstybės ir vietos valdžios 
organizacijoms.  
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naudą. Audito metu nustatyta, kad dėl valdžios institucijų nenoro centralizuotai valdyti 
IRT infrastruktūrą buvo sukurta keletas serverinių, o tai gerokai padidino techninės 
priežiūros išlaidas. Daugelyje serverinių buvo susidurta su grėsmėmis saugumui, o 
duomenų centrai buvo nepakankamai apsaugoti nuo fizinės prieigos ir aplinkos 
veiksnių rizikos. Be to, institucijos netaikė jokios praktikos, skirtos reguliariai vertinti, ar 
pigiau būtų prižiūrėti IRT infrastruktūrą viduje, bendradarbiauti su kita institucija ar IRT 
techninės priežiūros vykdymą pavesti trečiosioms šalims. Audito metu rekomenduota 
sukurti reguliarią stebėsenos sistemą, kuri leistų įvertinti visą viešąjį administravimą 
kaip vieną bendrą sistemą. 

61 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė pripažino ypatingos svarbos valstybės 
elektroninės informacijos išteklių, pavyzdžiui, valstybės finansų valdymo, mokesčių 
administravimo ir sveikatos priežiūros, įgyvendinimo svarbą. Ypatingos svarbos 
informacijos praradimas ir atitinkamų informacinių sistemų nepasiekiamumas gali 
turėti skaudžių pasekmių visuomenės saugumui, gerovei ir ekonomikai. Audito metu 
buvo siekiama įvertinti ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymą 
(bendrąją kontrolę) ir brandą. Buvo nustatytos sisteminės problemos, susijusios tiek su 
valstybės informacinių išteklių politikos formavimu ir įgyvendinimu, tiek su jų valdymo 
mechanizmu. Atlikus auditą padaryta išvada, kad žemas ypatingos svarbos valstybės 
informacinių išteklių brandos lygis rodo valstybės informacinių išteklių politikos 
formavimo ir įgyvendinimo trūkumus, o tai sudaro sąlygas didesniam šių išteklių 
pažeidžiamumui. Siekiant padidinti valstybės informacinių išteklių saugumą, reikia 
tobulinti valdymo mechanizmą.  

62 2018 m. Nyderlandų audito rūmai nusprendė atlikti visuomenei itin svarbių 
sektorių kibernetinio saugumo auditus. Pirmieji du audituoti sektoriai buvo 
vandentvarka ir automatizuotos sienų kontrolės sistemos: pirmasis yra gyvybiškai 
svarbus valstybei, kurios didžioji teritorijos dalis yra žemiau jūros lygio, o antrasis – dėl 
Amsterdamo Schipholio oro uosto, kaip tarptautinio centro ir šalies vartų, padėties. 
Infrastruktūros ir vandentvarkos ministras keletą vandens konstrukcijų, kurias valdo 
Viešųjų darbų ir vandentvarkos generalinis direktoratas (audituojamas subjektas), 
nurodė kaip svarbiausias vandentvarkos sektoriaus dalis. Daugelis kompiuterinių 
sistemų, naudojamų valdant ypatingos svarbos vandens konstrukcijas, įdiegtos 
praėjusio amžiaus devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose, t. y. tuo metu, kai į 
kibernetinį saugumą paprastai nebuvo atsižvelgiama. Gynybos ministras bei 
Teisingumo ir saugumo ministras dalijasi atsakomybe už patikrinimus kertant sieną, 
kuriuos atlieka Nyderlandų sienos apsaugos pareigūnai Schipholio oro uoste. Abi 
ministerijos turi IT sistemas, kuriomis pasikliauja sienos apsaugos pareigūnai. Sistemos 
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yra itin svarbios oro uostų veiklai ir yra naudojamos ypatingai slaptais laikomiems 
duomenims tvarkyti. Todėl jie tampa įdomiu kibernetinių išpuolių, kuriais siekiama 
sabotuoti, šnipinėti sienų kontrolės patikrinimus ar jais manipuliuoti, taikiniu. Audito 
metu buvo tikrinama, ar audituoti subjektai buvo pasirengę kovoti su kibernetinėmis 
grėsmėmis ir ar pasirengimas buvo veiksmingas. Kalbant apie vandens konstrukcijas, 
audituotas subjektas vis dar turėjo dėti daugiau pastangų tiek aptikimo, tiek reagavimo 
srityse, kad pasiektų savo paties kibernetinio saugumo tikslus. Kalbant apie sienų 
kontrolę, nustatyta, kad kibernetinio saugumo priemonės nebuvo nei tinkamos, nei 
parengtos ateities iššūkiams.  

63 Portugalijos Tribunal de Contas (Audito rūmai) auditavo informacines sistemas, 
kuriomis palaikomas Portugalijos elektroninio paso (PEP) suteikimas, išdavimas ir 
naudojimas, visų pirma Portugalijos pasienyje atliekant automatizuotą keleivių 
tikrinimą nuskaitant biometrinius duomenis. Audito metu buvo patikrinta atitiktis ES ir 
nacionalinei teisei, tarptautiniams standartams ir gairėms dėl PEP suteikimo, išdavimo 
ir naudojimo, įskaitant nacionalinės teisinės sistemos tinkamumą. Buvo išnagrinėtas 
pagrindinių procesų, susijusių su PEP gyvavimo ciklu, visų pirma procesų, susijusių su 
PEP suteikimu, išdavimu ir naudojimu, veiksmingumas. Audito metu taip pat apžvelgti 
svarbiausi informacinių sistemų veikimo aspektai, visų pirma saugumo reikalavimų, 
susijusių su PEP informacinėmis sistemomis (SIPEP), laikymasis. 

64 Suomijos Valtiontalouden tarkastusvirasto (Nacionalinė audito institucija) 
nagrinėjo, ar centrinės valdžios kibernetinė apsauga buvo kaip įmanoma veiksminga ir 
ekonomiškai efektyvi. Audito metu daugiausia dėmesio skirta centrinės valdžios 
kibernetinio saugumo valdymui. Audituoti subjektai, be kita ko, buvo valdžios 
institucijos, atsakingos už kibernetinę apsaugą centrinėje valdžioje (Ministro 
Pirmininko kabinete, Finansų ministerijoje ir Transporto ir ryšių ministerijoje) ir 
valdžios institucijos, atsakingos už centralizuotas kibernetinės apsaugos užduotis ir 
centralizuotas IT paslaugas centrinėje valdžioje. Suomijos vyriausybėje atsakomybė už 
kibernetinę apsaugą yra decentralizuota – kiekvienas valdymo organas yra atsakingas 
už savo kibernetinį saugumą. Audito metu Finansų ministerijai rekomenduota nustatyti 
ir įgyvendinti plataus masto operacijų valdymo modelį, taikytiną centrinės valdžios IRT 
paslaugų kibernetinių incidentų atveju. Finansų ministerija taip pat turėtų išsiaiškinti, 
kaip reikia spręsti paslaugų kibernetinio saugumo problemas finansuojant paslaugas 
per visą jų gyvavimo ciklą, ir gerinti informuotumą apie veiklos padėtį, nurodant, kad 
institucijos apie kibernetinius pažeidimus praneštų Kibernetinio saugumo centrui.   
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65 Švedijos Riksrevisionen (Nacionalinė audito institucija) nagrinėjo pasenusių IT 
sistemų naudojimo paplitimą centrinės valdžios administracijoje, kad įvertintų, ar 
vyriausybė ir valdžios institucijos ėmėsi tinkamų priemonių, kad IT sistemos netaptų 
kliūtimi veiksmingam perėjimui prie skaitmeninių technologijų. Audito metu nustatyta, 
kad pasenusios IT sistemos naudojamos daugelyje vyriausybinių agentūrų. Daugelyje 
audituotų agentūrų viena ar daugiau verslui itin svarbių IT sistemų buvo pasenusios, o 
didelė tikrintų agentūrų dalis netaikė tinkamo požiūrio į IT paslaugų plėtrą ir 
administravimą. Daugelis agentūrų neturėjo bendro paaiškinimo, kaip strategijos, 
veiklos procesai ir sistemos buvo susiję tarpusavyje. Buvo padaryta bendra išvada, kad 
daugumai agentūrų dar nepavyko veiksmingai išspręsti su pasenusiomis IT sistemomis 
susijusių problemų. Švedijos audito institucija mano, kad problema yra tokia rimta ir 
dažna, kad ji trukdo ilgalaikiam efektyviam valstybės administracijos skaitmeninimui. 

Atlikti kibernetinio saugumo atitikties auditai 

66 Vengrijos valstybinė audito institucija pripažino, kad nacionalinių duomenų 
išteklių saugumas yra pagrindinis visuomenės interesas siekiant išsaugoti ir apsaugoti 
nacionalines vertybes. Siekiant sustiprinti piliečių pasitikėjimą valstybe ir užtikrinti 
ilgalaikę ir sklandžią viešojo administravimo veiklą, labai svarbu užtikrinti didesnį 
asmens ir viešųjų duomenų saugumą Vengrijos nacionaliniuose duomenų ištekliuose. 
Duomenų apsaugos atitikties auditu buvo siekiama įvertinti, ar Vengrijoje yra sukurta 
duomenų apsaugos reguliavimo ir veiklos sistema ir ar pagrindinės duomenų tvarkymo 
organizacijos laikėsi saugaus duomenų tvarkymo ir duomenų apdorojimo užsakomųjų 
paslaugų reikalavimų. Atlikus auditą padaryta išvada, kad duomenų tvarkymo 
organizacijų vidaus taisyklėmis dėl duomenų tvarkymo veiklos buvo užtikrinta 
nacionalinių duomenų išteklių, kaip nacionalinio turto dalies, apsauga pagal 2011–
2015 m. galiojusias teisines nuostatas. Duomenų valdytojai tinkamai taikė 
reikalavimus, o duomenų perdavimas trečiosioms šalims buvo deramai įgyvendintas.  

67 Lenkijos Najwyższa Izba Kontroli (Aukščiausioji audito institucija) vertino, ar 
sistemose, skirtose svarbioms viešosioms užduotims atlikti, surinkti duomenys buvo 
saugūs. Auditas buvo atliktas šešiose atrinktose institucijose, vykdančiose svarbias 
viešąsias užduotis. Informacijos saugumo sistemos parengimo ir įgyvendinimo lygiu 
nebuvo užtikrintas priimtinas duomenų, surinktų IT sistemose, naudojamose svarbioms 
viešosioms užduotims atlikti, saugumo lygis. Informacijos saugumo procesai buvo 
vykdomi chaotiškai, o nesant procedūrų – intuityviai. Iš šešių audituotų institucijų tik 
viena buvo įdiegusi informacijos saugumo sistemą, nors reikėtų paminėti, kad jos 
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veikloje taip pat buvo didelių trūkumų. Atlikus auditą padaryta išvada, kad su IT 
saugumu susijusios bendrosios rekomendacijos ir reikalavimai turi būti parengti ir 
įgyvendinti centriniu lygmeniu ir taikomi visiems viešiesiems subjektams.   

Kibernetinio saugumo apžvalgos 

68 Europos Audito Rūmai atliko ES kibernetinio saugumo politikos padėties apžvalgą 
ir nustatė pagrindinius veiksmingo politikos įgyvendinimo iššūkius. Apžvalgoje aptartas 
tinklų ir informacijos saugumas, kibernetiniai nusikaltimai, kibernetinė gynyba ir 
dezinformacija. Apžvalgoje nustatyta keletas ES kibernetinio saugumo teisės spragų ir 
pažymėta, kad galioję teisės aktai nebuvo nuosekliai perkeliami į valstybių narių 
nacionalinę teisę. Galiausiai, apžvalgoje atkreiptas dėmesys į tai, kad trūko patikimų 
duomenų apie kibernetinius incidentus ES lygmeniu ir nebuvo pateikta išsamios ES ir 
jos valstybių narių išlaidų kibernetiniam saugumui apžvalgos. Apžvalgoje taip pat 
atkreiptas dėmesys į tai, kad su kibernetika susijusių ES agentūrų ištekliai yra riboti, 
taip pat į sunkumus, su kuriais susiduriama pritraukiant ir išlaikant talentingus žmones. 
Kita problema buvo susijusi su kibernetinio saugumo finansavimo nesuderinimu su ES 
strateginiais tikslais. 
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Danija 
Rigsrevisionen 
 

Apsauga nuo išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo 
programinę įrangą 
Paskelbimo data: 2017 m. 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis: Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis: 2017 m. balandžio–rugsėjo mėn.  

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Šioje ataskaitoje nagrinėta, ar pasirinktos pagrindinės valdžios institucijos buvo 
tinkamai apsaugotos nuo išpirkos reikalavimo programinės įrangos. 

Valdžios institucijos yra dažni kibernetinių išpuolių taikiniai, o išpirkos reikalavimo 
programinė įranga šiuo metu yra viena didžiausių grėsmių kibernetiniam saugumui. 
Išpirkos reikalavimo programinė įranga yra kenkimo programinė įranga, kuria 
blokuojama prieiga prie duomenų. Paprastai išpirkos reikalavimo programinė įranga 
užšifruoja duomenis ir neleidžia puolamoms institucijoms jais naudotis. Kad duomenys 
būtų iššifruoti, o institucijos galėtų atgauti prieigą prie jų, programišiai reikalauja 
išpirkos. Tai reiškia, kad išpirkos reikalavimo programinė įranga kelia ypatingą grėsmę 
duomenų prieinamumui. 

Dėl staigaus duomenų neprieinamumo gali būti apsunkintos arba apskritai atimtos 
institucijų galimybės teikti svarbias paslaugas. Institucijos, nukentėjusios nuo išpuolio 
naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą, paprastai yra priverstos uždaryti 
savo IT tinklo dalis ar visą tinklą, kad ištirtų išpuolio mastą. Išpuoliai naudojant išpirkos 
reikalavimo programinę įrangą gali turėti didelį ekonominį poveikį, nes institucijos gali 

https://uk.rigsrevisionen.dk/
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patirti gamybos nuostolių, pavyzdžiui, jei joms neleidžiama naudotis savo IT tinklu arba 
jei ilgą laiką rinkti ir tvarkyti duomenys yra prarandami. 2017 m. dėl išpuolio naudojant 
išpirkos reikalavimo programinę įrangą prieš Jungtinės Karalystės nacionalinę sveikatos 
tarnybą buvo atšaukta 19 000 operacijų ir vizitų. Todėl institucijų vadovybė turėtų 
sutelkti dėmesį į išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą riziką ir 
įgyvendinti būtinas saugumo kontrolės priemones, kad apsisaugotų nuo tokių išpuolių 
ir sumažintų galimo išpuolio poveikį. 

Tyrime dalyvavo Danijos sveikatos duomenų institucija, Užsienio reikalų ministerija, 
„Banedanmark“ (Danijos geležinkelių tinklas) ir Danijos ekstremaliųjų situacijų valdymo 
agentūra. Šios keturios institucijos buvo atrinktos todėl, kad jos yra atsakingos už 
pagrindinių paslaugų teikimą sveikatos, užsienio reikalų, transporto ir avarinės 
parengties srityse, kuriose prieiga prie duomenų gali būti itin svarbi. Sveikatos 
duomenų institucija taip pat teikia centralizuotas IT paslaugas daugumai valdžios 
įstaigų prie Sveikatos apsaugos ministerijos.  

Tyrimo tikslas buvo įvertinti, ar šios keturios institucijos buvo pakankamai apsaugotos 
nuo e. paštu vykdomų išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą. 
Todėl Rigsrevisionen išnagrinėjo 20 bendrų saugumo kontrolės priemonių, kuriomis 
užtikrinama pagrindinė apsauga nuo išpirkos reikalavimo programinės įrangos. Be to, 
AAI apžvelgė penkias saugumo kontrolės priemones, kurias institucijos turėtų 
apsvarstyti atsižvelgdamos į būsimus rizikos vertinimus. Į ateitį orientuotos kontrolės 
priemonės apima, pavyzdžiui, naujas technologijas, kuriomis gali būti sumažintas į 
instituciją patenkančių netikrų e. laiškų skaičius arba aptinkama neįprasta veikla 
kompiuteriuose ir apie tai siunčiami perspėjimai. Tyrimą inicijavo Rigsrevisionen ir jis 
buvo pagrįstas keturių 2017 m. balandžio–rugsėjo mėn. atliktų IT auditų metu 
nustatytais faktais. Tyrime pateikiama trumpa apžvalga apie tai, ar institucijos buvo 
gerai apsaugotos nuo išpirkos reikalavimo programinės įrangos. Užbaigus IT auditus, 
institucijos turėjo galimybę įgyvendinti 20 bendrų saugumo kontrolės priemonių. Todėl 
tyrimo rezultatai susiję tik su keturių IT auditų atlikimo metu buvusia institucijų 
apsauga nuo išpirkos reikalavimo programinės įrangos. Tyrime pateikiamas keturių 
institucijų veiksmingumas, tačiau nepateikiama jų veiksmingumo lyginamoji analizė ir 
eiliškumas. 

Nustatyti faktai ir išvados 
Rigsrevisionen įvertino, kad šios keturios institucijos nebuvo pakankamai apsaugotos 
nuo išpirkos reikalavimo programinės įrangos. Tyrimas rodo, kad šios keturios 
institucijos neįgyvendino kelių bendrų saugumo kontrolės priemonių, kurios padėtų 
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sušvelninti išpuolių poveikį. Konkrečiai kalbant, Sveikatos duomenų institucijoje ir 
„Banedanmark“ buvo didelių saugumo spragų. Tai reiškė, kad visos keturios institucijos 
susidūrė su didesne e. paštu vykdomų išpirkos reikalavimo programinės įrangos 
išpuolių, dėl kurių jos neturėtų galimybės teikti savo paslaugų ilgesnį ar trumpesnį 
laikotarpį, rizika. Visos keturios institucijos informavo Rigsrevisionen, kad pasibaigus 
tyrimui jos ėmėsi įgyvendinti keletą saugumo kontrolės priemonių, kad padidintų 
apsaugos nuo išpirkos reikalavimo programinės įrangos lygį. 

Institucijų vykdoma išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą, 
įskaitant tiek vidaus, tiek išorės grėsmes, prevencija buvo nepakankama. Ypač didelį 
susirūpinimą kelia tai, kad nė viena institucija neužtikrino, kad saugumo programinės 
įrangos pataisos būtų atnaujintos, ir tai, kad trys institucijos nebuvo sudariusios baltųjų 
sąrašų, kad darbuotojams būtų užkirstas kelias paleisti kenkimo programinę įrangą. Dėl 
to padidėja rizika, kad išpirkos reikalavimo programinė įranga užkrės IT tinklą arba jo 
dalį ir išplis. 

Trijose institucijose vadovybė nepakankamai dėmesio skyrė išpirkos reikalavimo 
programinės įrangos keliamai grėsmei, o Sveikatos duomenų institucijos ir 
„Banedanmark“ vadovybių atlikti rizikos vertinimai neapėmė visų svarbių aspektų. Tai 
reiškė, kad institucijos neturėjo atnaujinto išpirkos reikalavimo programinės įrangos 
keliamos grėsmės vertinimo ir todėl buvo silpnai pasirengusios, kad užkirstų kelią 
naujiems išpuoliams ir sumažintų būsimų išpuolių poveikį. Sveikatos duomenų 
institucijos ir „Banedanmark“ vadovybė nepakankamai dėmesio skyrė rizikos 
vertinimui, todėl šių dviejų institucijų IT saugumas nebuvo grindžiamas vadovybės 
nustatytais prioritetais. 

Trys institucijos neturėjo tinkamų reagavimo į incidentus planų, kurie padėtų joms 
atkurti savo veiklą po išpuolio naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą. Ypač 
svarbu tai, kad trys institucijos reguliariai netikrino, ar jos sugebėtų atkurti išpuolio 
naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą paveiktus duomenis ir sistemas. Dėl 
to padidėja rizika, kad šių institucijų turimi duomenys gali būti prarasti dėl išpuolių 
naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą ir kad institucijos ilgą laiką negalės 
teikti savo paslaugų. 

Kadangi rizikos scenarijai nuolat kinta, svarbu, kad institucijos apsvarstytų galimybę 
įgyvendinti į ateitį orientuotas saugumo kontrolės priemones, kad padidintų savo 
atsparumą išpuoliams naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą, t. y. kontrolės 
priemones, kurios padėtų patikrinti e. laiškų siuntėjų tapatybę ir galėtų aptikti ir 
filtruoti e. laiškus, kurie gali būti kenksmingi. Šiuo metu visos keturios institucijos 



III DALIS. AAI ataskaitų santraukos 
 55 
 

 

rengia kai kurias į ateitį orientuotas saugumo kontrolės priemones, kurios gali padėti 
padidinti jų apsaugą nuo išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą. 

Kitos ataskaitos šioje srityje 

Ataskaitos pavadinimas: Ataskaita dėl mokslinių tyrimų duomenų apsaugos Danijos 
universitetuose  

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 

Paskelbimo data: 2019 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Ataskaita dėl IT sistemų ir sveikatos duomenų apsaugos 
trijuose Danijos regionuose 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 

Paskelbimo data: 2017 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Ataskaita dėl IT saugumo išorės tiekėjams perduotose 
sistemose valdymo 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 

Paskelbimo data: 2016 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Ataskaita dėl prieigos prie IT sistemų, kuriomis palaikomas 
Danijos visuomenei labai svarbių paslaugų teikimas 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 

Paskelbimo data: 2015 m. 
  

https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
https://uk.rigsrevisionen.dk/
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Estija 
Riigikontroll 
 

Ypatingos svarbos valstybės duomenų bazių saugumo ir 
išsaugojimo užtikrinimas Estijoje 
Paskelbimo data: 2018 m. gegužės mėn. 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (estų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis: Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis:  2017 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Norint išsaugoti Estijos nepriklausomybę, reikia ne tik fiziškai apginti jos teritoriją, bet 
ir apsaugoti valstybei itin svarbų skaitmeninį turtą, atsižvelgiant į įvykius, kurie kelia 
didžiausią grėsmę. Skaitmeninis turtas, kuriam reikalinga didžiausia apsauga, yra 
duomenys, susiję su piliečiais, teritorija ir teisės aktais. Taip pat reikia apsaugoti 
duomenis apie Estijos gyventojų nuosavybę, nekilnojamąjį turtą ir teises. 

Nacionalinė audito tarnyba tikrino, kaip valstybė nustatė, kurie duomenys ir duomenų 
bazės yra ypatingos svarbos užtikrinant nacionalinį saugumą. Buvo patikrinta šių 
duomenų ir duomenų bazių saugumo ir tęstinumo apsauga, taip pat apžvelgtos 
apsaugos priemonės. 

Kadangi Estija dabar yra NATO ir Europos Sąjungos narė, jos fizinis saugumas 
užtikrinamas geriau, nei prieš prisijungiant prie šių tinklų. Vis dėlto Estija turi įvertinti 
kibernetinių grėsmių galimybę iškilus saugumo problemoms. Tokie rizikos scenarijai ir 
padidėjęs informacijos saugumo incidentų, tokių kaip kibernetiniai išpuoliai ir 
duomenų nutekėjimas, skaičius galėtų kelti pavojų duomenims ir duomenų bazėms, 
kurie yra svarbiausi valstybei. Jei valstybei itin svarbūs duomenys būtų pakeičiami be 

https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14218&AuditId=2462
https://www.riigikontroll.ee/DesktopModules/DigiDetail/FileDownloader.aspx?FileId=14200&AuditId=2462
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leidimo, nutekinti ar prarasti, valstybė nebegalėtų atlikti būtinų funkcijų, įskaitant 
žmonių saugumo užtikrinimą, būtinų paslaugų teikimą, verslui reikalingos aplinkos 
kūrimą ir daug daugiau funkcijų. Estija iš pradžių planuoja išleisti apie milijoną eurų 
ypatingos svarbos duomenų saugojimui užsienyje. 

Audito klausimai 
o Ar ministerijos nustatė visas ypatingos svarbos duomenų bazes ir priežiūros 

reikalavimus? 

o Ar ypatingos svarbos duomenų bazės ir registrai yra apsaugoti?  

o Ar užtikrinamas ilgalaikis ypatingos svarbos duomenų ir duomenų bazių 
tęstinumas? 

Nustatyti faktai 
Nacionalinė audito tarnyba dėl audituotų ypatingos svarbos duomenų bazių pateikė 
šias pastabas: 

o Ypatingos svarbos duomenų bazių koncepcijai įgyvendinti nebuvo parengtas joks 
veiksmų planas ar reikalavimai. Nebuvo nustatytos ypatingos svarbos duomenų 
bazių atrankos sąlygos ir nebuvo aišku, ar į procesą buvo įtrauktos visos būtinos 
duomenų bazės. Papildoma duomenų bazių apsauga buvo organizuojama 
neoficialiai ir duomenų bazių savininkams nebuvo privaloma, todėl penkiose 
ypatingos svarbos duomenų bazėse buvusių duomenų kopijos nebuvo saugomos 
užsienyje. 

o Ypatingos svarbos duomenų bazėse nebuvo nustatyta jokių papildomų 
informacijos saugumo taisyklių. Nei į informacijos saugumo sistemą ISKE 
(informacijos saugumo standartą, kuris buvo parengtas Estijos viešajam sektoriui 
ir yra privalomas duomenų bazes / registrus tvarkančioms valstybinėms ir vietos 
valdžios organizacijoms), nei į kokį nors teisės aktą ar standartą nebuvo įtraukti 
papildomi ypatingos svarbos duomenų bazių reikalavimai, pavyzdžiui, atsarginių 
duomenų kopijų saugojimas ne Estijoje. Atsarginės audituotų duomenų bazių 
kopijos buvo laikomos užsienyje, tačiau nebuvo patikrinta, ar jomis naudojantis 
įmanoma atkurti informacinių sistemų darbą. 

o ISKE įgyvendinimas ir atitinkami auditai buvo problema, susijusi su ypatingos 
svarbos duomenų bazėmis. Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, dviejose iš 
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10 duomenų bazių nebuvo atliktas nė vienas ISKE auditas, o auditai buvo 
suorganizuoti tik šio audito pabaigoje (2017 m. lapkričio 30 d.). Tik dvi ypatingos 
svarbos duomenų bazės buvo audituotos taip dažnai, kaip reikalaujama teisės 
aktuose. Taip pat buvo atvejų, kai per laikotarpį tarp dviejų ISKE auditų (dveji–treji 
metai) nebuvo išspręstos auditoriaus nurodytos problemos. 

o Audito metu Nacionalinė audito tarnyba nustatė, kad kai kuriose ypatingos 
svarbos duomenų bazėse nebuvo įgyvendintos kai kurios svarbios informacijos 
saugumo priemonės. Pavyzdžiui, informacijos saugumo gairėse nebuvo nustatyti 
reguliaraus informacinių sistemų pažeidžiamumo vertinimo reikalavimai, nebuvo 
atliekami reguliarūs įvykių žurnalų patikrinimai ar analizė, nebuvo parengti 
informacijos saugumo mokymo planai ar valdžios srities informuotumo apie 
informacijos saugumą analizė, kuria grindžiami tokie mokymo planai, kai kuriais 
atvejais nebuvo tikrinamas failų vientisumas ir nebuvo atliktas išorės skverbimosi 
testavimas. 

Išvados ir rekomendacijos 
Atlikus auditą paaiškėjo, kad nepaisant to, jog buvo įgyvendinta valstybės agentūroms 
ir jų auditams privaloma trijų lygių bazinė saugumo sistema ISKE, buvo didelių trūkumų 
užtikrinant informacijos saugumą keliose ypatingos svarbos duomenų bazėse, 
pavyzdžiui, žurnalų analizės, skverbimosi testavimo ir mobiliųjų įrenginių apsaugos 
srityse. Taip pat dar nebuvo nustatyti specialūs ypatingos svarbos duomenų apsaugos 
reikalavimai. 

Ekonomikos reikalų ir ryšių ministerija pradėjo vykdyti pirmąjį ypatingos svarbos 
duomenų apsaugos veiklos etapą, tačiau ypatingos svarbos duomenų bazių projektas 
buvo tokiame etape, kuriame būtų reikalingas teisiškai privalomas taisyklių rinkinys. 
Taip pat nebuvo parengta išsami rizikos analizė ar veiksmų planas ateičiai. 

Penkių ypatingos svarbos duomenų bazių atsarginės kopijos buvo laikomos užsienio 
šalyse esančiose ambasadose, tačiau Estijoje esančių duomenų centrų fizinio 
sunaikinimo atveju svarbių duomenų išsaugojimas likusiose penkiose duomenų bazėse 
nebūtų užtikrintas. 

Buvo pateiktos dvi bendros rekomendacijos: 

o nustatyti ypatingos svarbos duomenų bazių papildomos apsaugos taisykles, 
įskaitant ypatingos svarbos duomenų bazių atrinkimą, duomenų apdorojimą šiose 
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duomenų bazėse ir duomenų, kurie yra itin svarbūs valstybei, atsarginių kopijų 
darymą, ir įvertinti, kaip būtų galima papildomai finansuoti šią veiklą;  

o išanalizuoti skirtingus duomenų bazių kūrimo etapus, turint omenyje tiek finansų 
planavimą, tiek informacijos saugumą, ir įgyvendinant šiuos etapus taikyti 
geriausią projektų valdymo patirtį. 

  



III DALIS. AAI ataskaitų santraukos 
 60 
 

 

 

Airija 
Office of the Comptroller and 
Auditor General 

Su nacionaliniu kibernetiniu saugumu susijusios priemonės 
Paskelbimo data:  2018 m. rugsėjo mėn. 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.)  

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis: Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis: 2011–2018 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Už Airijos kibernetinio saugumo politiką atsakingas Ryšių, klimato politikos ir aplinkos 
departamentas. Be to, departamentas, veikdamas per Nacionalinį kibernetinio 
saugumo centrą, taip pat yra atsakingas už vyriausybinio reagavimo į bet kokius 
nacionalinio lygmens kibernetinio saugumo incidentus koordinavimą. 

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras buvo įsteigtas 2011 m. Pagrindinis jo 
tikslas – apsaugoti vyriausybės tinklus, padėti pramonei ir asmenims apsaugoti savo 
sistemas ir užtikrinti ypatingos svarbos nacionalinės infrastruktūros objektų apsaugą. 

Audito klausimai 
Šiame tyrime apžvelgiama pažanga, padaryta įgyvendinant kibernetinio saugumo 
priemones nuo tada, kai buvo įsteigtas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Visų 
pirma jame nagrinėjami klausimai, susiję su: 

o centro įgaliojimais ir ištekliais; 

o nacionaline kibernetinio saugumo strategija (2015–2017 m.); 

https://www.audit.gov.ie/en/Find-Report/Publications/2018/2017-Annual-Report-Chapter-08-Measures-relating-to-national-cyber-security.pdf
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o ES tinklų ir informacinių sistemų direktyvos įgyvendinimu; 

o valdymo ir priežiūros tvarka. 

Nustatyti faktai ir išvados 
Nors vyriausybės sprendimu dėl Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įsteigimo 
buvo patvirtintas 800 000 eurų metinis finansavimas, faktinis metinis kibernetinio 
saugumo finansavimas 2012–2015 m. buvo mažesnis nei trečdalis šios sumos. 2017 m. 
asignavimo suma padidėjo iki 1,95 milijono eurų. Centro darbuotojų skaičius 2017 m. 
beveik padvigubėjo ir sudarė 14,5 etato ekvivalento. 2018 m. buvo pritarta dar 
16 darbuotojų paskyrimui. 

Nacionalinėje kibernetinio saugumo strategijoje (2015–2017 m.) išdėstyta 
12 priemonių, kurios turi būti įgyvendintos per visą strategijos įgyvendinimo laikotarpį. 
2018 m. gegužės mėn. keturios priemonės buvo įgyvendintos, keturios buvo 
įgyvendintos iš dalies ir keturios – neįgyvendintos. 

ES tinklų ir informacinių sistemų direktyva siekiama padidinti pagrindinių tinklų ir 
informacinių sistemų atsparumą. Atlikus Airijos pažangos, susijusios su kiekvienu iš 
trijų direktyvos ramsčių, vertinimą nustatyta: 

o 1 ramstis. ES valstybių narių kibernetinio saugumo pajėgumų gerinimas. Iš dalies 
įgyvendintas: struktūriniai reikalavimai buvo patenkinti, tačiau vis dar yra 
strateginio planavimo spragų. 

o 2 ramstis. ES valstybių narių bendradarbiavimo kibernetinio saugumo klausimais 
palengvinimas. Įgyvendintas. 

o 3 ramstis. Saugumo priemonių ir pareigos pranešti apie incidentus nustatymas 
pagrindiniuose sektoriuose. Iš dalies įgyvendintas: dar reikia imtis veiksmų, 
susijusių su ypatingos svarbos tinklų ir informacinių sistemų identifikavimu, 
oficialiu subjektų priskyrimu prie esminių paslaugų operatorių ir skaitmeninių 
paslaugų teikėjų valdymu. 

Vyriausybės sprendimu (2011 m. liepos mėn.), kuriuo patvirtintas Nacionalinio 
kibernetinio saugumo centro įsteigimas, taip pat patvirtintas tarpžinybinio komiteto, 
kurio funkcija nustatyti ir įgyvendinti kibernetinio saugumo problemų sprendimo 
Airijoje politiką, įsteigimas. Nors 2013–2015 m. grupė posėdžiavo penkis kartus, buvo 
galima peržiūrėti tik vieno posėdžio protokolą. Komitetas nuo 2015 m. neposėdžiavo.  
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Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo plane įsipareigojama 
2017 m. pabaigoje paskelbti metinę ataskaitą ir atlikti oficialų centro darbo poveikio 
vertinimą. Tai dar nėra atlikta, nors centro darbas aprašytas departamento metinėje 
ataskaitoje. 

Buvo oficialiai paprašyta, kad departamentas įvertintų centro veiklą. Nebuvo pateikta 
jokių įrodymų, kad vertinimas buvo atliktas. Departamentas nurodė, kad Nacionalinio 
kibernetinio saugumo centro darbo rezultatų vertinimas yra departamento įprasto 
veiklos rezultatų valdymo ir bendrojo valdymo dalis. 

Atlikus auditą padarytos išvados:  

o Nacionalinis kibernetinio saugumo centras atlieka itin svarbią funkciją, tačiau per 
pirmuosius ketverius jo veiklos metus išteklių buvo skirta gerokai mažiau, nei buvo 
numatyta iš pradžių. 

o Bendra centro strateginio vadovavimo kryptis nėra aiški, šiuo metu nėra jokio 
strateginio plano. 

o Reikia daugiau aiškumo dėl įstaigų, dalyvaujančių tiriant kibernetinius 
nusikaltimus ir nacionalinio saugumo incidentus, atitinkamų funkcijų.   

o Dar reikia įgyvendinti ES tinklų ir informacinių sistemų direktyvos reikalavimus, 
susijusius su nacionalinės strategijos rengimu.    

o Nors buvo nustatytos valdymo struktūros, neaišku, kaip praktiškai veikia valdymo 
priemonės. 

Trūksta skaidrumo dėl kibernetiniam saugumui skirtų išteklių prieinamumo ir išlaidų.  
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Prancūzija 
Cour des comptes 
 

Galimybė įgyti aukštąjį išsilavinimą. Pradinis įstatymo dėl 
mokinių orientavimo ir sėkmės vertinimas 
Paskelbimo data: 2020 m. vasario mėn. 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (prancūzų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis:  Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis:  2019–2020 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
2018 m. įstatymu dėl mokinių orientavimo ir sėkmės (pranc. loi relative à l’orientation 
et à la réussite des étudiants, ORE) siekta pagerinti tris pagrindinius etapus, kurie yra 
svarbūs jaunuoliams, siekiantiems aukštojo mokslo: orientavimą ir paramą vidurinių 
mokyklų moksleiviams, studijų pasirinkimą ir sėkmę pirmaisiais studijų metais. Juo 
įdiegta nauja skaitmeninė platforma „Parcoursup“, kuri veikia kaip informacijos apie 
esamas universitetines studijas ir priėmimo reikalavimus šaltinis, kurio tikslas – 
sustiprinti vidurinių mokyklų moksleivių gebėjimų bei rezultatų ir aukštojo mokslo 
studijų turinio atitiktį. 

Pirmaisiais dvejais ORE taikymo veiklos metais žengtas pirmasis žingsnis siekiant 
pakeisti galimybes įgyti aukštąjį išsilavinimą. Nepaisant daugybės apribojimų, 
„Parcoursup“ diegimas vyko labai sklandžiai, nors, atsižvelgiant į platformos svarbą, vis 
dar nebuvo pakankamai užtikrintas saugumas ir tvarumas, o duomenys galėjo būti 
panaudoti geriau. 

ORE buvo priimtas siekiant išspręsti dvi pagrindines švietimo politikos problemas. 
Pirmoji problema buvo didelis mokymosi universitete nebaigusių asmenų skaičius. 

https://www.ccomptes.fr/system/files/2020-03/20200227-rapport-premier-bilan-loi-ORE-3.pdf
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Antroji – senoji skaitmeninė platforma kėlė didelį nepasitenkinimą, nes paskutiniame 
jos etape buvo naudojama atsitiktinė atranka. 

ORE reformai per penkerius metus buvo skirta 867 milijonai eurų. Reforma buvo 
grindžiama „- 3/+ 3“ tęstinumo sąvoka, jos pagrindinis principas buvo toks: kuo 
daugiau vidurinių mokyklų moksleivių žinos apie aukštojo mokslo studijų turinį, tuo 
didesnė bus tikimybė, kad jie sėkmingai išlaikys egzaminus, nes jie pasirinktų studijas, 
geriausiai atitinkančias jų gabumus ir siekius. ORE buvo siekiama pašalinti vidurinės 
mokyklos moksleivių orientavimo trūkumą ir taip sumažinti studijų keitimą, kuris, 
Prancūzijos sąskaitų rūmų vertinimu, vien pirmaisiais aukštojo mokslo metais kainuoja 
beveik 550 milijonų eurų per metus.  

Auditoriai atliko pradinį galimybių įgyti aukštąjį išsilavinimą vertinimą įgyvendinant 
ORE, nagrinėdami iškeltus platformos IT saugumo klausimus. 

Informacinei sistemai buvo būdinga tai, kad padaugėjo apkrovos veiksnių (dėl siekio 
2020 m. į sistemą įtraukti visas aukštojo mokslo studijų programas ir per kelerius 
metus sparčiai išaugusio naudotojų skaičiaus). Tai parodė, kad nuo ankstesnės 
platformos prie „Parcoursup“ buvo pereita skubotai, nekeičiant architektūros, taip 
sukeliant didelę riziką paslaugos kokybei, tęstinumui, pritaikomumui ir tolesniam 
plėtojimui. Informacinės sistemos trūkumai saugumo, veikimo ir patikimumo požiūriu 
nebuvo pašalinti. Sukurti „Parcoursup“ buvo galima greitai, nes ją beta režimu valdė 
nedidelė aukštos kvalifikacijos motyvuotų žmonių grupė, tačiau tai reiškė, kad šiame 
procese trūko strateginio vadovavimo ir tinkamo valdymo.  

Auditoriai įvertino informacinės sistemos kokybę ir naujos platformos „Parcoursup“ 
veiksmingumą. Pagal ORE įdiegta platforma „Parcoursup“ buvo siekiama pagerinti 
priėmimo į aukštojo mokslo studijas kokybę ir taip padidinti aukštąjį išsilavinimą 
įgyjančių asmenų skaičių. 

Nustatyti faktai  
Nors „Parcoursup“ veikė patenkinamai, ji nebuvo apsaugota nuo IT rizikų, kurias 
reikėjo sumažinti. Reikėjo užtikrinti platformos saugumą ir tvarumą, be to, duomenys 
galėjo būti naudojami plačiau.  

Senoji informacinė sistema 

„Parcoursup“ nebuvo naujiena, nes pasižymėjo ankstesnės platformos „Admission 
Post-Bac“ (APB) neveiksmingumu ir pažeidžiamumu, joje taip pat buvo daug 
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nepašalintų rizikų. „Parcoursup“ struktūriniam pagrindui sudaryti buvo tiesiogiai 
panaudota ankstesnės platformos informacinė sistema. Nepaisant to, kad informacinės 
sistemos pagrindas buvo pristatytas kaip nauja priemonė, nuo APB sukūrimo jis buvo 
tik šiek tiek pakeistas. Iš tiesų daugiau kaip 72 % informacinės infrastruktūros liko 
nepakitusi, nes perrašyta tik mažiau nei 30 % APB kodo.  

Platformos IT pagrindas buvo sukurtas šio amžiaus pirmojo dešimtmečio pradžioje, kad 
per metus būtų apdorojama apie milijoną paraiškų esant 100 000 vietų, tačiau 
informacinės sistemos aprėptis buvo išplėsta, kad būtų galima susidoroti su maždaug 
10 milijonų paraiškų antplūdžiu per metus esant maždaug vienam milijonui vietų. 
„Parcoursup“ pasirodė esanti sena priemonė, tik pervadinta. Padidėjus apkrovai, kilo 
klausimų dėl pajėgumo pasiekti numatytą platformos tikslą. 

Prastai dokumentuota informacinė sistema 

Nepaisant ministerijos pastangų užtikrinti skaidrumą, 99 % pirminio „Parcoursup“ kodo 
vis dar buvo užrakinta. Kalbant apie mažą dalį, kuri buvo paskelbta, susidomėjimas 
pareiškėjų priėmimo į studijas proceso supratimu, įvertinimu ir vertinimu buvo mažas.  

Kaip ir jos pirmtakė, platforma „Parcoursup“ buvo prastai dokumentuota operacinė 
informacinė sistema. Iš kodo audito rezultatų matyti, kad programa buvo nekokybiška 
ir labai rizikinga, o audito metu nustatyta daug esminių pažeidimų. Sistemos kokybė 
buvo prastesnė nei kitos panašaus amžiaus programinės įrangos, todėl kyla didelė 
rizika, kad sistema užstrigs. 

„Parcoursup“ buvo naudojamas tiek atvirasis, tiek uždarasis pirminis kodas. Atvirajame 
kode nustatyta daug daugiau kritinių pažeidimų nei uždarajame kode, o tai reiškia, kad 
paslaugų teikimo sutrikimas – viena iš rizikų. Platforma taip pat nebuvo apsaugota nuo 
įsilaužėlių (2018 m. liepos mėn. pirminio kodo saugumo auditas). Tačiau 2019 m. 
pabaigoje ministerija paskelbė, kad pradėta „Parcoursup“ kodo sertifikavimo 
procedūra. 

Esami pirminio kodo dokumentai nebuvo nei nuoseklūs, nei išsamūs. „Parcoursup“ 
kodas buvo neįprastai sudėtingas. Auditoriai laikėsi nuomonės, kad, siekiant sumažinti 
sudėtingų komponentų skaičių, pirminis kodas turėtų būti pertvarkytas.  

„Parcoursup“ informacinės sistemos architektūra buvo labai rizikinga; duomenų bazė 
buvo tvarkoma atgyvenusiu rankiniu būdu. Sistemos pažeidžiamumas labai priklausė 
nuo operatoriaus prieinamumo ir budrumo. Ministerija pripažino, kad su „Parcoursup“ 
architektūra buvo susijusios didelės rizikos ir kad jas buvo galima panaikinti tik toliau 
plėtojant programą.  



III DALIS. AAI ataskaitų santraukos 
 66 
 

 

„Parcoursup“ informacinė sistema buvo prastai dokumentuota ir iš esmės pagrįsta 
nacionalinės vyriausybės agentūros (pranc. service à compétence nationale, SCN) 
darbuotojų kompetencija. Atliekant dokumentaciją, į duomenų bazę, kuri yra sistemos 
branduolys, buvo įrašomos pastabos, todėl buvo sunku prižiūrėti ir plėtoti informacinę 
sistemą bei naudoti duomenis. Platformoje laikoma naudotojų informacija negalėjo 
būti lengvai išgaunama ir vertinama neatlikus nuodugnaus tyrimo. Kadangi trūko 
struktūrizuotų techninių dokumentų, SCN gebėjimas vykdyti savo strategines užduotis 
visiškai priklausė nuo IT centro vadovo.  

Saugumo strategija: būtini patobulinimai 

Dėl sistemoje esančių asmens duomenų neskelbtinumo „Parcoursup“ yra tikras 
saugumo iššūkis. Iš esmės, visos organizacijos, valdančios informacinę sistemą, privalo 
turėti oficialią raštu išdėstytą informacinių sistemų saugumo politiką (ISSP). Nepaisant 
to, kad ministras pirmininkas „Parcoursup“ pripažino pagrindine paslaugų teikėja, ji 
neturėjo nustatytos ISSP. Reikėjo imtis skubių veiksmų, kad ji būtų parengta. 

Kiekvienoje „Parcoursup“ komandoje buvo informacinių sistemų apsaugos pareigūnas 
(ISSO), priskirtas prie IT centro. Būtų buvę naudinga ISSO tiesiogiai priskirti prie SCN 
direktoriaus, kad būtų užtikrintas jų nepriklausomumas.  

2019 m. viduryje vis dar buvo dirbama, kad „Parcoursup“ atitiktų BDAR reikalavimus. 
Kai kurios priemonės dar nebuvo įgyvendintos, visų pirma reikėjo oficialiai nustatyti 
įvairias duomenų tvarkymo procedūras. Asmens duomenų saugumas išliko 
nepakankamas ir vis dar buvo saugoma pernelyg daug išsamių asmens duomenų. 

„Parcoursup“ skyrius teikė ataskaitas tiek „Parcoursup“ projekto vadovui, kurį paskyrė 
Ministro kabinetas, tiek Aukštojo mokslo ir profesinės integracijos generalinio 
direktorato Mokymo strategijos ir studentų reikalų departamentui, taip išreikšdamas 
lojalumą skirtingoms pusėms. Praktiniai klausimai, susiję su „Parcoursup“ informacine 
sistema, buvo nagrinėjami savaitiniuose posėdžiuose. Nors šios organizavimo formos 
pranašumas buvo greitas reagavimo laikas, kalbant apie kasdienį studentų srautų 
valdymą, „Parcoursup“ trūko strateginio vadovavimo. 

Be to, sistema nebuvo pakankamai skaidri. Nepaisant didžiulio potencialo, nebuvo 
galima geriausiai pasinaudoti platformoje laikomais duomenimis. Šio potencialo 
sutelkimas beveik neabejotinai būtų leidęs pasiekti geresnių rezultatų.  
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Išvados ir rekomendacijos 
Vyriausybė, siekdama spręsti visuotinio susidomėjimo aukštuoju mokslu klausimą, 
sėkmingai centralizavo prieigą prie studijų po vidurinės mokyklos per skaitmeninę 
platformą, kurioje pateikiamos visos švietimo programos. Ankstesnė sistema buvo 
paskubomis pertvarkyta ir tapo nauja „Parcoursup“ platforma, bet jokių esminių 
struktūrinių pokyčių nebuvo padaryta. Todėl informacinės sistemos pažeidžiamumas, 
susijęs su saugumu, veiksmingumu ir patikimumu, nebuvo pašalintas, nors apkrova 
turėjo ir toliau didėti, atsižvelgiant į galutinį tikslą į sistemą įtraukti visas pirmosios 
pakopos studijų programas. Sistema taip pat buvo prastai dokumentuota, taikant kiek 
supaprastintą požiūrį į IT plėtojimą, o dėl jos neįprasto sudėtingumo padidėjo rizika, 
kad padarius funkcinių pakeitimų gali atsirasti klaidų. Todėl platformai kilo reikšminga 
rizika, susijusi su viešųjų paslaugų kokybe ir tęstinumu ir asmens duomenų saugumu.  

Sąskaitų rūmai pateikė šias rekomendacijas: 

o SCN IT grupėje turėtų dirbti daugiau darbuotojų, o ORE finansavimas turėtų būti 
perskirstytas, siekiant padidinti Informacinių sistemų ir statistinių tyrimų 
direktorato poskyrio žmogiškuosius ir finansinius išteklius; 

o informacinė sistema turėtų būti sukurta atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, 
pašalinant skubiausius trūkumus, modernizuojant arba pertvarkant jos 
architektūrą ir sistemingai bei struktūriškai dokumentuojant pirmines tiek 
senosios sistemos, tiek „Parcoursup“ duomenų bazes; 

o „Parcoursup“ informacinei sistemai turėtų būti taikoma saugumo politika; 

o naudojantis „orientavimo“ veiklai perskirstytu ORE finansavimu, reikėtų įsteigti 
bendrą Švietimo ir jaunimo reikalų ministerijos ir Aukštojo mokslo, mokslinių 
tyrimų ir inovacijų ministerijos valdymo instituciją, kuri prižiūrėtų platformą 
„Parcoursup“. 
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Latvija 
Valsts Kontrole 
 

Ar viešojo administravimo institucijos pasinaudojo visomis 
efektyvaus IRT infrastruktūros valdymo galimybėmis? 
Paskelbimo data:  2019 m. birželio mėn. 

Nuoroda į ataskaitą:  Ataskaitos santrauka (anglų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis: Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis: 2017–2019 m. 

Ataskaitos santrauka: 

Audito tema 
Latvijos valstybinė audito institucija baigė viešosios IRT infrastruktūros veiklos auditą. 
Auditu buvo siekiama patikrinti, ar viešojo administravimo institucijos laikėsi suderinto 
požiūrio į efektyvų IRT infrastruktūros valdymą ir ar institucijos įvertino centralizavimo 
naudą. Be to, duomenų centrų saugumas buvo įvardytas kaip svarbus klausimas 
vertinant tolesnio optimizavimo planavimo galimybes.  

Dėl valdžios institucijų nenoro centralizuotai valdyti IRT infrastruktūrą, bent jau vienos 
ministerijos lygmeniu, buvo įrengta keletas serverinių, o tai gerokai padidino techninės 
priežiūros išlaidas. Atliekant keturių ministerijų auditus, nustatyta, kad 22-uose jų 
padaliniuose buvo naudotasi 38-iais duomenų centrais. Audito metu nacionalinė 
audito institucija stebėjo situacijas, kai didelės, net ir nacionalinės, svarbos 
informacinės sistemos buvo įrengtos patalpose, kuriose neužtikrinamas pakankamas 
saugumo lygis. Optimizavus serverinių skaičių būtų galima ne tik sumažinti IRT išlaidas, 
bet ir užtikrinti pakankamą saugumo lygį mažesnėmis sąnaudomis. Kita vertus, šiose 
institucijose jau buvo labai gerai apsaugotų serverinių, tačiau nebuvo išnaudoti visi jų 
pajėgumai.  

https://www.lrvk.gov.lv/en/audit-summaries/audit-summaries/has-public-administration-used-all-opportunities-for-efficient-management-of-ict-infrastructure
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Pagrindinis audito objektas 
Audito metu buvo siekiama patikrinti, ar sukurtos ir įgyvendintos visos būtinos sąlygos 
siekiant bendro IRT infrastruktūros valdymo, kad būtų skatinamas efektyvesnis ir 
saugesnis IRT išteklių naudojimas.  

Nustatyti faktai ir išvados 
IRT valdymas ir optimizavimas 

o Nei nacionaliniu lygmeniu, nei ministerijose nebuvo ilgalaikės IRT plėtros ir 
optimizavimo vizijos. Ministerijos ir jų padaliniai optimizavo IRT infrastruktūrą 
pagal savo supratimą ir gebėjimus.  

2011–2017 m. visos audituotų institucijų IRT techninės priežiūros išlaidos padidėjo nuo 
17 iki 20 milijonų eurų per metus. Institucijos netaikė jokios praktikos, skirtos 
reguliariai vertinti, ar pigiau būtų prižiūrėti IRT infrastruktūrą pačioms, bendradarbiauti 
su kita institucija ar IRT techninės priežiūros vykdymą pavesti trečiosioms šalims. Nei 
IRT centralizavimas, nei IRT decentralizavimas savaime nėra laikomi tikslu, tačiau reikia 
išanalizuoti konkrečią padėtį ir alternatyvas, kad būtų galima suteikti aiškumo dėl 
esamų išlaidų ir galimų alternatyvų.  

IRT saugumas 

o Teisinėje sistemoje IRT infrastruktūros saugumo reikalavimai nebuvo aiškiai 
apibrėžti pagal loginę sistemą, priklausomai nuo tvarkytinos informacijos 
aktualumo. Nebuvo išsamių techninių IRT duomenų centrų apsaugos reikalavimų.  

o Saugumo reikalavimų trūkumai lėmė tai, kad apsauga buvo brangi, arba 
atvirkščiai – nacionalinės svarbos informacijos apsauga nebuvo užtikrinta. 
Svarbios informacinės sistemos buvo laikomos netgi nepakankamai apsaugotuose 
duomenų centruose. 

o Daugelyje serverinių buvo grėsmių saugumui, o duomenų centrai buvo 
nepakankamai apsaugoti nuo fizinės prieigos ir aplinkos veiksnių rizikos. Siekiant 
užkirsti kelią saugumui kylančioms grėsmėms, reikėjo ne mažiau kaip 247 000–
765 000 eurų, priklausomai nuo pasirinkto metodo. Metodai, be kita ko, yra šie: 
1) pagerinti serverines, kuriose laikomos svarbesnės informacinės sistemos, ir 
užtikrinti svarbių IRT išteklių laikymą labiau apsaugotuose duomenų centruose; 
arba 2) pagerinti visas esamas serverines. Tačiau tam reikėtų investicijų, kurių 



III DALIS. AAI ataskaitų santraukos 
 70 
 

 

auditoriai negalėtų pagrįsti, nebent duomenų centrų skaičius būtų sumažintas iki 
minimumo.  

Teisinė sistema buvo neišsami, nes joje nebuvo išsamių IRT infrastruktūros saugumo 
reikalavimų. Pavyzdžiui, buvo nustatyti reikalavimai dėl įvairių kriterijų, susijusių su 
loginiu saugumu, tačiau nebuvo nustatyta jokių fizinio ir aplinkos infrastruktūros 
saugumo kriterijų, o tai taip pat turi įtakos sistemų prieinamumui ir duomenų 
apsaugai. Nors viešosios politikos planavimo dokumentuose buvo pabrėžiama IRT 
infrastruktūros saugumo svarba ir būtinybė jį stiprinti, niekas nebuvo suplanavęs 
konkrečių šios srities veiksmų. Dėl to, kad saugumo reikalavimai nebuvo aiškiai, 
atsekamai ir logiškai diferencijuojami, atsirado rizika, kad saugumo reikalavimai 
vienodos svarbos ir reikšmės informacijos tvarkymui visoje šalyse gali skirtis. 

Valstybė centralizuotai stebėjo saugumą skaitmeninėje erdvėje ir reagavo į ten 
įvykusius incidentus, tačiau atsakomybė už IT infrastruktūros saugumo užtikrinimą teko 
kiekvienos institucijos vadovui. Todėl institucijų supratimas apie IRT saugumo 
klausimus, tvarkomos informacijos svarbos vertinimas ir institucijoms prieinami 
ištekliai IRT saugumo klausimams spręsti labai skyrėsi.  

Reikėjo sukurti reguliarią šių procesų stebėsenos sistemą, kad būtų galima 
nepriklausomai ir taikant standartinius kriterijus įvertinti visą viešąjį administravimą 
kaip vieną bendrą sistemą, nustatyti taikomus skirtingus požiūrius ir tų skirtumų 
išvengti, nustatant dažniausiai pasitaikančias rizikas, taip pat planuoti prevencinius 
veiksmus joms sumažinti.  
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Lietuva 
Valstybės kontrolė 
 

Ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymas 
Paskelbimo data:  2018 m. birželio mėn. 

Nuoroda į ataskaitą:  Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (lietuvių k.)  

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis: Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis: 2014–2017 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Naudojant ypatingos svarbos valstybės informacinius išteklius – ypatingos svarbos 
elektroninę informaciją – įgyvendinamos svarbios valstybės funkcijos, pavyzdžiui, 
valstybės finansų valdymas, mokesčių administravimas ir sveikatos apsauga. Bet koks 
ypatingos svarbos informacijos praradimas ir atitinkamų informacinių sistemų 
nepasiekiamumas gali turėti skaudžių pasekmių visuomenės saugumui, gerovei ir 
ekonomikai. Valstybės kontrolės 2006–2016 m. laikotarpiu atlikti IT bendrosios 
kontrolės vertinimai parodė besikartojančias IT valdymo sričių (planavimo, informacijos 
architektūros apibrėžimo, organizacinės struktūros, pokyčių, veiklos tęstinumo 
užtikrinimo, duomenų saugos, IT valdymo stebėsenos ir vertinimo) problemas. 
Valstybės kontrolė atliko ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių auditą, kad 
įvertintų šių išteklių valdymo ir saugumo būklę ir numatytų priemones, kaip ją gerinti.  

Atliekant auditą buvo siekiama įvertinti ypatingos svarbos valstybės informacinių 
išteklių valdymą (bendrąją kontrolę), jų brandą ir nustatyti sistemines problemas. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3818
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3816
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Valstybės kontrolė IT valdymo brandą vertino 12-oje viešojo sektoriaus organizacijų64, 
kurios tvarko 44 pirmos kategorijos valstybės informacines sistemas. Auditas atliktas 
pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų 
standartus. Vertinimas atliktas pagal COBIT65 metodiką šiose rizikingiausiose srityse: IT 
strateginis planavimas, informacinės architektūros nustatymas, IT rizikų valdymas, 
pokyčių valdymas, nepertraukiamo paslaugų teikimo užtikrinimas, sistemų saugumo 
užtikrinimas, duomenų tvarkymas, IT veiklos stebėsena ir vertinimas, IT valdymo 
užtikrinimas. Procesų vertinimas apėmė ir organizacijos, ir nacionalinį IT valdymą bei 
šių valdymo lygių abipusę sąveiką. 

Audito metu nustatyti faktai  
Ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių valdymo brandos pokyčių tendencijos 
buvo teigiamos. Tačiau stebėta pažanga, atsižvelgiant į didėjantį kibernetinių grėsmių 
lygį, buvo per lėta, ir šių išteklių saugumas turėjo būti užtikrinamas geriau. Tai lėmė 
toliau išvardyti trūkumai: 

o Ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių nustatymo sistema buvo 
nepakankamai veiksminga, kad būtų įgyvendinami saugumo sprendimai, 
atitinkantys realius poreikius: 

— vertinimams, kurie pagrįstų valstybės informacinių išteklių ypatingą svarbą, 
trūko objektyvumo, esant pokyčiams ne visada atlikti pakartotiniai 
vertinimai, šis procesas nebuvo prižiūrimas šalies mastu, o svarbos 
nustatymo gairėmis neužtikrintas veiksmingas jo įgyvendinimas; 

— ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių bei ypatingos svarbos 
informacinės infrastruktūros identifikavimo sistema nebuvo standartizuota; 
ištekliai ir infrastruktūra buvo identifikuojami skirtingais būdais pagal 
informacijos ir paslaugų svarbą, o tai apsunkino šių išteklių nustatymo 
procesą; 

                                                      
64 Valstybinė mokesčių inspekcija, VĮ Registrų centras, Informatikos ir ryšių departamentas, 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo 
centras, Muitinės informacinių sistemų centras, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, 
LR Seimo kanceliarija, Finansų ministerija, Informacinės visuomenės plėtros komitetas, 
Valstybinė ligonių kasa, Valstybinė miškų tarnyba. 

65 COBIT (angl. Control Objectives for Information and related Technologies) – tarptautinės 
ISACA organizacijos standartas, kuriame aprašoma geriausia IT valdymo praktika. 
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— nebuvo sukurta nacionalinė informacinė architektūra, kuri atvaizduotų 
valstybės informacines sistemas, jų tarpusavio ryšius, parodytų ypatingos 
svarbos valstybės informacinių išteklių mastą ir suteiktų galimybę priimti 
pagrįstus sprendimus dėl šių išteklių svarbos.  

o Valstybės informacinių išteklių valdymas turėjo labiau atitikti geriausias IT 
valdymo praktikas ir standartus tam, kad vyktų kompleksinis IT srities tobulinimas, 
galintis prisidėti prie didesnės ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių 
valdymo pažangos: 

— IT planavimas nebuvo darnus: planuotos įgyvendinti IT priemonės pateiktos 
skirtinguose dokumentuose, dėl strateginių dokumentų gausos trūko 
sisteminio požiūrio, todėl buvo sudėtinga nustatyti svarbiausius prioritetus ir 
nukreipti išteklius didžiausioms grėsmėms valdyti; 

— vykdant IT stebėseną nebuvo užtikrinama, kad organizacijose būtų 
matuojamas IT veiklos efektyvumas, o ypatingos svarbos valstybės 
informacinių išteklių tvarkytojų atliekami auditai parodytų tikrą IT valdymo 
brandą. Šalies mastu nebuvo stebima faktinė IT valdymo būklė, sistemiškai 
nebuvo analizuojama IT valdymo problematika. Buvo sukurta Valstybės 
informacinių išteklių atitikties elektroninės informacijos saugos 
reikalavimams stebėsenos sistema, skirta tik saugos atitikties stebėsenai 
palengvinti, tačiau jos funkcionalumas nebuvo pakankamai panaudotas. 

o Nepakankamai veiksmingai įgyvendintos priemonės, kuriomis būtų galima 
užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių atsparumą kibernetinių grėsmių 
lygiui, todėl šių išteklių pažeidžiamumo rizika išliko: 

— reikėjo didinti IT saugumo rizikų vertinimo veiksmingumą – identifikuotos ne 
visos aktualios rizikos, o jų vertinimo metodika neatitiko naujausių IT 
valdymo praktikų; neužtikrintas savalaikis nepriimtinų rizikų valdymas; 

— sistemiškai nebuvo naudojamos organizacinės saugumo priemonės, kuriomis 
galima sumažinti kibernetines grėsmes. Informacinės sistemos kūrimo, 
modernizavimo, modifikavimo metu nepakankamai testuotas saugumas, 
nepakankamai mokytas personalas; nevaldyta programinės įrangos saugi 
konfigūracija ir atnaujinimai; IT veiklos tęstinumo ir atsarginių kopijų 
netinkamas valdymas kėlė grėsmę veiklos atkūrimui; saugos veiksmingumo 
matavimai nebuvo pakankami ir jais nebuvo prisidedama prie saugumo 
didinimo. 
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Išvados 
Audituotų viešojo sektoriaus subjektų IT valdymo branda per paskutinius dešimt metų 
vidutiniškai siekė pirmąjį brandos lygį iš 566 ir tuo metu fiksuotas 1,7 brandos lygis. 
Žemas ypatingos svarbos valstybės informacinių išteklių brandos lygis rodo valstybės 
informacinių išteklių politikos formavimo ir įgyvendinimo trūkumus, o tai sudaro 
sąlygas didesniam šių išteklių pažeidžiamumui. Siekiant padidinti šių išteklių saugumą, 
reikia tobulinti valstybės informacinių išteklių valdymo mechanizmą, kad jis kuo labiau 
atitiktų geriausią praktiką. Auditoriai taip pat pažymėjo, kad priemonės, kuriomis siekta 
užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių atsparumą kibernetinėms grėsmėms, 
nebuvo pakankamai veiksmingos. Todėl IT saugumo rizikų vertinimas turi būti 
veiksmingesnis, daugiau dėmesio skiriant saugos testavimui, kuriant ir modernizuojant 
informacines sistemas ir ugdant darbuotojus. 

Kitos ataskaitos šioje srityje 

Ataskaitos pavadinimas: Ar veiksmingai kovojama su elektroniniais nusikaltimais 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (lietuvių k.)  

Paskelbimo data: 2020 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Kibernetinio saugumo aplinka Lietuvoje 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (lietuvių k.) 

Paskelbimo data: 2015 m. 
  

                                                      
66 Pagal COBIT metodiką. 

https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4120
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=4101
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3504
https://www.vkontrole.lt/failas.aspx?id=3497
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Vengrija 
Valstybinė audito institucija 
 

Duomenų apsaugos auditas. Vidaus duomenų apsaugos 
sistemos ir tam tikrų prioritetinių duomenų įrašų auditas 
vykdant tarptautinį bendradarbiavimą 
Paskelbimo data:  2017 m. kovo mėn. 

Nuoroda į ataskaitą:  Ataskaita (vengrų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis:  Atitikties 

Audituotas laikotarpis:  2011–2015 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Nacionalinių duomenų išteklių saugumas yra pagrindinis kiekvienos šalies visuomenės 
interesas siekiant išsaugoti ir apsaugoti nacionalines vertybes. Todėl, siekiant 
sustiprinti piliečių pasitikėjimą valstybe ir užtikrinti ilgalaikę ir sklandžią viešojo 
administravimo veiklą, labai svarbu užtikrinti didesnį asmens ir viešųjų duomenų 
saugumą valstybės nacionaliniuose duomenų ištekliuose. Todėl duomenų apsauga ir 
jos įgyvendinimui užtikrinti teisinėje sistemoje numatyta apsaugos sistema visuomenei 
yra itin svarbios. 

Duomenų apsaugos srityje viešajam administravimui tenka svarbus vaidmuo valdant 
didžiausius ir slapčiausius duomenų, priklausančių nacionaliniams duomenų ištekliams, 
registrus. Registrų duomenų valdytojai glaudžiai bendradarbiauja, kad atliktų savo 
užduotis. Jie reguliariai perduoda registrus, kuriuose laikomi dideli duomenų kiekiai, ir 
privalo atkreipti dėmesį į teisės aktuose nustatytus duomenų apsaugos reikalavimus. 
Šiais laikais duomenų valdymui ir apdorojimui labai svarbu naudoti elektronines 
informacines sistemas, todėl tinkama ir patikima sistemų veikla turi būti užtikrinta 
tinkamai suprojektuotomis ir valdomomis kontrolės priemonėmis. 

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2017/17061.pdf


III DALIS. AAI ataskaitų santraukos 
 76 
 

 

Savo audituose Vengrijos valstybinė audito institucija daug dėmesio skiria duomenų 
apsaugai. 2011–2015 m. Valstybinė audito institucija atliko išsamius duomenų 
apsaugos auditus, o 2017 m. pirmąjį ketvirtį paskelbė savo ataskaitą. Auditas taip pat 
apėmė lygiagrečių tarptautinių auditų, atliktų bendradarbiaujant su EUROSAI IT darbo 
grupe, aspektus, kurie visų pirma buvo susiję su galiojančių Europos Sąjungos direktyvų 
laikymusi. 

Vengrijos duomenų apsaugos atitikties auditu buvo siekiama įvertinti, ar Vengrijoje yra 
sukurta duomenų apsaugos reguliavimo ir veiklos sistema ir ar pagrindinės duomenų 
tvarkymo organizacijos laikėsi saugaus duomenų tvarkymo ir duomenų apdorojimo 
užsakomųjų paslaugų reikalavimų. Audito metu daugiausia dėmesio buvo skiriama 
asmens duomenų ir nacionalinių duomenų išteklių apsaugai. 

Audito metu Valstybinė audito institucija įvertino šešių duomenų tvarkymo 
organizacijų vykdomą duomenų tvarkymą (pavyzdžiui: mokesčių administratoriaus, 
nacionalinio iždo, sveikatos draudimo, pensijų mokėjimo, švietimo tarnybos, asmens 
duomenų ir adresų, transporto priemonių ir kelionių įrašų, duomenų apie nusikaltimus 
tvarkymo administracinių agentūrų), taip pat duomenų apsaugos institucijos ir 
informacijos saugumo institucijos veiklą. 

Audito metu ypač daug dėmesio skirta duomenų tvarkymo organizacijų įgaliojimams, 
visų pirma tais atvejais, kai duomenys perduodami trečiosioms šalims. Atliekant 
duomenų tvarkymo ir duomenų apdorojimo vidaus kontrolės auditą įvertinta, ar buvo 
nustatytos atnaujintos nuostatos dėl pareigų, atsakomybės ir kompetencijos, 
žmogiškųjų išteklių valdymo ir procesų. 

Kalbant apie duomenų tvarkymui naudojamas elektronines sistemas, Valstybinė audito 
institucija įvertino susijusias saugumo priemones, įskaitant fizinės apsaugos, prieigos 
teisių, registravimo, saugumo vertinimo procedūrų, sistemų ir ryšių saugumo sritis ir 
visos organizacijos slaptumo klasifikacijos atitiktį. 

Duomenų apdorojimo užsakomųjų paslaugų auditas atliktas remiantis sudarytomis 
sutartimis, siekiant nustatyti, ar duomenų tvarkymo organizacijos įpareigojo duomenų 
apdorojimo organizacijas laikytis reikalavimų, susijusių su duomenų apdorojimo veikla, 
vadovaujantis teisės aktais. 

Nustatyti faktai ir išvados 
Remdamasi atliktu auditu, Vengrijos valstybinė audito institucija nustatė, kad duomenų 
tvarkymo organizacijų vidaus taisyklėmis dėl duomenų tvarkymo veiklos buvo 
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užtikrinta nacionalinių duomenų išteklių, kaip nacionalinio turto dalies, apsauga pagal 
2011–2015 m. galiojusias teisines nuostatas. Duomenų valdytojai tinkamai praktiškai 
taikė saugaus duomenų tvarkymo ir duomenų apdorojimo užsakomųjų paslaugų 
reikalavimus. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims buvo įgyvendintas pagal 
atitinkamus įgaliojimus ir aiškiai apibrėžiant atsakomybę ir kompetenciją.  

Kalbant apie kai kuriuos duomenų valdytojus, nustatyta, kad elektroninių sistemų ir 
visos organizacijos slaptumo klasifikacija ne visada atitiko teisinius reikalavimus, tačiau 
šių trūkumų mastas iš esmės neturėjo įtakos tvarkomų duomenų saugumui. 
Remdamosi audito ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis, duomenų tvarkymo 
organizacijos trūkumus pašalino pagal Valstybinės audito institucijos patvirtintus 
veiksmų planus. 

Atsižvelgdama į lygiagretų tarptautinį auditą, atliktą bendradarbiaujant su EUROSAI IT 
darbo grupe, Valstybinė audito institucija nustatė, kad Vengrijos duomenų apsaugos 
teisės aktai atitiko galiojusią ES direktyvą. 

Apibendrinant, Vengrijos valstybinė audito institucija, atlikdama duomenų apsaugos 
auditą, prisidėjo prie gero valdymo ir nacionalinių duomenų išteklių apsaugos. 

Kitos ataskaitos šioje srityje 

Ataskaitos pavadinimas: Ataskaita. Tolesnių veiksmų auditai. Duomenų apsaugos 
auditas. Vidaus duomenų apsaugos sistemos ir tam tikrų 
pagrindinių duomenų įrašų auditas vykdant tarptautinį 
bendradarbiavimą  

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (vengrų k.) 

Paskelbimo data: 2020 m. 
  

https://www.asz.hu/storage/files/files/jelentes/2020/20077.pdf?download=true
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Nyderlandai 
Audito rūmai 

 

Nyderlandų ypatingos svarbos vandentvarkos konstrukcijų ir 
sienų kontrolės kibernetinis saugumas 
Paskelbimo datos:  2019 m. kovo mėn. ir 2020 m. balandžio mėn. 

Nuoroda į ataskaitas:  Ataskaitos dėl kibernetinio saugumo ir ypatingos svarbos 
vandens konstrukcijų santrauka (anglų k.) 
 
Ataskaitos dėl kibernetinio saugumo ir automatizuotos sienų 
kontrolės santrauka (anglų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis:  Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis: 2018–2020 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
2018 m. Nyderlandų audito rūmai nusprendė atlikti visuomenei itin svarbių sektorių 
kibernetinio saugumo auditus. Audito institucija, remdamasi ilgalaike patirtimi 
atliekant centrinės valdžios informacijos saugumo reikalavimų laikymosi auditus, 
numatė, kad atlikus auditą dėl praktiškai įgyvendinamos politikos ir priemonių 
veiksmingumo būtų sukurta pridėtinė vertė. Pirmieji du audituoti sektoriai buvo 
vandentvarka ir automatizuotos sienų kontrolės sistemos: pirmasis yra gyvybiškai 
svarbus valstybei, kurios didžioji teritorijos dalis yra žemiau jūros lygio, o antrasis – dėl 
Amsterdamo Schipholio oro uosto, kaip tarptautinio centro ir šalies vartų, padėties. 

Infrastruktūros ir vandentvarkos ministras keletą vandens konstrukcijų, kurias valdo 
Viešųjų darbų ir vandentvarkos generalinis direktoratas (audituojamas subjektas), 
nurodė kaip svarbiausias vandentvarkos sektoriaus dalis. Daugelis kompiuterinių 
sistemų, naudojamų valdant ypatingos svarbos vandens konstrukcijas, įdiegtos 
praėjusio amžiaus devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose, t. y. tuo metu, kai į 

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/03/28/strengthening-the-digital-defences-the-cyber-security-of-critical-water-structures
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/03/28/strengthening-the-digital-defences-the-cyber-security-of-critical-water-structures
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2020/04/20/automated-border-controls
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kibernetinį saugumą paprastai nebuvo atsižvelgiama. Šios sistemos iš pradžių buvo 
sukurtos veikti autonomiškai, tačiau palaipsniui buvo prijungtos prie didesnių 
kompiuterinių tinklų, pavyzdžiui, siekiant palengvinti nuotolinį valdymą. Dėl šios 
tendencijos sistemos tapo labiau pažeidžiamos kibernetinių grėsmių atžvilgiu.  

Gynybos ministras bei Teisingumo ir saugumo ministras dalijasi atsakomybe už 
patikrinimus kertant sieną, kuriuos atlieka Nyderlandų sienos apsaugos pareigūnai 
Schipholio oro uoste. Abi ministerijos (audituoti subjektai) turi savo IT sistemas, 
kuriomis pasikliauja sienos apsaugos pareigūnai. Sistemos yra itin svarbios oro uostų 
veiklai ir yra naudojamos ypatingai slaptais laikomiems duomenims tvarkyti. Todėl jie 
tampa įdomiu kibernetinių išpuolių, kuriais siekiama sabotuoti, šnipinėti sienų 
kontrolės patikrinimus ar jais manipuliuoti, taikiniu. 

Auditų metu buvo tikrinama, kaip audituoti subjektai buvo pasirengę kovoti su 
kibernetinėmis grėsmėmis ir ar pasirengimas buvo veiksmingas. 

o Auditų metu buvo siekta atsakyti į šiuos klausimus: kaip audituojami subjektai 
saugo sistemas nuo kibernetinių grėsmių ir užkerta kelią kibernetiniams 
išpuoliams? 

o Kaip audituojami subjektai aptinka kibernetines grėsmes ir išpuolius? 

o Kaip audituojami subjektai reaguoja, kai įvyksta kibernetinis išpuolis? 

Abiejuose audituose išskirtinai daug dėmesio buvo skiriama veiksmingumui. Glaudžiai 
bendradarbiaudami su audituotais subjektais, etiškieji įsilaužėliai dirbo ypatingos 
svarbos vandens konstrukcijose ir vienoje iš sienų kontrolės sistemų. Be abejo, prieš 
paskelbiant ataskaitas buvo atsižvelgta į visus bandymų metu nustatytus faktus ir 
nebuvo atskleista jokia techninė informacija. 

Pagrindinis šių dviejų auditų skirtumas buvo tas, kad, atliekant vandens konstrukcijų 
auditą, dėmesys buvo sutelktas į audituoto subjekto siekiamus tikslus, o sienų 
kontrolės auditas buvo grindžiamas NIST kibernetinio saugumo sistema. 

Nustatyti faktai 
Visų pirma abiejų auditų metu nustatyta, kad audituoti subjektai buvo informuoti apie 
kibernetines grėsmes ir šiuo klausimu laikėsi profesionalaus požiūrio. 

Tačiau, kalbant apie vandens konstrukcijas, audituotas subjektas vis dar turėjo dėti 
daugiau pastangų tiek aptikimo, tiek reagavimo srityse, kad pasiektų savo paties 



III DALIS. AAI ataskaitų santraukos 
 80 
 

 

kibernetinio saugumo tikslus. Audituotas subjektas įsteigė Saugumo operacijų centrą 
(SOC), kad kibernetiniai išpuoliai būtų aptikti ir į juos būtų reaguojama. Tačiau 2017 m. 
pabaigoje nustatytas tikslas nedelsiant aptikti bet kokius kibernetinius išpuolius, 
nukreiptus prieš ypatingos svarbos vandens konstrukcijas, iki 2018 m. rudens nebuvo 
pasiektas. Tai reiškė, kad kilo rizika, jog kibernetinis išpuolis, nukreiptas prieš ypatingos 
svarbos vandens konstrukcijas, bus neaptiktas arba kad toks išpuolis bus aptiktas per 
vėlai. Be to, vienoje iš ypatingos svarbos vandens konstrukcijų atliktas bandymas 
parodė, kad į ją buvo įmanoma patekti fiziškai. Įsilaužėliai sugebėjo patekti į 
dispečerinę, ten jie atsidūrė vieni, o darbo vietos nebuvo apsaugotos. Galiausiai, 
audituotas subjektas nebuvo parengęs jokio kibernetinio išpuolio sukeltos krizės 
scenarijaus, o su reagavimu susijusios informacijos trūko arba ji nebuvo nuolat 
atnaujinama. Siekiant greitai ir veiksmingai reaguoti į krizinę situaciją, turėti naujausią 
informaciją gali būti labai svarbu. 

Kalbant apie sienų kontrolę, kibernetinio saugumo priemonės nebuvo nei tinkamos, 
nei parengtos ateities iššūkiams. Visų pirma, prieš pradedant veiklą reikėjo oficialiai 
patvirtinti svarbias sienų kontrolės sistemas, siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintos 
visos kibernetinio saugumo priemonės. Nustatėme, kad dvi iš trijų sistemų veikė 
neturint patvirtinimo, o tai reiškia, kad nebuvo jokių garantijų, jog būtinos saugumo 
priemonės buvo įdiegtos. Antra, vienas SOC veikė, tačiau nė viena iš sistemų nebuvo 
tiesiogiai prie jo prijungta. Nors bendroji infrastruktūra buvo prijungta prie SOC, vis tiek 
išliko rizika, kad kibernetiniai išpuoliai nebus pastebėti arba bus aptikti per vėlai. 
Trečia, nebuvo atliekami reguliarūs saugumo bandymai. Iš tiesų anksčiau bandymai 
buvo atlikti tik su viena iš trijų sistemų, ir tai tik iš dalies. Galiausiai, kaip ir pirmojo 
audito atveju, nebuvo parengtas joks konkretus kibernetinio išpuolio sukeltos krizės 
scenarijus. 

Atliekant vienos iš sistemų, kurios bandymai anksčiau niekada nebuvo atlikti, saugumo 
bandymą, etiškieji įsilaužėliai nustatė keletą saugumo spragų. Šiomis saugumo 
spragomis galėtų pasinaudoti piktavalis neteisėtai prieigą gavęs ten dirbantis asmuo, 
kuris galėtų surengti kibernetinį išpuolį, siekdamas gauti informaciją, ją kopijuoti ir 
netgi ja manipuliuoti sistemoje. Šie rezultatai įrodo saugumo bandymų svarbą.  

Nustatyti faktai kelia nerimą dėl tebesitęsiančio sienų procesų automatizavimo. 
Artimiausioje ateityje vis daugiau sienų kontrolės sistemų apdoros vis daugiau 
duomenų naudodamos vis didesnį jungčių skaičių. Dėl to didėja kibernetinių išpuolių 
rizika, taigi taikytas modelis nebuvo parengtas ateities iššūkiams. 
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Išvados 
Kalbant apie vandens konstrukcijas, dėl kai kurių pagrindinių elementų audituotas 
subjektas negalėjo imtis galutinių kibernetinio saugumo užtikrinimo veiksmų. 
Pavyzdžiui, buvo neaišku, koks buvo grėsmės lygis, todėl buvo sunku įvertinti, ar 
priemonės, kurių imtasi, ir joms skirtas biudžetas buvo pakankami. Be to, už kibernetinį 
saugumą atsakingas centrinis skyrius neturėjo įgaliojimų decentralizuotose vandens 
konstrukcijose įgyvendinti būtinų kibernetinio saugumo priemonių. Šiuo klausimu buvo 
laikomasi audito rekomendacijų ir tai padėjo organizacijai tęsti veiklą. 

Kalbant apie sienų kontrolę, nebuvo aiškios priežasties, kodėl kibernetinio saugumo 
lygis buvo nepakankamas. Audito tyrimo metu nustatyta, kad kibernetinio saugumo 
procedūros ir politikos priemonės buvo išsamios ir detalios, taip pat nustatyta, kad 
praktinės patirties ir kvalifikuotų darbuotojų buvo pakankamai. Todėl audito 
rekomendacijose daugiausia dėmesio skirta tam, kad būtų užtikrinta, kad iš tikrųjų 
būtų imtasi visų įmanomų veiksmų.  

Abu auditai sulaukė daug parlamento ir žiniasklaidos dėmesio. Audito metu buvo 
didinamas informuotumas apie gyvybiškai svarbios infrastruktūros kibernetinį 
saugumą, o audituotiems subjektams pateikta įžvalgų, kaip pagerinti savo kibernetinį 
saugumą. Glaudus bendradarbiavimas su audituotu subjektu buvo labai svarbus 
siekiant visapusiškai suprasti jo padėtį ir valdyti kibernetinio saugumo tyrimų ir 
testavimo rizikas.  

Taip pat planuojamas trečiasis šios serijos auditas. Be to, Nyderlandų nacionalinės 
vyriausybės informacijos saugumo lygis yra pagrindinis metinio atitikties audito ciklo 
elementas. Bėgant metams Nyderlandų AAI pastebėjo, kad daugelio ministerijų 
informacijos saugumo priemonės nesiekia reikiamo lygio. Audito rūmai šiuo metu 
naudojasi patirtimi, įgyta atliekant kibernetinio saugumo auditus, siekdami išplėsti 
savo požiūrį į informacijos saugumo auditą, neapsiribojant vien dokumentais ir politika, 
o tikrinant faktinį priemonių veiksmingumą. 
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Kitos ataskaitos šioje srityje 

Ataskaitos pavadinimas: „Staat van de rijksverantwoording 2019“ 3 skyrius 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (nyderlandų k.) 

Paskelbimo data: 2020 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Dėmesys skaitmeniniam darbui namuose 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (nyderlandų k.) 

Paskelbimo data: 2020 m. 
  

https://www.rekenkamer.nl/binaries/rekenkamer/documenten/rapporten/2020/05/20/staat-van-de-rijksverantwoording-2019/SRV-wr.pdf
https://english.rekenkamer.nl/publications/publications/2020/11/02/focus-on-digital-home-working
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Lenkija 
Najwyższa Izba Kontroli  

Viešosioms užduotims naudojamų IT sistemų veikimo saugumo 
užtikrinimas 
Paskelbimo data:  2016 m. 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (lenkų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis:  Atitikties 

Audituotas laikotarpis:  2014–2015 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Audito tikslas buvo įvertinti, ar sistemose, skirtose svarbioms viešosioms užduotims 
atlikti, surinkti duomenys audituotose institucijose buvo saugūs. Auditas buvo atliktas 
šešiose atrinktose institucijose, vykdančiose svarbias viešąsias užduotis. Atlikus analizę, 
kiekvienoje institucijoje buvo pasirinkta viena svarbi IT sistema, kuri vėliau buvo 
išsamiai patikrinta. Atliekant auditą buvo taikoma COBIT (angl. Control Objectives for 
Information and related Technology) metodikos 4.1 versija. 

Šis auditas buvo atliktas po 2015 m. atlikto valstybinių institucijų kibernetinio saugumo 
užduočių vykdymo Lenkijoje audito67, kurio metu nustatyti faktai atskleidė sistemines 
problemas. 2016 m. auditas, be kita ko, parodė, kad iki to laiko valstybės administracija 
nesiėmė veiksmų, kad užtikrintų IT saugumą nacionaliniu lygmeniu. Padaryta išvada, 
kad viešųjų subjektų veikla, susijusi su kibernetinės erdvės apsauga, buvo vykdoma 
padrikai ir jai trūko sisteminio požiūrio. Kadangi nebuvo centralizuotos tvarkos 
konkrečioms tam tikrų IT sistemų, būtinų valstybės veikimui, saugumo sąlygoms 
užtikrinti, audito tikslas buvo patikrinti, ar institucijos, administruojančios IT sistemas, 

67 https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/ 

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/15/042/KPB/
https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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naudojamas svarbioms viešosioms užduotims atlikti, užtikrino, kad tokias užduotis 
būtų galima saugiai įgyvendinti.  

Kitas su kibernetiniu saugumu susijęs sistemų auditas „Kibernetinis saugumas 
Lenkijoje“ patvirtintas 2019 m., tačiau jo metu nustatyti faktai yra konfidencialūs. 

Audito klausimai  
Tarpiniai tikslai buvo suskirstyti į dvi vertinimo sritis, siekiant atsakyti į konkrečius 
klausimus. 

IT saugumo rėmimo srityje visos organizacijos lygmeniu buvo tikrinama, ar, be kita ko: 

o buvo vykdomas IT saugumo valdymas; 

o buvo įgyvendinti IT saugumo užtikrinimo planai; 

o IT saugumas buvo testuojamas, prižiūrimas ir stebimas; 

o buvo nustatyti IT saugumo incidentai; 

o IT buvo valdomos kriptografiniais raktais; 

o buvo įdiegta apsauga nuo kenkimo programinės įrangos bei jos aptikimo sistema 
ir taikomos pataisos; 

o buvo užtikrintas tinklo saugumas. 

Saugumo rėmimo srityje atrinktų sistemų lygmeniu buvo tikrinama, ar, be kita ko: 

o buvo tvarkomi naudotojų tapatybės ir paskyrų duomenys; 

o buvo apsaugotos saugumo technologijos ir neskelbtini duomenys. 

Nustatyti faktai ir išvados 
Informacijos saugumo sistemos parengimo ir įgyvendinimo lygiu neužtikrintas 
priimtinas duomenų, surinktų IT sistemose, naudojamose svarbioms viešosioms 
užduotims atlikti, saugumo lygis. Informacijos saugumo procesai buvo vykdomi 
chaotiškai, o nesant procedūrų – intuityviai. Iš šešių audituotų institucijų tik viena buvo 
įdiegusi informacijos saugumo sistemą ir reikėtų paminėti, kad ji veikė su dideliais 
trūkumais. Visose audituotose institucijose, išskyrus vieną, darbas, kuriuo siekta 
užtikrinti, kad IT sistemose tvarkomos informacijos saugumo sąlygos būtų tinkamos, 
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nepasiekė tinkamo lygio, nes tas darbas buvo pradėtas dar visai neseniai ir tai buvo 
pradinis etapas, per kurį taip pat buvo sukurti reikiami oficialūs pagrindai. Jis buvo 
grindžiamas supaprastinta arba neoficialia tvarka, pagrįsta gerąja patirtimi arba iki to 
laiko IT darbuotojų įgyta patirtimi.  

Pagal COBIT 4.1 metodiką informacijos saugumo valdymo proceso branda įvairiose 
audituotose institucijose skyrėsi ir pagal skalę nuo nulio iki penkių, kurioje penki yra 
aukščiausia brandos pakopa, buvo įvertinta nuo (1) pradinė / ad hoc iki (3) apibrėžta. 

Atsakomybė už IT saugumo užtikrinimą audituotose institucijose teko saugumo 
koordinatoriui, o jis vis dėlto nebuvo kompetentingas praktiškai valdyti visą procesą. Su 
tuo susijusias užduotis taip pat dažnai vykdė tik vienas asmuo. Nors buvo paskirtos 
specialistų grupės ar sudaryti susitarimai su išorės rangovais, analizė, reikalinga 
siekiant nustatyti, ar suteiktos paslaugos atitinka institucijos saugumo poreikius, 
nebuvo atlikta. Audituotų institucijų supratimas apie būtinybę užtikrinti IT saugumą 
buvo padrikas ir ribotas. Duomenų saugumas iš esmės buvo vertinamas kaip IT 
departamento, o ne visų organizacinių vienetų, kuriems pavestos teisės aktais 
nustatytos užduotys, atsakomybė ir sritis, o tai labai trukdė kurti nuoseklias visos 
institucijos IT saugumo valdymo sistemas.  

Lyginant reikalavimų užtikrinti informacijos saugumą laikymosi kokybę tiek visų 
organizacijų, tiek atrinktų sistemų atžvilgiu, akivaizdu, kad antruoju atveju 
įgyvendinimo kokybė buvo aukštesnė. Taip galėjo atsitikti dėl viduriniojo lygmens 
techninių darbuotojų praktinių žinių ir dalyvavimo poveikio užtikrinant saugumą, 
intensyvesnio komercinių IT sistemų, grindžiamų rinkos standartais, naudojimo viešojo 
administravimo srityje ir pažangių saugumo užtikrinimo sprendimų. Taikant tokius 
sprendimus, ankstesnę patirtį ir gerąją praktiką, buvo galima išlaikyti tam tikrą įvairių 
sistemų veikimo saugumo lygį esant ribotiems ištekliams, organizaciniams trūkumams 
ar „neveikiančiam“ reguliavimui. Tačiau tai negali būti tikslinis sprendimas, nes 
dinamiško grėsmės lygio didėjimo laikotarpiu IT sistemų saugumas negali būti 
grindžiamas netvarkingai valdomomis priemonėmis, kuriomis siekiama įveikti tik 
neatidėliotinus sunkumus. 

Audito išvados  

Bendros IT saugumo rekomendacijos ir reikalavimai, taikomi visiems viešiesiems 
subjektams, turi būti parengti ir įgyvendinti centriniu lygmeniu. Būtinas sisteminis 
sprendimas, pagal kurį IT saugumo audito rezultatai būtų atskleidžiami taip, kad 
piliečiai galėtų susipažinti su informacija apie viešųjų subjektų veiklą, tačiau prieiga prie 
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informacijos apie priemones ir metodus, kuriais siekta užtikrinti tvarkytos informacijos 
saugumą, būtų apribota. 

Kitos ataskaitos šioje srityje 

Ataskaitos pavadinimas: Regioninių valdžios institucijų vykdomas informacijos saugumo 
valdymas 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (lenkų k.) 

Paskelbimo data: 2019 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Lenkijos kibernetinis saugumas (įslaptinta informacija) 

Nuoroda į ataskaitą: Viešai neprieinama 

Patvirtinimo data: 2019 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Regioninės valdžios institucijų vykdomas IT sistemų saugumo 
užtikrinimas Palenkės vaivadijoje 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (lenkų k.) 

Paskelbimo data: 2018 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Vaikų ir jaunimo patyčių kibernetinėje erdvėje prevencija ir 
kova su jomis 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (lenkų k.) 

Paskelbimo data: 2017 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Kaip Lenkijos viešojo sektoriaus institucijos atlieka kibernetinio 
saugumo užduotis 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (lenkų k.) 

Paskelbimo data: 2015 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Pasirinktų informacinių sistemų, elektroninio keitimosi 
informacija ir Nacionalinės sąveikumo sistemos reikalavimų 
įgyvendinimas, remiantis kai kurių savivaldybių tarybų ir rajonų 
teises turinčių miestų pavyzdžiu 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (lenkų k.) 

Paskelbimo data: 2015 m. 
  

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_18_006_201807261245431532609143%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lbi%7Ep_17_062_201711081216511510143411%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/plik/id,15249,vp,17730.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kpb%7Ep_14_043_201406171048381403002118%7E01,typ,kk.pdf
https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kap%7Ep_14_004_201405280743421401263022%7E01,typ,kk.pdf
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Portugalija 
Tribunal de Contas  
 

Portugalijos elektroninio paso auditas 
Paskelbimo data:  2014 m. 

Nuoroda į ataskaitą:  Ataskaita (portugalų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis:  Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis:  2013 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Portugalijos elektroninio paso (PEP) veiklos auditas buvo orientuotas į informacinių 
sistemų, kurias pasitelkus jis yra suteikiamas, išduodamas ir naudojamas, 
veiksmingumą, visų pirma Portugalijos pasienyje atliekant automatizuotą keleivių 
tikrinimą, kai jomis nuskaitomi biometriniai duomenys68. 

Pagrindiniai audito tikslai buvo šie: 

o patikrinti atitiktį ES ir nacionalinei teisei, tarptautiniams standartams ir gairėms 
dėl PEP suteikimo, išdavimo ir naudojimo, įskaitant nacionalinės teisinės sistemos 
tinkamumą; 

o išnagrinėti pagrindinių procesų, susijusių su PEP gyvavimo ciklu, visų pirma 
procesų, susijusių su PEP suteikimu, išdavimu ir naudojimu, veiksmingumą; 

                                                      
68 Darome nuorodą į FRONTEX (Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros) 

automatizuotos sienų kontrolės sistemas. 

https://www.tcontas.pt/pt-pt/ProdutosTC/Relatorios/RelatoriosAuditoria/Documents/2014/rel022-2014-2s.pdf
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o išnagrinėti svarbiausius informacinių sistemų veiksmingumo aspektus, visų pirma 
saugumo reikalavimų, susijusių su PEP informacinėmis sistemomis (SIPEP), 
laikymąsi. 

Pagrindinės rizikos sritys, be kita ko, buvo šios:  

o materialiojo turto / elektroninės informacijos praradimas / vagystė; 

o piktnaudžiavimas konfidencialia informacija; 

o atitikties rizika (teisinių ir norminių reikalavimų neatitikimas). 

Audito laikotarpis: 2013 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. (prireikus galėjo būti 
pratęstas ir taikomas ankstesniems ar vėlesniems metams). 

Nustatyti faktai ir išvados  
Portugalijos elektroninis pasas (PEP) gali būti trijų kategorijų: bendrasis69, diplomatinis 
arba specialusis. Taip pat išduodamas pasas, skirtas užsieniečiams, kurį turint 
suteikiama mažiau privilegijų. 

Paso suteikimo sistemoje yra kelios paraiškų formos, ji apima keletą duomenų rinkimo 
subjektų bei pasą suteikiančių įstaigų, tačiau tik vieną išdavėją (atsakingą už gamybą, 
personalizavimą ir pristatymą). 

Procese dalyvauja keli subjektai (PEP subjektai). Duomenis renka ir pasus išduoda šie 
subjektai:  

o žemyninėje Portugalijoje: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF)70 ir Instituto 
dos Registos e do Notariado (IRN)71 registrų tarnybos; 

                                                      
69 Maždaug 99 % visų išduotų PEP. 

70 Imigracijos ir sienų tarnyba. 

71 Registravimo biuras ir notaras (tik priėmimas). 
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o Azorų72 ir Madeiros autonominiuose regionuose: tarnybos, pavaldžios 
atitinkamam Vice-Presidência do Governo Regional73; užsienyje: Portugalijos 
konsulatai; 

o Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A.74 (INCM) išduoda ir pristato pasus. 

Pagrindinius procesus daugiausia padeda atlikti SIPEP (centrinės administracijos 
prašymų išduoti portugališkus pasus sistema). SIPEP suteikia galimybę registruoti, 
saugoti, apdoroti, tvirtinti ir pateikti reikiamą informaciją, susijusią su PEP suteikimu, ją 
taikant inicijuojamas INCM vykdomas pritaikymo prie individualių poreikių procesas ir 
užtikrinama sąsaja su kitomis sistemos programomis, koordinuojant visus PEP 
subjektus, dalyvaujančius fizinėje ir logistinėje surinktų duomenų registracijoje. 

PEP subjektų organizacinė struktūra leidžia jiems pasiekti su PEP susijusius teisinius 
tikslus. Sistema vis dar labai priklauso nuo turimų žmogiškųjų išteklių ir duomenų 
surinkimo lygio. Tačiau SIPEP apima kelias automatizuoto duomenų tvarkymo funkcijas 
ir tvirtinimo kontrolės priemones. 

Kadangi procedūromis (kai kurios iš jų gali būti atliekamos nepriklausomai, be žmogaus 
įsikišimo) užtikrinamos kontrolės funkcijos ir duomenų valdymas, SIPEP turi didelį 
poveikį organizavimui ir informacinei sistemai, visų pirma: i) standartų, procesų ir 
reikiamų duomenų supratimui ir apibrėžimui; ii) pačios informacinės sistemos 
reikalavimų apibrėžimui. 

Duomenų rinkimo proceso efektyvumą ir veiksmingumą užtikrina SIPEP sąveika su 
kitomis informacinėmis sistemomis75 pagal teisės aktus. 

Sukurta, nors išsamiai nedokumentuota, visokeriopa IT veiklos (įrangos valdymo, 
plėtojimo ir įsigijimo, IT operacijų, veiklos tęstinumo ir atsigavimo po nelaimių, 

                                                      
72 Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I. P. (RIAC) (Piliečiams 

teikiamų paslaugų modernizavimo ir kokybės agentūra, valstybinė institucija) paslaugų 
centrai (tik priėmimas). 

73 Regiono valdžios pirmininko pavaduotojas. 

74 Oficiali spaustuvė ir monetų kalykla, valstybės įmonė. 
75 Būtent su Integruota SEF informacine sistema (SIISEF), Šengeno informacinės sistemos 

nacionaline sekcija (NSIS), piliečių atpažinties duomenų baze, nuosprendžių registrų 
duomenų baze. 
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informacijos saugumo) kontrolės sistema, kuria užtikrinamas SIPEP sistemos 
plėtojimas, veikla, valdymas ir techninė priežiūra. 

Veiklos rodikliai (2013 m.): 

o suteikta apie 500 000 PEP, iš kurių maždaug 63 % suteikė SEF, 33 % – Portugalijos 
konsulatai ir 4 % – regioninės valdžios institucijos; 

o pajamos, gautos išduodant PEP, sudarė apie 37 milijonus eurų, daugiausia pajamų 
gauta iš INCM (43 %), SEF (32 %) ir Ministério dos Negócios Estrangeiros76 (MNE) 
(17 %). 

2013 m. atlikti SIPEP bandymai nepatvirtino, kad buvo laikomasi ilgiausio teisiškai 
nustatyto pristatymo laiko (nuo prašymo pateikimo dienos iki dienos, kai PEP yra 
paruoštas atsiėmimui iš išdavimo punkto), nes faktinė pristatymo į išdavimo punktą 
data ne visada buvo laiku užregistruota. 

SEF, MNE, RIAC ir INCM į biometrinių duomenų ir parašų rinkimo (kioskų) įrangos 
įsigijimą, automatizuotos sienų kontrolės (ABC) sistemų įrangą ir IT sistemų, paslaugų 
bei techninės pagalbos įsigijimą ir priežiūrą investavo 11 milijonų eurų; didžiausią sumą 
išleido SEF. 

Prieš atsirandant PEP, (nebiometrinio) Portugalijos Respublikos paso kaina buvo 
22,44 euro; 2006 m. bendrojo (biometrinio) PEP kaina buvo 60 eurų, o 2011 m. kaina 
padidėjo iki 65 eurų. 

Paraiškos gauti PEP 

Paraiškas gauti PEP nagrinėja pačios kompetentingos tarnybos, kurios gauna paraiškos 
dokumentus, renka pareiškėjų biografinius ir biometrinius duomenis, renka įmokas ir 
vėliau pristato išduotą PEP. 

Taikant pagrindinę sistemą (SIPEP) patvirtinamas duomenų teisingumas ir kokybė, 
pasitelkiant virtualias kontrolės priemones ir kryžmines nuorodas į kitas informacines 
sistemas, t. y. piliečių atpažinties duomenų bazę, siekiant įsitikinti, kad prašymas 
atitinka reikalavimus ir yra tinkamas, kad PEP būtų suteiktas ir išduotas. 

Susiję statuso pokyčiai užregistruojami registracijos žurnaluose, užtikrinant galimybę 
atlikti operacijų auditą, operacijų vientisumą ir neginčijamumą. 

                                                      
76 Užsienio reikalų ministerija. 
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Duomenų perdavimas tarp duomenų rinkimo institucijų (Portugalijoje ir užsienyje) ir 
SEF vyksta naudojantis VPN (virtualiuoju privačiuoju tinklu) ir yra įgyvendinamas 
remiantis prieigos valdymu pagal SEF kontroliuojamus identifikatorius77. 

Paraiška gauti bendrąjį PEP nagrinėjama kitaip, kai ją pateikia piliečiai, kurių teisės yra 
apribotos arba suvaržytos, įskaitant: i) asmenis, kurie negali pasinaudoti savo teisėmis 
(nepilnamečiai, neveiksnūs asmenys ar asmenys, kuriems taikomi draudimai); 
ii) asmenis, kurių teisės apribotos teismo tvarka arba policijos (dėl teistumo, 
nagrinėjamos bylos arba dokumentų konfiskavimo); ir iii) kai paraišką išduoti antrąjį 
PEP pateikęs asmuo remiasi nacionaliniu arba teisėtu interesu. 

PEP suteikimas 

Sprendimas suteikti bendrąjį PEP gali būti: 

o automatinis – automatinis SIPEP paraiškų sistemos patvirtinimas po to, kai 
patvirtinama pareiškėjo tapatybė, teistumo nebuvimas (sutikrinant duomenis su 
IRN piliečių atpažinties ir nuosprendžių registro duomenų bazėse esančiais 
duomenimis) ir nagrinėjamų bylų nebuvimas. Taikoma tik SEF, kai PEP paraiškos 
pateikiamos žemyninėje dalyje78; 

o individualiai priimamas / patvirtinamas kitų subjektų (regioninės valdžios 
institucijų ir konsulinių įstaigų) arba SEF atveju gali būti taikomi reikalavimai, kurie 
automatinio patvirtinimo metu netaikomi79. 

                                                      
77 SIPEP nacionaliniu / regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis (internetu) gali naudotis 

žemyninėje dalyje, Azorų ir Madeiros autonominiuose regionuose įsikūrusios tarnybos, taip 
pat užsienyje veikiantys Portugalijos konsulatai. 

78 Tai automatizuota SIPEP paraiškų sistemos funkcija, skirta patenkinti (viduje sakoma 
„patvirtinti“) prašymą (išskyrus prašymą gauti antrąjį PEP), kurį pateikė pilnametis pilietis, 
turintis galiojančią piliečio kortelę, kuriam nėra iškelta byla ir kuriam tokia teisė nėra 
apribota ar uždrausta. SEF suteikiant bendruosius PEP (apie 60 % visų patenkintų prašymų) 
buvo taikomos automatinės patvirtinimo procedūros ir sprendimai dėl prašymo 
patenkinimo, o likusias paraiškas išnagrinėti ir patvirtinti turėjo Direção Central de 
Imigração e Documentação (DCID). 

79 Visų pirma tais atvejais, kai pareiškėjai negali pasinaudoti savo teisėmis (nepilnamečiai, 
neveiksnūs asmenys ar asmenys, kuriems taikomi draudimai), jų teisės apribotos teismo 
tvarka arba policijos, arba pateikto prašymo antrajam PEP gauti atveju, kai prašymą 
kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėja DCID. 
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PEP išdavimas 

PEP išdavimas, kuris apima gamybą, personalizavimą ir pristatymą, priklauso INCM 
kompetencijai. Kai PEP pristatymas užregistruojamas SIPEP, paso būsena pakeičiama į 
„galioja“. 

PEP tarifai skiriasi priklausomai nuo reikalingų paslaugų lygio. Kad būtų galima įvertinti 
paslaugų lygį, SIPEP turi atsižvelgti į faktinę PEP pristatymo datą. 

PEP pristatomas pagal transporto paslaugų sutartį. 

PEP galiojimo nutraukimas 

Pareiškėjui pateikus ankstesnį, vis dar galiojantį PEP, jo galiojimas turėtų būti 
nutrauktas, kad būtų užkirstas kelias pakartotiniam naudojimui; atitinkamai SIPEP 
paraiškų sistemoje užregistruota paso būsena pakeičiama į „nenaudojamas“. 
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Suomija 
Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 

Kibernetinės apsaugos tvarka 
Paskelbimo data:  2017 m. 

Nuoroda į ataskaitą:  Ataskaita (suomių k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis: Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis:  2016–2017 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Šiuo auditu buvo siekiama ištirti, ar centrinėje valdžioje buvo užtikrinama kaip 
įmanoma veiksminga ir ekonomiškai efektyvi kibernetinė apsauga. Audito metu 
daugiausia dėmesio skirta centrinės valdžios kibernetinio saugumo organizavimui ir 
valdymui. Audito rezultatai galėtų būti naudojami centrinės valdžios kibernetinio 
saugumo veiksmingumui ir efektyvumui didinti. Auditas buvo atliekamas nuo 2016 m. 
rugsėjo 22 d. iki 2017 m. rugsėjo 4 d. Pažangos stebėjimas buvo vykdomas 2019 m. 
rudenį. Vykdydama pažangos stebėjimą, Nacionalinė audito institucija išnagrinėjo 
veiksmus, kurių imtasi atsižvelgiant į audito metu nustatytus faktus ir pateiktas 
rekomendacijas.  

Audituoti subjektai, be kita ko, buvo valdžios institucijos, atsakingos už kibernetinę 
apsaugą centrinėje valdžioje (Ministro Pirmininko kabinetas, Finansų ministerija ir 
Transporto ir ryšių ministerija), ir valdžios institucijos, atsakingos už centralizuotas 
kibernetinės apsaugos užduotis ir centralizuotas IT paslaugas centrinėje valdžioje 
(Suomijos transporto ir ryšių agentūros Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, 
vyriausybės IRT centras „Valtori“, Skaitmeninių ir gyventojų duomenų paslaugų 
agentūra). Rekomendacijų veiksmingumas taip pat buvo vertintas tikrinant centrinės 
valdžios institucijas, teikiančias paslaugas elektroninėmis priemonėmis (Skaitmeninių ir 

https://www.vtv.fi/app/uploads/2018/05/22102159/kybersuojauksen-jarjestaminen-16-2017.pdf
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gyventojų duomenų paslaugų agentūra, Suomijos transporto ir ryšių agentūra 
„Traficom“, Nacionalinė administracinė vykdymo užtikrinimo tarnyba ir jos priežiūros 
institucija – Teisingumo ministerija ir Teisingumo ministerijos IRT paslaugų centras).  

Audito klausimai 
Atliekant kibernetinio saugumo organizavimo auditą buvo iškelti šie audito klausimai: 

o Ar audituotas subjektas, organizuodamas kibernetinį saugumą, pakankamai 
atsižvelgė į ekonominį aspektą? 

o Ar audituoto subjekto informuotumas apie kibernetinio saugumo padėtį padeda 
užtikrinti sistemų kibernetinį saugumą? 

o Ar audituoto subjekto gebėjimas reaguoti į kibernetinius pažeidimus yra 
pakankamas? 

Audito klausimas dėl kibernetinės apsaugos tvarkos buvo įtrauktas į audito temą 
„Informacinės visuomenės funkcinio patikimumo užtikrinimas“, pateiktą Suomijos 
nacionalinės audito institucijos 2016–2020 m. audito plane. Kalbant apie centrinės 
valdžios finansų svarbą, šį audito klausimą galima pagrįsti trūkumais, susijusiais su 
paslaugų teikimo nutraukimu ir duomenų pažeidimais, taip pat neigiamu prasto 
kibernetinio saugumo poveikiu verslo veiklai. Auditas buvo atliekamas tuo pačiu metu 
kaip ir auditas „Elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų funkcinio patikimumo 
valdymas“, kuris priklauso tai pačiai temai. Pagrindinę audito medžiagą sudarė 
dokumentai ir pokalbiai su institucijomis, atsakingomis už atitinkamą veiklą.  

Nustatyti faktai ir išvados 
Suomijos kibernetinio saugumo strategijoje nustatyti pagrindiniai kibernetinės aplinkos 
problemų sprendimo ir jos veikimo užtikrinimo tikslai bei politikos priemonės. Buvo 
dedamos pastangos siekiant įgyvendinti kibernetinio saugumo strategiją vykdant 
įgyvendinimo programą, kurios pažanga vertinama kasmet. Saugumo komitetas yra 
Gynybos ministerijos bendradarbiavimo institucija, kuri stebi ir koordinuoja 
kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimą.   

Veiksmingas kibernetinio saugumo organizavimas yra rizikos valdymas, o kad jis būtų 
sėkmingas, reikia veiksmingų valdymo struktūrų ir priemonių, kuriomis rizikos 
valdymas būtų integruojamas į veiklą visais organizacijos lygmenimis. Kaip ir daugelis 
kitų šalių, Suomija ir jos centrinė valdžia nėra pajėgios apsirūpinti kibernetinės 
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apsaugos ištekliais. Laikui bėgant Europos Sąjungos teisės aktų skaičius išaugo ir jie 
tapo labiau įpareigojantys. Suomijos vyriausybėje atsakomybė už kibernetinę apsaugą 
yra decentralizuota – kiekvienas valdymo organas yra atsakingas už savo kibernetinį 
saugumą. Centrinėje valdžioje atsakomybių, susijusių su galimų kibernetinių pažeidimų 
pobūdžiu, mastu ir įgyvendinimu, paskirstymas yra sudėtingas.  

Dėl šio sudėtingumo reagavimas į neatitikimus gali būti pernelyg lėtas, o dėl menko 
finansavimo buvo apribotas Suomijos kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimas. 
Remdamasi audito metu nustatytais faktais, Nacionalinė audito institucija padarė šias 
išvadas ir pateikė šias rekomendacijas dėl centrinės valdžios kibernetinio saugumo 
organizavimo: 

Plataus masto kibernetinio saugumo pažeidimų operatyvinis valdymas nebuvo 
apibrėžtas 

Plataus masto kibernetinio saugumo pažeidimų operacijų valdymo planavimas ir 
susijusių atsakomybių pasidalijimas leistų greičiau reaguoti ir tinkamai koordinuoti bei 
paskirstyti išteklius atsakomosioms priemonėms. Pagal dabartinį veiklos modelį 
kiekviena agentūra yra atsakinga už savo kibernetinę apsaugą. Tačiau nėra pakankamai 
praktinės patirties kibernetinės apsaugos srityje, o tai trukdo užtikrinti kibernetinę 
apsaugą tiek viduje, tiek naudojantis užsakomosiomis paslaugomis.  

Kai kurie kibernetinio saugumo strategijos tikslai nebuvo pasiekti 

Taikant Suomijos kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo programą kibernetinė 
apsauga buvo pagerinta. Kai kurie pirmosios įgyvendinimo programos tikslai nebuvo 
pasiekti, nes įsipareigojimų vykdyti veiksmus lygis skyrėsi ir centralizuotai jo pagerinti 
nepavyko. Į naująją įgyvendinimo programą įtraukti tik tie veiksmai, dėl kurių 
kompetentingos institucijos ir kiti subjektai patvirtino savo įsipareigojimą. 
Įsipareigojimai ir turimi ištekliai priklausė vieni nuo kitų. 

Kibernetinės apsaugos finansavimo sprendimų tinkamumas buvo neaiškus 

Kibernetinės apsaugos plėtojimo skirtumus iš dalies lėmė skirtingas organizacijų turimų 
tam skirtų išteklių kiekis. Valstybės biudžeto sudarymo ar sudarymo proceso taisyklėse 
nebuvo nustatyta tvarka, kuria būtų užtikrinama, kad lėšos būtų skiriamos 
svarbiausiems kibernetinės apsaugos tikslams. Agentūros ir institucijos kibernetinio 
saugumo asignavimus į biudžetą įtraukė kaip neapibrėžtą agentūros ar institucijos 
veiklos išlaidų dalį. Suomijos kibernetinio saugumo strategijoje aprašytos priemonės 
įgyvendintos tik tiek, kiek tai leidžia asignavimai. 
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Į kibernetinę apsaugą taip pat turėtų būti atsižvelgiama keičiantis IRT organizacinei 
struktūrai  

Centrinės valdžios IRT organizacinės struktūros pokyčiai turėjo įtakos kibernetinės 
apsaugos tvarkai. Paaiškėjo, kad plėtoti „Valtori“ centralizuotą kibernetinį saugumą 
sudėtinga. Buvo trūkumų vertinant praktinių kibernetinės apsaugos procedūrų 
tinkamumą ir įgyvendinant naują tvarką. 

Reikėtų didinti informuotumą apie kibernetinio saugumo operacijų padėtį 

Kibernetinio saugumo centras visoje šalyje nuolat teikė informaciją apie kibernetinio 
saugumo padėtį. Tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, teikti pranešimus Kibernetinio 
saugumo centrui apie kibernetinio saugumo pažeidimus nebuvo privaloma. Padėtis 
pagerėtų vyriausybės organizacijoms nustačius reikalavimą pranešti apie pažeidimus ir 
padidinus centralizuotų kibernetinių pažeidimų nustatymo procedūrų aprėptį.   

Remdamasi tuo, kas išdėstyta anksčiau, Nacionalinė audito institucija rekomenduoja 
Finansų ministerijai nustatyti ir įgyvendinti plataus masto operacijų valdymo modelį, 
taikytiną centrinės valdžios IRT paslaugų kibernetinių incidentų atveju. Finansų 
ministerija taip pat turėtų išsiaiškinti, kaip reikėtų atsižvelgti į paslaugų kibernetinio 
saugumo problemas finansuojant paslaugas per visą jų gyvavimo ciklą, ir didinti 
informuotumą apie veiklos padėtį, nurodant institucijoms, kad apie kibernetinius 
pažeidimus jos praneštų Kibernetinio saugumo centrui. Buvo rekomenduota, kad 
„Valtori“ turėtų pagerinti kibernetinio saugumo procedūrų įgyvendinimą, vertinimą ir 
plėtojimą bei kibernetinių pažeidimų nustatymą.  

Atliekant pažangos stebėjimo auditą, buvo tikrinama, kaip buvo įgyvendintos audito 
metu pateiktos rekomendacijos. Audito institucija laikėsi nuomonės, kad Finansų 
ministerija, kaip kompetentinga institucija, atsakinga už rekomendacijų įgyvendinimą, 
nesiėmė pakankamų priemonių, kad būtų atsižvelgta į pateiktas rekomendacijas. 
Tačiau Suomijoje kibernetinis saugumas taip pat sustiprintas priemonėmis, kurių ėmėsi 
ne Finansų ministerija, o kitos institucijos. Tuo metu vyko kibernetinio saugumo 
strateginio valdymo pertvarkymas į direktoriaus valdomo kibernetinio saugumo 
modelį. 2020 m. biudžeto pasiūlyme vyriausybė padidino asignavimus centrinės 
valdžios institucijoms, kurios atlieka svarbų vaidmenį stiprinant kibernetinį saugumą. 
Be to, „Valtori“ ėmėsi priemonių pagal Nacionalinės audito institucijos pateiktą 
rekomendaciją. Apibendrindama Nacionalinė audito institucija pareiškė, kad dėl 
neįgyvendintų rekomendacijų buvo būtinas tolesnis auditas, o dėl vykstančių 
kibernetinio saugumo tvarkos ir skaitmeninės veiklos aplinkos pokyčių ir susijusių 
rizikų, taip pat kibernetinio saugumo svarbos centrinės valdžios finansams ir 
visuomenei šioje srityje buvo reikalingas visiškai naujas auditas.   
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Švedija 
Riksrevisionen 
 

Pasenusios IT sistemos – kliūtis veiksmingam skaitmeninimui  
Paskelbimo data: 2019 m. 

Nuoroda į ataskaitą:  Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (švedų k.) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis: Veiklos auditas 

Audituotas laikotarpis: 2018–2019 m. 

Ataskaitos santrauka 

Audito tema 
Pasenusios verslui itin svarbios IT sistemos kelia didelę efektyvumo problemų riziką, 
nes organizacijos atitinkamai yra priverstos daugiau išteklių skirti vien tam, kad sistema 
būtų palaikoma. Todėl yra pagrindo manyti, kad pasenusios IT sistemos kelia didelę 
netinkamo viešųjų lėšų valdymo riziką. Dėl jų taip pat gali atsirasti tam tikras agentūros 
inovacinių pajėgumų nukrypimas kuriant naujas IT sistemas. Tačiau pasenusios IT 
sistemos kelia pavojų ne tik atskiroms agentūroms – problemos vienoje agentūroje gali 
turėti rimtų pasekmių jos gebėjimui koordinuoti veiklą su kita agentūra ar privačiuoju 
suinteresuotuoju subjektu. Pasenusios IT sistemos taip pat kelia grėsmę informacijos 
saugumo požiūriu. 

https://www.riksrevisionen.se/download/18.492f438316ec5fbe7123e0dc/1575461500083/RiR_2019_28_ENG.pdf
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/foraldrade-it-system---hinder-for-en-effektiv-digitalisering.html
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Pagrindinio audito objekto apibrėžtis / audito klausimai / kontekstas 

Audito tikslas buvo išnagrinėti pasenusių IT sistemų naudojimo paplitimą centrinės 
valdžios administracijoje ir įvertinti, ar valdžios institucijos ir vyriausybė ėmėsi tinkamų 
priemonių, kad šios sistemos netaptų kliūtimi veiksmingam perėjimui prie skaitmeninių 
technologijų. Audito metu iškelti klausimai:  

o Ar valdžios institucijos ėmėsi tinkamų priemonių su pasenusiomis IT sistemomis 
susijusioms problemoms spręsti? 

o Ar vyriausybė ėmėsi tinkamų priemonių su pasenusiomis IT sistemomis 
susijusioms problemoms spręsti? 

Nustatyti faktai ir išvados 
o Auditas parodė, kad pasenusios IT sistemos buvo naudojamos daugelyje 

vyriausybinių agentūrų. Be to, daugelyje agentūrų viena ar daugiau verslui itin 
svarbių IT sistemų buvo pasenusios. Kiek žinoma Švedijos NAI, tai yra nauja 
informacija ir niekas anksčiau nežinojo apie problemos mastą centrinės valdžios 
administracijoje. Apie 80 % agentūrų nurodė, kad joms buvo sudėtinga išlaikyti 
informacijos saugumo lygį vienoje ar keliose jų verslui svarbiose sistemose. 
Daugiau nei viena iš dešimties valdžios institucijų atsakė, kad tai buvo taikoma 
visoms sistemoms arba daugumai jų. 

o Didelė tikrintų agentūrų dalis netaikė tinkamos IT rėmimo plėtros ir 
administravimo metodikos. Jos nenaudojo buvusių veiklos plėtros priemonių, kad 
nustatytų, kaip IT priemonės galėtų geriausiai padėti siekti pagrindinių operacijų 
tikslų. Todėl daugelis audituotų agentūrų neturėjo bendro paaiškinimo, kaip 
strategijos, veiklos procesai ir sistemos buvo susiję tarpusavyje. Tai savo ruožtu 
reiškė, kad joms buvo sudėtinga analizuoti ir suprasti, kaip pokyčiai paveikė 
organizacijos tikslus, todėl buvo sunkiau apibrėžti pageidaujamą padėtį ateityje. 

o Daugiau kaip pusė valdžios institucijų nurodė, kad nebuvo patvirtinto modelio, 
pagal kurį būtų valdomos jų IT sistemos ir priimami su jomis susiję sprendimai nuo 
sistemos kūrimo etapo iki laipsniško panaikinimo, paprastai vadinamo gyvavimo 
ciklo valdymu. Švedijos NAI teigimu, tai parodė, kad gyvavimo ciklo valdymas 
nebuvo vykdomas struktūriškai ir metodiškai. Taip pat buvo trūkumų, susijusių su 
rizikos analizės darbu ir gebėjimu detaliai išskaidyti IT išlaidas, kad būtų galima 
priimti pagrįstą sprendimą. 
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o Beveik 60 % valdžios institucijų nė vienai sistemai neturėjo sistemos kūrimo ciklo 
planų, išskyrus vieną ar kelias verslui svarbias sistemas. Tai, kad daugelyje 
agentūrų trūko gyvavimo ciklo planų ir kitų planavimo dokumentų, taip pat iš 
tikrųjų vykdyto gyvavimo ciklo valdymo trūkumai reiškė, kad apskritai nebuvo 
galima laikyti, kad agentūros turi sąmoningą ir aiškiai poziciją dėl savo IT sistemų. 

o Švedijos NAI vertinimu, susijusios ministerijos, taigi ir vyriausybė, neturėjo 
pakankamai žinių nei apie pasenusių IT sistemų paplitimą, nei apie jų pasekmes. 

Buvo padaryta bendra išvada, kad tuo metu, kai buvo atliekamas auditas, dauguma 
agentūrų nebuvo sėkmingai išsprendusios su pasenusiomis IT sistemomis susijusių 
problemų. Švedijos NAI manymu, problema buvo tokia rimta ir dažna, kad ji trukdė 
ilgalaikiam efektyviam valstybės administracijos skaitmeninimui. Auditas taip pat 
parodė, kad vyriausybei trūko žinių apie esamas pasenusių IT sistemų problemas ir 
pasekmes. Be to, vyriausybė nesiėmė jokių priemonių, kad pasenusių IT sistemų 
problema būtų sprendžiama tikslingiau. Todėl, Švedijos NAI vertinimu, nebuvo galima 
laikyti, kad vyriausybė ėmėsi pakankamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad 
problemos būtų sumažintos arba išspręstos. 
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Kitos ataskaitos šioje srityje 

Ataskaitos pavadinimas: Palankesnių sąlygų verslui pradėti sudarymas. Vyriausybių 
pastangos skatinti skaitmeninį procesą (RiR 2019:14) 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (švedų k.) 

Paskelbimo data: 2019 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Viešojo administravimo skaitmeninimas. Paprastesnis, 
skaidresnis ir veiksmingesnis administravimas (RiR 2016:14) 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (švedų k.) 

Paskelbimo data: 2016 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Informacijos saugumo užtikrinimo darbas devyniose 
agentūrose (RiR 2016:8) 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (švedų k.) 

Paskelbimo data: 2016 m. 

 

Ataskaitos pavadinimas: Kibernetiniai nusikaltimai – policija ir prokurorai galėtų dirbti 
efektyviau (RiR 2015:21) 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaitos santrauka (anglų k.) 
Ataskaita (švedų k.) 

Paskelbimo data: 2015 m. 
  

https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2019/making-it-easier-to-start-a-business---government-efforts-to-promote-a-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2019/enklare-att-starta-foretag---statliga-insatser-for-en-digital-process.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/digitalisation-of-public-administration---simpler-more-transparent-and-effective-administration.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/den-offentliga-forvaltningens-digitalisering---en-enklare-oppnare-och-effektivare-forvaltning.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2016/information-security-work-at-nine-agencies.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2016/informationssakerhetsarbete-pa-nio-myndigheter.html
https://www.riksrevisionen.se/en/audit-reports/audit-reports/2015/cyber-crime---police-and-prosecutors-can-be-more-efficient.html
https://www.riksrevisionen.se/rapporter/granskningsrapporter/2015/it-relaterad-brottslighet---polis-och-aklagare-kan-bli-effektivare.html
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Europos Sąjunga 
Europos Audito Rūmai 
 

Apžvalginis pranešimas. Veiksmingos kibernetinio saugumo 
politikos iššūkiai 
Paskelbimo data:  2018 m. 

Nuoroda į ataskaitą: Ataskaita (23 kalbomis) 

Audito rūšis ir laikotarpis 

Audito rūšis: Politikos apžvalga 

Audituotas laikotarpis: 2018 m. balandžio–rugsėjo mėn. 

Ataskaitos santrauka 

Apžvalgos tema 
Šio apžvalginio pranešimo, kuris nėra audito ataskaita, tikslas buvo apžvelgti sudėtingą 
ES kibernetinio saugumo politikos padėtį ir nustatyti pagrindinius iššūkius siekiant 
veiksmingai vykdyti politiką. Jame aptariamas tinklų ir informacijos saugumas, 
kibernetiniai nusikaltimai, kibernetinė gynyba ir dezinformacija.   

Audito Rūmų analizė buvo paremta viešai prieinamų oficialių dokumentų, pozicijos 
dokumentų ir trečiųjų šalių tyrimų dokumentų peržiūra. Darbas vietoje buvo 
atliekamas 2018 m. balandžio–rugsėjo mėn. ir buvo atsižvelgta į pokyčius iki 2018 m. 
gruodžio mėn. Audito Rūmai savo darbą papildė valstybių narių nacionalinių audito 
institucijų apklausa ir interviu su pagrindiniais suinteresuotaisiais ES institucijų 
subjektais ir privačiojo sektoriaus atstovais. 

Nėra standartinės visuotinės „kibernetinio saugumo“ apibrėžties. Apskritai kalbant, yra 
priimtos visos apsaugos priemonės ir kitos priemonės, kuriomis siekiama apginti 
informacines sistemas ir jų naudotojus nuo neteisėtos prieigos, išpuolių ir žalos, 
siekiant užtikrinti duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. Kibernetinis 
saugumas apima kibernetinių incidentų prevenciją, reagavimą į juos ir atsigavimą po jų. 
Incidentai gali būti iš anksto sumanyti arba ne ir jų diapazonas gali būti nuo atsitiktinio 
informacijos atskleidimo iki išpuolių prieš verslo subjektus ir ypatingos svarbos 

https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=49416
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infrastruktūros objektus, asmens duomenų vagysčių ir net kišimosi į demokratinius 
procesus.  

ES politikos kertinis akmuo yra 2013 m. kibernetinio saugumo strategija. Ja siekiama, 
kad ES skaitmeninė aplinka taptų saugiausia pasaulyje, kartu ginant pagrindines 
vertybes ir laisves. Joje iškelti penki pagrindiniai tikslai: i) didinti kibernetinį atsparumą; 
ii) sumažinti kibernetinių nusikaltimų skaičių; iii) parengti kibernetinės gynybos politiką 
ir plėtoti jos pajėgumus; iv) didinti pramonės ir technologinius kibernetinio saugumo 
išteklius; v) parengti tarptautinę kibernetinės erdvės politiką, suderintą su 
pagrindinėmis ES vertybėmis. 

Nustatyti faktai  
Prasto pasirengimo kibernetiniams išpuoliams poveikį fiksuoti buvo sudėtinga, nes 
trūko patikimų duomenų. 2013–2017 m. kibernetinių nusikaltimų ekonominis poveikis 
padidėjo penkis kartus ir jį skaudžiai patyrė vyriausybės bei įmonės – ir didelės, ir 
mažos. Šią tendenciją atspindi prognozuojamas draudimo nuo kibernetinių išpuolių 
įmokų augimas nuo 3 milijardų eurų 2018 m. iki 8,9 milijardo eurų 2020 m. Nors 
2016 m. 80 % ES verslo subjektų patyrė bent vieną kibernetinio saugumo incidentą, 
nerimą vis dar kelia žemas rizikų pripažinimo lygis. 69 % visų ES įmonių neturi 
supratimo arba turi tik bendrą supratimą apie kibernetinių išpuolių poveikį joms, o 
60 % jų niekada neįvertino galimų finansinių nuostolių. Pasaulio mastu atlikto tyrimo 
duomenimis, trečdalis organizacijų būtų labiau linkusios sumokėti išpirką, o ne 
investuoti į informacijos saugumą. 

Audito Rūmų nustatyti faktai:  

o Daug suinteresuotųjų subjektų apimanti ES kibernetinio saugumo ekosistema yra 
sudėtinga ir turi daug lygmenų. Sujungti visas jos atskiras dalis yra gana sunkus 
uždavinys.  

o ES ketina sukurti saugiausią pasaulyje interneto aplinką. Šiam užmojui įgyvendinti 
reikia didelių visų suinteresuotųjų subjektų pastangų, įskaitant patikimą ir gerai 
valdomą finansinį pagrindą. Duomenis sunku gauti, tačiau ES viešosios išlaidos 
kibernetiniam saugumui apytikriais skaičiavimais sudaro nuo vieno iki dviejų 
milijardų eurų per metus. Palyginimui, 2019 m. JAV federalinės vyriausybės 
biudžete šios išlaidos sudaro apie 21 milijardą JAV dolerių.  

o Informacijos saugumo valdymas – struktūrų ir politikos priemonių įgyvendinimas 
siekiant užtikrinti duomenų konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. Kadangi 



III DALIS. AAI ataskaitų santraukos 
 103 
 

 

tai yra daugiau nei tik techninis klausimas, jam reikalinga veiksminga lyderystė, 
patikimi procesai ir strategijos, suderinti su organizaciniais tikslais.  

o Valstybėse narėse kibernetinio saugumo valdymo modeliai skiriasi, o atsakomybė 
už kibernetinį saugumą dažnai yra paskirstyta daugeliui subjektų. Šie trūkumai 
galėtų trukdyti bendradarbiavimui, kuris būtinas reaguojant į didelio masto 
tarpvalstybinius incidentus, ir keistis žvalgybiniais duomenimis apie grėsmes 
nacionaliniu ir juo labiau ES lygmeniu. 

o Parengti veiksmingą atsaką į kibernetinius išpuolius yra būtina siekiant juos kuo 
anksčiau sustabdyti. Ypač svarbu, kad ypatingos svarbos sektoriai, valstybės narės 
ir ES institucijos sugebėtų greitai ir koordinuotai reaguoti. Todėl pagrindinis 
dalykas yra ankstyvas pažeidimų aptikimas. 

Rekomendacijos 
Iš Audito Rūmų apžvalgos matyti, kad norint užtikrinti prasmingą atskaitomybę ir 
vertinimą, būtina pereiti prie veiksmingumo kultūros, kurioje įtvirtinta vertinimo 
praktika. Teisės aktuose vis dar yra tam tikrų spragų, o valstybės narės galiojančių 
teisės aktų nėra nuosekliai perkėlusios į nacionalinę teisę. Todėl gali būti sunku 
išnaudoti visas teisės aktų teikiamas galimybes.  

Kitas nustatytas uždavinys yra susijęs su investicijų lygio suderinimu su strateginiais 
tikslais, todėl reikia padidinti investicijų lygį ir poveikį. Tai yra dar sudėtingiau tuomet, 
kai ES ir jos valstybės narės neturi aiškaus supratimo apie ES išlaidas kibernetinio 
saugumo srityje. Taip pat buvo pranešta apie sunkumus su kibernetika susijusioms ES 
agentūroms apsirūpinant pakankamais ištekliais, įskaitant sunkumus pritraukiant ir 
išlaikant talentingus žmones. 
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Akronimai ir santrumpos 
AAI: aukščiausiosios audito institucijos 

ARRS: Artimųjų Rytų respiracinis sindromas  

BDAR: Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

BSGP: bendra saugumo ir gynybos politika  

BVP: bendrasis vidaus produktas 

CERT-EU: Kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba 

COBIT: informacinių ir susijusių technologijų kontrolės tikslai (angl. Control Objectives 
for Information and related Technology) 

COVID-19: koronaviruso infekcijos sukelta liga COVID-19 

CSIRT: reagavimo į kompiuterių saugumo incidentus tarnyba 

DDoS: paskirstytasis paslaugos trikdymas 

DFP: daugiametė finansinė programa  

DI: daiktų internetas  

EAR: Europos Audito Rūmai 

EC3: Europolo Europos kovos su elektroniniu nusikalstamumu centras 

EGA: Europos gynybos agentūra  

EITP: Europos infrastruktūros tinklų priemonė 

EIVT: Europos išorės veiksmų tarnyba 

ENISA: Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra  

ES: Europos Sąjunga 

ESIF: Europos struktūriniai ir investicijų fondai 

ESRV: Europos sisteminės rizikos valdyba  

Europolas: Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra  
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IRT: informacinės ir ryšių technologijos 

ISACA: Informacinių sistemų audito ir kontrolės asociacija 

IT: informacinės technologijos 

JAV: Jungtinės Amerikos Valstijos 

JK: Jungtinė Karalystė 

NAI: nacionalinė audito institucija 

NATO: Šiaurės Atlanto sutarties organizacija 

NKSS: nacionalinė kibernetinio saugumo strategija  

PESCO: nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas  

RDP: nuotolinio darbalaukio protokolas (angl. Remote Desktop Protocol)  

SARS: sunkus ūmus respiracinis sindromas  

SEP: Skaitmeninės Europos programa 

sVPSP: sutartinė viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė 

TIS direktyva: Tinklų ir informacijos saugumo direktyva 

URL: universalusis ištekliaus adresas  

VSF-policija: Vidaus saugumo fondas (policija)  
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Žodynėlis 
Asmens duomenys: informacija apie nustatytinos tapatybės asmenį. 

Biometriniai duomenys (biometrija): fizinių (pavyzdžiui, pirštų atspaudų ir akių) arba 
elgsenos duomenų apskaičiavimai, susiję su žmogaus savybėmis. Atpažinimas 
kompiuterijoje naudojamas kaip identifikavimo ir prieigos kontrolės forma. 

Bitkoinas: 2009 m. sukurta skaitmeninė arba virtualioji valiuta, naudojama pasitelkus 
lygiarangių (angl. peer-to-peer) technologiją, siekiant palengvinti momentinius 
mokėjimus. 

Daiktų internetas (DI): kasdienių daiktų, kuriuose įdiegti elektroniniai įrenginiai, 
programinė įranga ir jutikliai, kad jie galėtų palaikyti ryšį ir keistis duomenimis 
internetu, tinklas. 

Debesijos kompiuterija: užsakomųjų IT išteklių – pavyzdžiui, saugyklos, kompiuterio 
galios arba dalijimosi duomenimis pajėgumų – teikimas internetu, nuomojant išteklius 
nuotoliniuose serveriuose. 

Dezinformacija: melaginga arba klaidinanti informacija, kuriama, pateikiama ir 
skleidžiama siekiant ekonominės naudos arba siekiant tyčia suklaidinti visuomenę, ir 
galinti padaryti žalos visuomenei. 

Dirbtinis intelektas: žmogaus intelekto imitavimas mašinose, kurios yra užprogramuotos 
galvoti kaip žmonės ir mėgdžioti jų veiksmus; bet kokia mašina, pasižyminti su žmogaus 
protu susijusiomis savybėmis, pavyzdžiui, mokymusi ir problemų sprendimu. 

Duomenų apdorojimas: operacijų, susijusių su duomenimis, visų pirma kompiuteriu, 
vykdymas informacijai gauti, pertvarkyti ar įslaptinti. 

Duomenų saugumo pažeidimas: tyčinis arba netyčinis saugomos arba privačios / 
konfidencialios informacijos pateikimas į nepatikimą aplinką. 

Duomenų viliojimas: praktika, kai tariamai iš patikimo šaltinio siunčiami laiškai siekiant 
suklaidinti gavėjus, kad jie spustelėtų kenkėjiškus saitus arba pasidalytų asmens 
informacija. 

Esminių paslaugų operatorius: viešasis ar privatusis subjektas, teikiantis paslaugą, kuri 
yra būtina siekiant užtikrinti ypatingos svarbos visuomeninės ir ekonominės veiklos 
vykdymą. 
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Etiškasis įsilaužėlis: asmuo (kompiuterių saugumo ekspertas), kuris įsibrauna į 
kompiuterių tinklą siekdamas patikrinti ar įvertinti jo saugumą, o ne turėdamas 
piktavališkų ar nusikalstamų ketinimų. 

Hibridinė grėsmė: priešiškų ketinimų išraiška, kai priešininkai panaudoja įvairius 
konvencinio ir nekonvencinio karo metodus (t. y. karinius, politinius, ekonominius ir 
technologinius metodus) jėga siekdami savo tikslų. 

Informacijos saugumas: įvairūs procesai ir priemonės, kuriais fiziniai ir skaitmeniniai 
duomenys apsaugomi nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, atskleidimo, pažeidimo, 
keitimo, įrašymo arba sunaikinimo. 

Internetiniai išpuoliai: apibrėžti naudotojai pasitiki, kad neskelbtina asmeninė 
informacija, kurią jie atskleidžia interneto svetainėje, išliks privati ir saugi. Įsibrovimas 
(išpuolis) gali reikšti, kad jų kredito kortelė, socialinės apsaugos ar medicininė 
informacija gali tapti vieša, o tai gali turėti rimtų pasekmių. 

Ypatingos svarbos informacinė sistema: bet kokia esama arba numatoma informacinė 
sistema, kuri laikoma būtina efektyviam ir veiksmingam organizacijos veikimui. 

Ypatingos svarbos infrastruktūra: fiziniai ištekliai, paslaugos ir infrastruktūra, kurių 
sutrikdymas arba sunaikinimas galėtų turėti stiprų poveikį ekonomikos ir visuomenės 
veikimui. 

Įsilaužėlis: asmuo, kuris naudojasi kompiuteriniais, tinklaveikos ar kitais įgūdžiais, kad 
gautų neteisėtą prieigą prie duomenų, kompiuterinės sistemos ar tinklo. 

Išpirkos reikalavimo programinė įranga: kenkimo programinė įranga, kuri aukoms 
neleidžia patekti į kompiuterinę sistemą arba rinkmenas padaro neperskaitomas, 
dažniausiai šifravimo būdu. Tuomet išpuolio vykdytojas paprastai šantažuoja auką, 
atsisakydamas atkurti prieigą, kol ji nesumoka išpirkos. 

Itin našios kompiuterinės sistemos: jos padeda sparčiai apdoroti duomenis ir atlikti 
sudėtingus skaičiavimus. 

Kenkimo programinė įranga: kenkėjiška programinė įranga. Kompiuterinė programa, 
skirta daryti žalą kompiuteriui, serveriui arba tinklui. 

Kibernetinė diplomatija: diplomatinių išteklių naudojimas ir diplomatinių funkcijų 
vykdymas siekiant apsaugoti nacionalinius interesus kibernetinėje erdvėje. Ją visiškai 
arba iš dalies vykdo diplomatai dvišaliuose susitikimuose (pavyzdžiui, JAV ir Kinijos 
dialogas) arba daugiašaliuose forumuose (pavyzdžiui, JT). Be tradicinės diplomatijos 
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sričiai priklausančios veiklos, diplomatai taip pat bendrauja su įvairiais nevalstybiniais 
subjektais, pavyzdžiui, interneto bendrovių vadovais (pavyzdžiui, „Facebook“ arba 
„Google“), technologijų verslo atstovais ar pilietinės visuomenės organizacijomis. 
Diplomatija taip pat gali apimti kitose šalyse priespaudą patiriančių asmenų įgalėjimą 
naudojant technologijas. 

Kibernetinė ekosistema: sudėtinga sąveikaujančių įrenginių, duomenų, tinklų, žmonių, 
procesų ir organizacijų grupė bei procesų ir technologijų, turinčių poveikį šiai sąveikai ir 
ją palaikančių, aplinka. 

Kibernetinė erdvė: nematerialioji pasaulinė aplinka, kurioje tarp žmonių, programinės 
įrangos ir paslaugų kompiuterių tinklais ir techniniais įrenginiais palaikoma internetinė 
komunikacija. 

Kibernetinė gynyba: kibernetinio saugumo poaibis, kurio tikslas – ginti kibernetinę erdvę 
karinėmis ir kitomis atitinkamomis priemonėmis, siekiant karinių strateginių tikslų. 

Kibernetinė grėsmė: piktavališkas veiksmas, kuriuo siekiama padaryti žalos duomenims, 
juos pavogti arba apskritai sutrikdyti skaitmeninį gyvenimą. 

Kibernetinis atsparumas: gebėjimas užkirsti kelią kibernetiniams išpuoliams ir 
incidentams, jiems pasirengti, juos atlaikyti ir atsigauti po jų. 

Kibernetinis incidentas: įvykis, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai kenkia arba kelia grėsmę 
IT sistemos ir duomenų, kurie joje apdorojami, saugomi arba perduodami, atsparumui 
ir saugumui. 

Kibernetinis išpuolis: bandymas per kibernetinę erdvę pakirsti arba sunaikinti duomenų 
arba kompiuterinės sistemos konfidencialumą, vientisumą ir prieinamumą. 

Kibernetinis nusikaltimas: įvairi nusikalstama veikla, kuriai kaip pirminės priemonės ar 
pirminis tikslas naudojami kompiuteriai ir IT sistemos. Ši veika paprastai apima įprastas 
nusikaltimų rūšis (pavyzdžiui, sukčiavimą, klastojimą ir tapatybės vagystę), su turiniu 
susijusius nusikaltimus (pavyzdžiui, vaikų pornografijos platinimą internete arba rasinės 
neapykantos kurstymą) ir specifinius kompiuterių bei informacinių sistemų 
nusikaltimus (pavyzdžiui, išpuolius prieš informacines sistemas, paslaugų teikimą 
trikdančius išpuolius, kenkimo programinę įrangą ir išpirkos reikalavimo programinę 
įrangą). 

Kibernetinis saugumas (kibernetinė apsauga): visos apsaugos priemonės ir kitos 
priemonės, priimtos siekiant apginti IT sistemas ir jų duomenis nuo neteisėtos prieigos, 
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išpuolių ir žalos, kad būtų užtikrintas jų prieinamumas, konfidencialumas ir 
vientisumas. 

Kibernetinis šnipinėjimas: veiksmas arba praktika, kai be informacijos turėtojo leidimo ar 
žinios, naudojantis internetu, tinklais ar atskirais kompiuteriais, gaunamos atskirų 
asmenų, konkurentų, varžovų, grupių, vyriausybių ir priešų paslaptys ir informacija, 
siekiant gauti asmeninės, ekonominės, politinės ar karinės naudos.  

Kirminai: kompiuteriniai kirminai yra savarankiška kenkėjiška kompiuterinė programa, 
kuri gamina savo pačios kopijas, kad išplistų į kitus kompiuterius. Tam ji dažnai 
pasitelkia kompiuterinį tinklą ir pasinaudoja kompiuterio, į kurį nusitaikyta, saugumo 
spragomis, kad galėtų prie jo prisijungti. 

Konfidencialumas: informacijos, duomenų arba turto apsauga nuo neteisėtos prieigos 
prie jų arba jų atskleidimo. 

Kriptovaliuta: skaitmeninis turtas, kuris išleidžiamas ir kuriuo keičiamasi naudojant 
šifravimo metodus, nepriklausomai nuo centrinio banko. Virtualiosios bendruomenės 
nariai ją laiko mokėjimo priemone. 

Nuotolinio darbalaukio protokolas (RDP): techninis standartas (išleistas „Microsoft“), 
skirtas stalinio kompiuterio naudojimui nuotoliniu būdu. Nuotolinio darbalaukio 
naudotojai gali pasiekti savo darbalaukį, atidaryti ir redaguoti failus ir naudoti 
taikomąsias programas taip, lyg jie iš tikrųjų sėdėtų prie savo stalinio kompiuterio.  

Paskirstytasis paslaugos trikdymas (DDoS): kibernetinis išpuolis, trukdantis teisėtiems 
naudotojams pasinaudoti internetine paslauga arba ištekliais, jiems siunčiant daugiau 
užklausų, nei jie gali apdoroti. 

Pataisų diegimas: įvairių programinės įrangos pakeitimų diegimas siekiant ją atnaujinti, 
ištaisyti arba patobulinti, įskaitant saugumo spragų taisymą. 

Pažangiosios nuolatinės grėsmės: išpuolis, kurio metu leidimo neturintis naudotojas 
gauna prieigą prie sistemos ar tinklo ir ten ilgą laiką lieka neaptiktas. Tai ypač pavojinga 
įmonėms, nes įsilaužėliai turi galimybę nuolat naudotis neskelbtinais įmonės 
duomenimis, tačiau paprastai įmonių tinklams ar vietos įrenginiams žala nedaroma. 
Išpuolio tikslas – duomenų vagystė. 

Prieigos duomenys: informacija apie naudotojo prisiregistravimo ir išsiregistravimo 
veiksmus siekiant prieiti prie paslaugos, pavyzdžiui, laikas, data ir IP adresas.  



Žodynėlis 
 110 
 

 

Prieinamumas: laiku suteikiamos patikimos prieigos prie informacijos ir informacijos 
naudojimo užtikrinimas. 

Reklamos programa: kenkimo programinė įranga, rodanti reklamines antraštes arba 
iškylančius langus, kurioje yra kodas, skirtas aukos elgesiui internete sekti.  

Rinkimų infrastruktūra: apima kampanijos IT sistemas ir duomenų bazes, neskelbtiną 
informaciją apie kandidatus, rinkėjų registravimo ir valdymo sistemas. 

Sabotažas: veiksmas, kuriuo siekiama tyčinio sunaikinimo, sugadinimo ar sutrukdymo, 
ypač siekiant politinės ar karinės naudos. 

Skaitmeninė platforma: bent dviejų skirtingų grupių – paprastai tiekėjų ir kitų vartotojų / 
naudotojų – sąveikai skirta aplinka. Tai gali būti aparatinė įranga arba operacinė 
sistema, net žiniatinklio naršyklė ir susijusios programų sąsajos arba kita pirminė 
programinė įranga, jei tik ja vykdomas programos kodas. 

Skaitmeninimas: procesas, kurio metu informacija yra konvertuojama į skaitmeninį 
formatą, kuriame ji susisteminama į bitus. Rezultatas – objekto, vaizdo, garso, 
dokumento ar signalo pateikimas sugeneruojant skaičių seką, kuria apibūdinamas 
diskretusis taškų ar ėminių rinkinys. 

Skaitmeninis turinys: bet kokie duomenys, pavyzdžiui, tekstas, garsas, atvaizdai arba 
vaizdo įrašai, saugomi skaitmenine forma. 

Skaitmeninis turtas: viskas, kas egzistuoja skaitmeniniu formatu ir nuosavybės teise 
priklauso asmeniui arba įmonei, apimant naudojimosi teisę (pavyzdžiui, paveikslėliai, 
nuotraukos, vaizdo įrašai, failai su tekstu ir t. t.). 

Skaitmeninių paslaugų teikėjas: bet kas, kas teikia vienos ar daugiau iš šių trijų rūšių 
skaitmenines paslaugas: elektroninės prekyvietės, interneto paieškos sistemų ar 
debesijos kompiuterijos paslaugas. 

Socialinė inžinerija: informacijos saugumo srityje tai yra psichologinis manipuliavimas 
siekiant suklaidinti žmones, kad jie atliktų veiksmą arba atskleistų konfidencialią 
informaciją. 

Šifravimas: perskaitomos informacijos pakeitimas į neperskaitomą kodą siekiant ją 
apsaugoti. Kad galėtų perskaityti šią informaciją, naudotojas turi turėti prieigą prie 
slapto rakto arba slaptažodžio. 
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Šnipinėjimo programa: kenkėjiška programinė įranga, kuria siekiama surinkti informaciją 
apie asmenį ar organizaciją ir tokią informaciją nusiųsti kitam subjektui taip, kad būtų 
pakenkta naudotojui, pavyzdžiui, pažeidžiant jo privatumą arba keliant pavojų jo 
įrenginio saugumui. 

Tekstinė vektorizacija: procesas, per kurį žodžiai, sakiniai ar visi dokumentai keičiami 
skaitmeniniais vektoriais, kad mašinų mokymosi algoritmai galėtų jais naudotis. 

Tinklo saugumas: kibernetinio saugumo poaibis, kurio tikslas – apsaugoti duomenis, 
siunčiamus per to paties tinklo įrenginius, siekiant užtikrinti, kad informacija nebūtų 
perimta arba pakeista. 

Trojos arklys: kenkėjiško kodo ar programinės įrangos, kuri atrodo teisėta, tačiau gali 
perimti kompiuterio kontrolę, rūšis. Trojos arklys skirtas sugadinti, sutrikdyti, pavogti 
arba apskritai kaip nors kitaip žalingai paveikti jūsų duomenis ar tinklą. 

Vientisumas: apsaugojimas nuo netinkamo informacijos pakeitimo arba sunaikinimo ir 
jos autentiškumo užtikrinimas. 

Viešosios paskirties įrenginiai: bet koks stulpas, bokštas, antžeminiai ar požeminiai laidai, 
bet kuri kita atraminė ar palaikomoji konstrukcija ir bet kokia tranšėja kartu su įtaisais, 
kurie gali būti naudojami elektros, telefono, telegrafo, tiekimo kabeliu, signalizavimo 
paslaugoms arba kitoms panašioms paslaugoms teikti ar skirstyti. 

5G: tai plačiajuosčio ryšio korinių tinklų penktosios kartos technologijos standartas, kurį 
2019 m. korinio ryšio telefonų bendrovės pradėjo diegti visame pasaulyje, taip pat juo 
planuojama pakeisti 4G tinklus, kuriais užtikrinimas daugumos dabartinių mobiliųjų 
telefonų ryšys. Didesnis greitis iš dalies pasiekiamas naudojant aukštesnio dažnio radijo 
bangas, palyginti su ankstesniais koriniais tinklais. 



Kaip susisiekti su ES

Asmeniškai
Visoje Europos Sąjungoje yra šimtai Europe Direct informacijos centrų. Artimiausio centro adresą rasite svetainėje  
https://europa.eu/european-union/contact_lt

Telefonu arba el. Paštu
Europe Direct tarnyba atsakys į jūsų klausimus apie Europos Sąjungą. Su šia tarnyba galite susisiekti:
— nemokamu numeriu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (kai kurie operatoriai už šiuos skambučius gali imti mokestį), 
— šiuo standartiniu numeriu: +32 22999696 arba
— elektroniniu paštu svetainėje https://europa.eu/european-union/contact_lt

Kaip rasti informacijos apie ES

Internetas
Informacijos apie Europos Sąjungą visomis oficialiosiomis ES kalbomis galima rasti svetainėje Europa 
(https://europa.eu/european-union/index_lt)

ES leidiniai
Nemokamų ir mokamų ES leidinių galite atsisiųsti arba užsisakyti https://publications.europa.eu/lt/publications.  
Jeigu jums reikia daugiau nemokamų leidinių egzempliorių, kreipkitės į Europe Direct arba į vietos informacijos centrą  
(žr.  https://europa.eu/european-union/contact_lt).

ES teisė ir susiję dokumentai
Norėdami susipažinti su ES teisine informacija, įskaitant visus ES teisės aktus nuo 1952 m. visomis oficialiosiomis kalbomis, 
apsilankykite svetainėje EUR-Lex (https://eur-lex.europa.eu)

ES atvirieji duomenys
ES atvirųjų duomenų portale (http://data.europa.eu/euodp/lt) galima susipažinti su ES duomenų rinkiniais. Duomenis 
galima nemokamai parsisiųsti ir pakartotinai naudoti tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais.
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