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Temos

• Kontekstas

• Institucijų tyrimo rezultatai

• Išvados ir pasiūlymai

• Diskusija



Kontekstas

Sulaukėm..

15 minučių šlovės, ar pasinaudosime?



Tyrimo metodologija

• Dokumentų turinio analizė

• Institucijų anketinė apklausa

• Ekspertų interviu



Integralus informacijos saugumo 

valdymo modelis



Tyrimo rezultatai



Tyrimo rezultatai



Tyrimo rezultatai

Eil. 

Nr. 
Institucija 

Darbuotojų, tiesiogiai vykdančių 

funkcijas, susijusias su 

informacijos saugumu, skaičius 

Darbuotojų, kurių funkcijos iš 

dalies susijusios su 

informacijos saugumu, 

skaičius 

1. VRM 1 1 

2. IRD prie VRM 3 3 

3. SM 1 1 

4. TM 1 5 

5. RRT 3 2 

6. VDAI - 3 

 



Informacijos saugumo valdymo 

atsakomybė



Valstybės institucijų valdomi 

informaciniai ištekliai 



Informacijos saugumo valdymo 

priemonės



Informacijos saugumo valdymo 

dokumentų taikymas



Informacijos saugumo vertinimo 

priemonės



Informacijos saugumo valdymo tikslai 

(prioritetai)



Informacijos saugumo problemų

aktualumas



Informacijos saugumo mokymai 



Informacijos saugumo valdymo 

funkcijų centralizavimas



Informacijos saugumo iššūkių

aktualumas



Išvados

• Įstatyminiu lygiu nėra nuosekliai 
reglamentuotas informacijos saugumu 
valdymas.

• Informacijos saugumo valdymo reikalavimai 
taikomi pavieniams, nevisų kategorijų
valstybės informaciniams ištekliams.

• Valstybinė informacijos saugumo valdymo 
strategija dokumentuota, tačiau nepriimti jai 
įgyvendinti reikalingi teisės aktai.



Išvados

• Informacijos saugumo valdymui koordinuoti 

Lietuvoje taikomas decentralizuotas modelis, 

tačiau informacijos saugumą koordinuojančios 

institucijos nėra pajėgios vykdyti iškeltų joms 

uždavinių.



Išvados

• Nuolatinis informacijos saugumo valdymo 

ciklas nėra užtikrintas.

• Informacijos saugumo valdymo priemonės 

nustatytos neįvertinus ekonominio konteksto 

ir institucijų specifikos. 

• Per mažas dėmesys skiriamas žmogiškajam 

faktoriui.



Išvados

• Informacijos saugumo audito procesas nėra 

tinkamai apibrėžtas ir vykdomas.

• Informacijos saugumo brandos lygiai ir jų

įvertinimo tvarka Lietuvos valstybės 

institucijoms neapibrėžti. 



Išvados

• Užtikrinant informacijos saugumą Lietuvos 

valstybės institucijose valdomos tik pavienės 

informacijos saugumo užtikrinimo dalys, 

vyrauja formalus techninis požiūris.

• Tinkamai neatskirtos informacijos saugumo 

valdymo įgyvendinimo ir kontrolės funkcijos 

trukdo efektyviai užtikrinti informacijos 

saugumo valdymą



Išvados

• Pastebėta didesnė branda valstybės 

institucijų, kurioms galiojantys informacijos 

saugumo valdymo reikalavimai jau ilgą laiką

yra privalomojo pobūdžio.



Tyrimo rezultatai



Siūlymai

• Viena institucija – vienas dokumentas.

Turėtų būti patvirtinti privalomi informacijos saugumo valdymo 
reikalavimai, apimantys visus valstybės informacinius išteklius 
ir nustatantys, kad kiekvienoje valstybės institucijoje būtų
vienas informacijos saugumo valdymo politikos dokumentas 
(duomenų saugos nuostatai), kuriuo būtų bendrai apibrėžiami 
visi tos valstybės institucijos valdomi informaciniai ištekliai.



Siūlymai

• Reikalavimai: tikslas  > prioritetas > priemonė

Informacijos saugumo valdymo reikalavimų tikslas turėtų būti – užtikrinti visos 
valstybės institucijos valdomos informacijos konfidencialumą, vientisumą ir 
prieinamumą.

Prioritetai turėtų būti nustatomi pagal konkrečios institucijos valdomos 
informacijos specifiką, pagal tai parenkant ir taikomas informacijos saugumo 
užtikrinimo strategines, žmogiškąsias ir technines priemones.

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės institucijos neturi pakankamai kompetencijos 
pačios nusistatyti prioritetų, bendram efektyviam informacijos saugumo valdymo 
procesui užtikrinti, turėtų būti parengti aiškūs prioritetų nustatymo ir priemonių
pasirinkimo kriterijai. 



Siūlymai

• Vieningas valdymas ir koordinavimas

Paskirti vieną informacijos saugumo valdymą koordinuojančią instituciją su aiškiai 
suformuluotomis funkcijomis ir dedikuotais žmogiškaisiais bei finansiniais ištekliais.

Institucija turėtų organizuoti informacijos saugumo valdymo politikos formavimą, 
reikalavimų rengimą, audito ir rizikų analizės vykdymą, brandos vertinimą, informacijos 
saugumo mokymus.
Šiai institucijai turi būti suteikti aiškūs įgaliojimai ir pareiga kontroliuoti tai, kaip Lietuvos 
valstybės institucijos įgyvendina informacijos saugumo valdymo reikalavimus.

Sustiprinti ir kitas valstybės institucijas, kurioms paskirtos su informacijos saugumo 
koordinavimu susijusios funkcijos, kad šios institucijos turėtų žmogiškųjų ir finansinių išteklių
pavestoms funkcijoms vykdyti arba šias funkcijas perduoti informacijos saugumo valdymą
koordinuojančiai institucijai. 

Paskirti valstybės instituciją, atsakingą už kritinės infrastruktūros apsaugos funkcijų
vykdymą, arba šią funkciją perduoti informacijos saugumo valdymą koordinuojančiai 
institucijai.



Siūlymai

• Vieningas valdymas ir koordinavimas

Nustatyti rekomenduotiną informacijos saugumo įgaliotinių pavaldumą

tiesiogiai organizacijos vadovui, atskirti technines funkcijas nuo informacijos 
saugumo valdymo atsakomybių.

Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo pagrindu įtraukiant ir mokslo 
sektoriaus atstovus suformuoti patariamąjį informacijos saugumo kompetencijos 

centrą. Šis centras turėtų vykdyti ekspertinę funkciją padėdamas paskirtai 
informacijos saugumo valdymą koordinuojančiai institucijai spręsti strateginius 
informacijos saugumo valdymo klausimus, rengti informacijos saugumo valdymo 
reikalavimus, vertinti valstybės institucijas bei spręsti iškilusias kritines 
informacijos saugumo problemas ir incidentus.



Siūlymai 

• Proceso tęstinumo užtikrinimas

Apibrėžti reikalavimus informacijos saugumo valdymo auditoriams, nustatyti 
informacijos saugumo audito vykdymo tvarką.

Apibrėžti informacijos saugumo brandos lygius ir nustatyti jų vertinimo tvarką.

Patvirtinti valstybiniams informacijos saugumo strateginiams dokumentams 
įgyvendinti reikalingas priemones.



Diskusija

• Sulaukėm 15 minučių šlovės, ar 

pasinaudosime?


