
 

                                           
  

Viešoji konsultacija dėl smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumo 
didinimo 

2020 m. kovo mėn., Vilnius 

KONTEKSTAS Kibernetinės atakos jau ne pirmus metus atsiduria tarp dažniausiai vykdomų nusikaltimų. Nepaisant 

to, kad atakos prieš smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmones gana retai pasiekia žiniasklaidos 

antraštes, daugiau nei pusė visų kibernetinių atakų pasaulyje yra nukreiptos prieš SVV įmones. 

2018 m. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) Lietuvoje užregistravo 53 183 

kibernetinius incidentus. Nepaisant nežymiai mažėjančio bendro atakų skaičiaus, NKSC pažymi, kad 

užfiksuojama vis daugiau pažangesnių ir sunkiau aptinkamų atakų. Nacionalinės kibernetinio 

saugumo būklės atskaitoje yra teigiama, kad vien 2018 metais incidentų, susijusių su socialinės 

inžinerijos metodais, skaičius Lietuvoje išsaugo net 25 proc. Tokie incidentai yra ypač svarbūs verslo 

įmonėms, kurios tokiu būdu patiria veiklos sutrikimus bei finansinę žalą ar praranda konfidencialią 

informaciją. Ekspertų teigimu, gerosios kibernetinio saugumo praktikos atsiranda skiriant didesnį 

dėmesį individualių žmonių sąmoningumo ir žinių ugdymui. Tą pažymi ir Nacionalinė kibernetinio 

saugumo strategija, kurioje teigiama, kad nuo kibernetinių incidentų apsisaugoti negalima net ir 

taikant visas egzistuojančias technines kibernetinio saugumo priemones, todėl labai svarbu, jog 

viešojo ir privataus sektoriaus atstovai rūpintųsi savo darbuotojų kibernetinės kultūros kėlimu. 

Programos „Kurk Lietuvai“ rėmuose 2019 m. spalio mėn. – 2020 m. kovo mėn. buvo įgyvendinta 

viešoji konsultacija, kurios tikslas – išgirsti tikslinių auditorijų nuomonę, siekiant nustatyti Lietuvos 

SVV (darbuotojų skaičius iki 250) įmonių kibernetinio saugumo padėtį ir poreikius šioje srityje, 

išsiaiškinti ar Lietuvos situacija atspindi esmines kibernetinio saugumo sąmoningumo problemas 

pasaulyje, ir identifikuoti potencialias SVV įmonių kibernetinio saugumo stiprinimo priemones, 

kurias galėtų kurti ar įgyvendinti valstybės institucijos: 

 Suorganizuotas interviu ciklas su visuomenės atstovais: nustatyta kokiais būdais yra 

efektyviausia stiprinti SVV įmonių kibernetinio saugumo įgūdžius, įvertinta kibernetinio 

saugumo sąmoningumo ugdymo svarba, valstybės vaidmuo, keliant verslo kibernetinio 

saugumo brandą, konsultuotasi dėl bazinio lygio kibernetinio saugumo informacinio 

vadovo SVV įmonėms, kurios dar netaiko jokio sistemingo požiūrio į kibernetinį saugumą, 

naudingumo. 

 Internetinėje platformoje „e.pilietis“ paskelbta elektroninė apklausa, kurios metu 

nustatytos Lietuvos SVV įmonių kibernetinio saugumo spragos, įvertintas SVV įmonių 

kibernetinio saugumo sąmoningumo lygis ir kibernetinio saugumo sąmoningumo 

stiprinimo priemonių poreikis. 

VYKDYTA 

KONSULTACIJA 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvoje yra vykdomos apklausos ir tyrimai apie įmonių naudojamas e. saugos priemones, 
organizuojamus IT mokymus, kibernetinių incidentų skaičius, tačiau jose nėra atsižvelgiama į bendrą 
įmonių požiūrį į kibernetinį saugumą, jų sąmoningumą ir galimų kibernetinių rizikų ar jų pasekmių 
suvokimą. Šią konsultaciją sudaro dvi dalys: smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių atstovų 
apklausa ir interviu ciklas su kibernetinio saugumo ekspertais. Šios konsultacijos tikslai: 

 nustatyti SVV įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumo lygį; 

 išsiaiškinti SVV įmonių kibernetinio saugumo priemonių poreikį; 

 įvertinti, kokia yra kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymo svarba; 

 nustatyti, kokiais būdais yra efektyviausia stiprinti SVV įmonių žinias apie kibernetinį 

saugumą; 
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 nustatyti, kokios priemonės galėtų padėti gerinti verslo atsparumą kibernetinėms 

grėsmėms. 

VIEŠOSIOS 

POLITIKOS 

PRIORITETAS 

Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos antrasis ketvirtojo tikslo (Nr. 4. Stiprinti glaudų viešojo ir 

privataus sektorių bendradarbiavimą) uždavinys – didinti viešojo bei mažų ir vidutinių privataus 

sektorių atstovų kibernetinio saugumo brandą. Šis uždavinys bus įgyvendinamas skatinant viešojo 

bei mažo ir vidutinio privataus sektorių atstovus tikrintis kibernetinio saugumo būklę, mokėti 

įsivertinti ir valdyti galimas rizikas bei taisyti kibernetinio saugumo spragas. Strategijoje 

įsipareigojama kurti priemones, skirtas viešojo bei mažų ir vidutinių privataus sektorių atstovų 

kibernetinio saugumo būklei gerinti. Siekiama, kad 2021 m. būtų bent keturios, o 2023 m. bent 

šešios, tokios priemonės. Efektyvi SVV įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymo 

priemonė leistų stiprinti Lietuvos verslo atsparumą kibernetinėms grėsmėms ir keltų bendrą šalies 

kibernetinio saugumo ir higienos kultūrą. 

Tai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės prioritetinis darbas, įtrauktas Vyriausybės programoje. 

Vyriausybės programos įgyvendinimo planas: 

V PRIORITETAS. Saugi valstybė. 

5.2. Kryptis. Kibernetinio ir energetinio saugumo stiprinimas 

5.2.1. Darbas. Kibernetinių incidentų prevencija ir valdymo sistemos tobulinimas 

  

KONSULTACIJOS 

DALYVIAI 
1) Internetinėje platformoje „e.pilietis“ vykdytoje elektroninėje SVV įmonių vadovų ir darbuotojų 

apklausoje sudalyvavo 227 respondentai (129 vadovai ir 98 darbuotojai).  

SVV vadovų apklausa 

 Apklausoje dalyvavo Lietuvos SVV įmonės (iki 250 darbuotojų). Jos buvo suskirstytos į tris 

grupes pagal darbuotojų skaičių įmonėse, remiantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 

klasifikacija: labai smulkios – iki 10 darbuotojų (41 proc. visų respondentų); smulkios – nuo 

10 iki 50 darbuotojų (40 proc.); vidutinės – nuo 50 iki 250 darbuotojų (19 proc.). 

 Apklausoje sudalyvavo respondentai iš visų Lietuvos apskričių. Daugiausia respondentų 

sulaukėme iš Vilniaus (25 proc.), Utenos (17 proc.) ir Šiaulių (9 proc.) apskričių. 

 Įmonės, taip pat, buvo suskirstytos pagal Lietuvos statistikos departamento ekonominės 

veiklos rūšių klasifikatorių. Apklausoje dalyvavo respondentai iš 18 skirtingų veiklos sričių. 

Daugiausia įmonių vadovų atsakė iš didmeninės ir mažmeninės prekybos (21 proc.), 

statybos (16 proc.) bei administracinės ir aptarnavimo veiklos (12 proc.) sričių. 

SVV darbuotojų apklausa 

 Daugiausia respondentų sulaukėme iš Vilniaus (40 proc.), Kauno (16 proc.) ir Panevėžio (13 

proc.) apskričių.  

 Apklausoje dalyvavo daugiausia SVV darbuotojų iš administracinės ir aptarnavimo veiklos 

(19 proc.), didmeninės ir mažmeninės prekybos (13 proc.), ir apdirbamosios gamybos (13 

proc.) sričių. 

2) Interviu cikle su kibernetinio saugumo ekspertais ir atstovais sudalyvavo 8 respondentai iš 

akademinio, privataus ir viešojo sektorių. 

 Vilma Škarnulytė, informacinių technologijų saugumo ekspertė, „Karjeros genas“; 

 Monika Žemgulytė, kibernetinio saugumo ekspertė; 

 Linas Bukauskas, Vilniaus Universitetas; 

 Doc. Dr. Kęstutis Driaunys, Vilniaus Universitetas; 
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 Jevgenij Tichonov, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija; 

 Giedrius Meškauskas, UAB „TeraSky Baltic“; 

 Eglė Mockevičiūtė, CSA, „Hermitage Solutions“;  

 Doc. Saulius Japertas, Kauno Technikos Universitetas;  

KONSULTACIJOS 

METODAS 
Viešosios konsultacijos vykdymą sudarė šie etapai: inicijavimas, organizavimas, vykdymas, analizė, 

vertinimas, viešinimas. Suorganizuota viešoji konsultacija pavadinimu „Smulkiojo ir vidutinio verslo 

įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumo didinimas“, kuri vyko taikant du konsultavimosi 

metodus: pusiau struktūruotus ekspertinius interviu ir dvi apklausas. 

1. Metodas: pusiau struktūruoti ekspertiniai interviu 

Tokia interviu forma pasirinkta duomenų rinkimui įvertinus tai, kad pusiau struktūruotų interviu 

metu galima gauti patikimus ir palyginamus kokybinius duomenis. Be to, tokių interviu metu galima 

įtraukti naujus pokalbio metu kilusius klausimus, o atviras klausimo pobūdis nusako tiriamą temą, 

tačiau suteikia galimybę tiek respondentui, tiek apklausėjui išsamiau aptarti kai kurias temas. Taip 

pat, tokio tipo interviu būdu surinktą informaciją galima analizuoti įvairiais metodais.   

Interviu ciklo dalyviai buvo atskirai kviečiami į projekto vadovų vykdomas konsultacijas, pagal iš 

anksto sudarytą klausimyną. Taip pat, apie vykdomą interviu ciklą buvo viešai paskelbta 

internetinėje „e.pilietis“ platformoje. 

Interviu ciklo metu buvo remiamasi šiais struktūrizuotais interviu klausimais: 

Kibernetinio saugumo sąmoningumas: 

1) Kaip manote, kokia yra kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymo svarba?  

a. Ar šiuo metu smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms užtenka kibernetinio saugumo 

įgūdžių? 

b. Kokie geriausi būdai jį didinti? 

2) Kaip manote, koks yra valstybės vaidmuo ugdant kibernetinio saugumo sąmoningumą ir 

kaip valstybė gali prisidėti prie SVV kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymo? 

Kibernetinio saugumo priemonių poreikis: 

3) Kaip manote, ar šiuo metu yra pakankamai lengvai prieinamos ir suprantamos kibernetinio 

saugumo informacijos verslui? 

a. Kaip būtų galima šiuo klausimu padėti verslui? 

b. Kokie būdai žinioms apie kibernetinį saugumą stiprinti yra efektyviausi? 

4) Kaip manote, kokios priemonės padėtų gerinti SVV atsparumą kibernetiniams incidentams?  

5) Kaip manote, ar bazinio lygio kibernetinio saugumo informacinis vadovas būtų naudingas 

SVV? 

a. Į kokias temas šiame bazinio lygio kibernetinio saugumo vadovo turinyje, labiausiai 

reikėtų atsižvelgti kalbant apie SVV? 

6) Ar manote, kad bazinio lygio kibernetinio saugumo sertifikatas atneštų naudos įmonėms? 

(Sertifikatas – viešas liudijimas ar / ir dokumentas parodantis, kad įmonės kibernetinio 

saugumo lygis yra įvertintas ir ji yra įsidiegusi tam tikrą standartą atitinkančias kibernetinio 

saugumo priemones.) 

7) Ar turite dar kokių nors papildomų komentarų ar pastebėjimų? 

 

2. Metodas: apklausos 

Apklausos buvo vykdomos internetinėje platformoje „e.pilietis“ struktūrizuotų klausimynų forma. 

Šias apklausas užpildyti buvo kviečiami identifikuotų tikslinių Lietuvoje veiklą vykdančių privataus 

sektoriaus organizacijų (iki 250 darbuotojų) atstovai. Toks metodas buvo pasirinktas, kadangi tokiu 
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būdu yra efektyviausia ir tikslingiausia palyginti gautus duomenis, juos lyginti įvairiais pjūviais. Be to, 

vienu metu galima analizuoti didelį skaičių duomenų bei pasiekti respondentus iš skirtingų regionų.   

Pagrindiniai internetinėje platformoje „e.pilietis“ paskelbtų klausimynų SVV vadovams ir 

darbuotojams klausimai: 

1) Ar Jūsų įmonė turi formaliai apibrėžtą ir reguliariai atnaujinamą kibernetinio saugumo 

politiką? 

2) Kiek svarbus kibernetinis saugumas yra Jūsų įmonei? 

3) Ar sutinkate su šiais teiginiais?  

a. Esame gerai pasiruošę atremti kibernetinius incidentus 

b. Mūsų įmonė nemato naudos / poreikio kibernetinio saugumo priemonėms 

c. Egzistuojančios kibernetinio saugumo priemonės yra per brangios 

d. Kibernetinis incidentas neturėtų daug įtakos mūsų įmonei  

e. Nemanome, kad galime būti kibernetinio incidento aukomis 

f. Nežinome kaip įsivertinti kibernetinio saugumo rizikas / spragas 

g. Mūsų įmonės veiklai IT sistemų / elektroninių paslaugų funkcionavimas yra 

kritiškai svarbus 

4) Kokius kibernetinius incidentus Jūsų įmonė patyrė per pastaruosius 12 mėn.?  

5) Mes turime žinių ir supratimo, reikalingo pasirinki tinkamas kibernetinio saugumo 

priemones arba paslaugas. 

6) Kiek maždaug per praėjusius metus Jūsų įmonė investavo į kibernetinį saugumą? 

7) Ar sutinkate, kad Jūsų įmonė investuoja / investuotų į kibernetinį saugumą dėl šių 

priežasčių?  

8) Ar per pastaruosius 12 mėn. Jūs vykdėte įmonės kibernetinio saugumo rizikos vertinimą? 

9) Kokie būdai žinioms apie kibernetinį saugumą stiprinti Jums būtų patraukliausi?  

10) Ar Jums svarbu, kad Jūsų tiekėjai ar partneriai atitiktų tam tikrą kibernetinio saugumo 

standartą ir jo laikytųsi? 

11) Ar Jūs manote, kad kibernetinio saugumo sertifikatas atneštų naudos Jūsų įmonei? 

12) Ar sutinkate, kad kiekvienas darbuotojas yra svarbi grandis užtikrinant įmonės kibernetinį 

saugumą? 

13) Ar per pastaruosius 12 mėnesių Jūs ar kuris nors kitas įmonės darbuotojas dalyvavo 

įmonės organizuotuose su kibernetiniu saugumu susijusiuose mokymuose? 

14) Ar manote, kad visuomenei yra pateikiama pakankamai lengvai prieinama ir suprantama 

informacija apie kibernetinį saugumą? 

 

KONSULTACIJOS 

REZULTATAI 
Kiekybinės apklausos metu buvo identifikuotos šios tendencijos: 

 Bendrai atsižvelgiant į visus gautus rezultatus bei panašius tyrimus užsienyje, galima teigti, 

kad SVV kibernetinio saugumo sąmoningumo lygis Lietuvoje nėra aukštas. 

 Nepaisant to, kad įmonių vadovai ir darbuotojai sutiko su kibernetinio saugumo svarba ir 

įtaka įmonės veiklai, dauguma jų nesijaučia pasiruošę atremti kibernetines atakas, o didelė 

dalis net nemano, kad gali tapti programišių aukomis. 

 Lietuvoje pastebimas mažesnis kibernetinio saugumo sąmoningumo lygis tarp smulkių ir 

labai smulkių įmonių – jos jaučiasi mažiau saugios ir mažiau pasirengusios atremti 

kibernetines grėsmes nei vidutinės įmonės. 

 Apklausos rezultatai ir paraleliai vykdomas kokybinis tyrimas, leidžia manyti, kad smulkusis 

verslas nėra pasiekęs tinkamo kibernetinio atsparumo lygio, dėl to, kad jis nėra tinkamai 

įsisavinęs savo turimo skaitmeninio turto vertės, su tuo susijusių rizikų bei galimų nuostolių. 

 Daugeliu klausimų, pastebimas atotrūkis tarp įmonių, turinčių ir neturinčių, kibernetinio 

saugumo politikas bei įmonių, vykdančių ir nevykdančių, kibernetinio saugumo rizikos 

vertinimo. Šiuos žingsnius atliekančios įmonės: 

o pabrėžia didesnę kibernetinio saugumo svarbą; 

o jaučiasi labiau pasiruošusios atremti kibernetines atakas; 

o dažniau įžvelgia kibernetinio saugumo priemonių naudą; 
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o dažniau yra linkusios vykdyti metinius rizikos vertinimus; 

o labiau pritaria, kad IT sistemų ir elektroninių paslaugų funkcionavimas yra kritiškai 

svarbus jų veiklai; 

o dažniau organizuoja darbuotojų kibernetinio saugumo mokymus; 

o dažniau sutinka, kad jos turi pakankamai žinių pasirinkti reikiamas kibernetinio 

saugumo priemones; 

o yra labiau linkusios investuoti į kibernetinio saugumo sprendimus. 

 Daugiau nei pusė (57 proc.)  įmonių vadovų teigė, kad jie neturi arba nežino ar turi 

pakankamai žinių pasirinkti kibernetinio saugumo sprendimus, o daugiau nei trys 

ketvirtadaliai darbuotojų sutiko, kad jiems trūksta lengvai suprantamos informacijos. 

 Kas antras SVV įmonių vadovas atsakė, kad patraukliausias būdas žinioms apie kibernetinį 

saugumą stiprinti jiems būtų informacija internetiniuose puslapiuose, o tarp labai smulkių 

įmonių netgi išskirtas, kaip pats patraukliausias komunikacijos kanalas. 

 

KONSULTACIJOS 

REZULTATAI  

 

Išvados iš interviu ciklo: 

Efektyviausi būdai SVV įmonių kibernetinio saugumo įgūdžiams stiprinti: 

 Kibernetinių atakų imitavimu paremtas testavimas, kai saugumo studentų komandos ar 

kokia nors kibernetinio saugumo įmonė simuliuoja kibernetines atakas, kurių metu 

bandoma pavogti įmonės tinkle esančius duomenis, taip parodant egzistuojančias įmonės 

kibernetinio saugumo spragas.  

 Įvairios švietėjiškos veiklos (straipsniai, lankstinukai, subsidijuojami mokymai, informavimo 

renginiai, instruktažai, konferencijos) bei aiškių, paprastų rekomendacijų teikimas bei 

įsivertinimui skirto sąrašo (angl. checklist) sukūrimas įmonėms.  

 Informacijos viešinimas apie Lietuvoje ir užsienyje įvykusius kibernetinius incidentus, taip 

siekiant ugdyti asmenis ir įmones atitinkamai elgtis panašioje situacijose bei priversti 

susimąstyti apie kibernetinio saugumo svarbą ir galimus nuostolius pažeidimo atveju. 

 Siekiant, kad SVV įmonių kibernetinio saugumo įgūdžių stiprinimo būdai veiktų, didžiausią 

dėmesį reikia skirti įmonių vadovams, kad jie suprastų problemos mastą. 

Kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymo svarba: 

 Pabrėžiama kibernetinio saugumo sąmoningumo ugdymo svarba dėl šių priežasčių:  

o Šiandien dauguma verslo procesų yra persikėlę į kibernetinę erdvę. 

o Sąmoningumas, kitaip tariant žinios, išplečia suvokimo plotą. Gavus tinkamų žinių, 

lengviau yra valdomos rizikos ir daugiau rūpinamasi kibernetiniu saugumu. 

o SVV įmonėms reikalingas ugdymas šioje srityje, nes joms sunku suvokti šios 

problemos mastą ir aktualumą jų veiklos kontekste, o net apie pusė visų atakų yra 

nukreiptos prieš SVV. 

o Svarbu ugdyti žmonių kibernetinio saugumo sąmoningumą, nes didžioji dauguma 

kibernetinių incidentų (skirtingų šaltinių duomenimis, 80–95 proc.) įvykdoma 

pasinaudojant žmogiškosiomis klaidomis (pvz., įmonių, įstaigų darbuotojų), 

naudojant socialinės inžinerijos metodus.  

o Akcentuojama, kad ugdant kibernetinio saugumo sąmoningumą yra būtina, jog 

kibernetinio saugumo svarbą suprastų įmonių vadovai, nes jie formuoja įmonių 

politikas. 

Valstybės vaidmuo keliant verslo kibernetinio saugumo brandą: 

 Vieningai teigiama, kad valstybės vaidmuo yra labai didelis, nes valstybė gali skatinti įvairias 

iniciatyvas, ji yra atsakinga už kibernetinio saugumo brandos kėlimą, todėl turėtų paruošti 

metodikas, nemokamai jomis dalintis, organizuoti nemokamus kursus.  

 Pabrėžiama, kad valstybės vaidmuo turi apimti veiksmus, kurie keičia situaciją šalyje. 

Valstybė gali ir turi tiesiogiai prisidėti prie kibernetinio saugumo sąmoningumo didinimo, 
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pradedant nuo švietimo, vystant atitinkamas programas, remiant nevyriausybines 

organizacijas ir pan. 

Priemonės galinčios padėti gerinti verslo atsparumą kibernetinėms grėsmėms. 

 Didžioji dalis interviu ciklo respondentų teigė, kad šiuo metu nėra pakankamai lengvai 

suprantamos ir susistemintos informacijos, skirtos SVV, apie kibernetinį saugumą lietuvių 

kalba. Rekomenduojama, kad SVV skirta informacija turėtų būti paprasta ir vizualiai gražiai 

pateikta, o efektyviausias variantas būtų centralizuotas valstybinis šaltinis.  

 Visi kalbinti kibernetinio saugumo ekspertai ir atstovai iš viešojo, privataus ir akademinio 

sektorių sutiko, kad bazinio lygio kibernetinio saugumo informacinis vadovas SVV įmonėms, 

kurios dar netaiko jokio sistemingo požiūrio į kibernetinį saugumą, būtų naudingas.  

 Ši medžiaga turėtų būti viešai prieinama, susisteminta ir nurodanti žingsnius, kuriuos reikia 

atlikti bei į ką reikia atkreipti dėmesį, siekiant didinti įmonės kibernetinį saugumą. Norint 

užtikrinti tokio dokumento naudojimą, rekomenduojama vykdyti tikslingą komunikaciją. Be 

to, pabrėžiama, kad norint apsaugoti savo verslą, visų pirma, reikia pažinti savo veiklos 

procesus, duomenų tvarkymo operacijas, esamą infrastruktūrą ir tik po to galima taikyti 

atitinkamas priemones (tinklo ir infrastruktūros valdymo, programinės įrangos priežiūros, 

asmens duomenų apsaugos ir pan.). 

 

TOLIMESNI 

ŽINGSNIAI 
Atsižvelgiant į viešosios konsultacijos rezultatus, galima teigti, kad šiuo metu viešojoje erdvėje 
galima rasti labai daug įvairios ir fragmentuotos informacijos apie kibernetinį saugumą, tačiau 
trūksta legitimaus susisteminto šaltinio, kuris padėtų Lietuvos SVV įmonių vadovams geriau suprasti 
kibernetinio saugumo iššūkius ir rizikas, su kuriomis verslas susiduria kiekvieną dieną, ir supažindintų 
su bazinio lygio patarimais ir gerosiomis praktikomis, kurios leistų didinti įmonių kibernetinį 
atsparumą. Be to, gauti rezultatai parodė, kad SVV įmonių kibernetinio saugumo sąmoningumas turi 
prasidėti nuo jų vadovų švietimo, nes jie ne tik yra pagrindiniai įmonės politikos formuotojai, gali 
turėti įtakos darbuotojų kibernetinio saugumo žinių lygio kėlimui bet ir skirsto įmonės finansinius 
išteklius.  

Viešosios konsultacijos rezultatai pristatyti atsakingoms institucijoms ir panaudoti kuriant 
kibernetinio saugumo sąmoningumo kėlimui skirtą informacinį vadovą, kuris padės tikslinei grupei 
(SVV) ugdyti savo kibernetinio saugumo brandą. Kitiems partneriams tai bus šaltinis, kuriuo jie galės 
remtis bendradarbiaujant su SVV. Įstaigai – pirmoji iniciatyva, skirta SVV kibernetinio saugumo lygio 
kėlimui. 

 

KONSULTACIJOS 

VERTINIMAS 
Konsultacijos procesas buvo sklandus, apėmęs visus konsultacijos inicijavimo, planavimo, vykdymo, 
viešinimo ir vertinimo etapus. Konsultacija buvo įvykdyta per numatytą laiką, naudojant 
žmogiškuosius išteklius, kurių pakako. Šiai konsultacijai biudžetas nebuvo naudojamas. 

Planuojant viešąją konsultaciją, ketinta jos vykdymą įvertinti šiais rodikliais: 

 Kiekybinei apklausai planuota apklausti bent 200 respondentų, atstovaujančių Lietuvoje 

veiklą vykdančias organizacijas, tačiau iš viso apklausta 227. 

 Planuota įvykdyti 6 pusiau struktūruotus interviu ir bent 1 pristatymą verslo bendruomenei 

– įvykdyti 8 interviu ir 1 pristatymas. 

 Siekta paruošti 2 pranešimus žiniasklaidai ir juos publikuoti bent 10-tyje žiniasklaidų 

priemonių – paruošti 2 pranešimai ir jie publikuoti daugiau nei 21-oje žiniasklaidos 

priemonėje. 

 Planuota apklausti ir buvo apklausti respondentai iš visų 10 Lietuvos apskričių. 

 Į interviu ciklą įtraukti ekspertai iš 3 skirtingų sektorių – viešojo, privataus ir akademinio. 

 Remiantis viešosios konsultacijos išvadomis, parengta smulkiojo ir vidutinio verslo 

kibernetinio saugumo situacijos Lietuvoje apžvalga, išsiaiškinti efektyviausi būdai 

kibernetinio saugumo sąmoningumo kėlimui, atsižvelgiant į Lietuvos SVV įmonių 

kibernetinio saugumo padėtį ir poreikius šioje srityje. 
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 Interviu ciklo metu nustatyta bazinio lygio kibernetinio saugumo informacinio vadovo SVV 

įmonėms, kurios dar netaiko jokio sistemingo požiūrio į kibernetinį saugumą, reikiamybė ir 

konkretūs būdai, kurių galėtų imtis viešojo sektoriaus institucijos, siekdamos kelti SVV 

kibernetinio saugumo brandą. 

Šių rodiklių pasiekimą lėmė konsultacijos plano sudarymas, viešinimo, komunikacinės veiklos bei 

efektyvus bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis. Daugiausia naudotasi informacijos 

sklaidos ir komunikacinėmis priemonėmis, siekiant pasiekti nusistatytų rodiklių. 

IŠMOKTOS 

VIEŠOSIOS 

KONSULTACIJOS 

VYKDYMO 

PAMOKOS 

Siekiant sėkmingos viešosios konsultacijos atlikimo, svarbu atsižvelgti į tai, kad gali būti sudėtinga 
užtikrinti planuojamą apklausų respondentų skaičių, reprezantatyvumą. Todėl yra būtina 
bendradarbiauti su kuo daugiau suinteresuotų šalių, pavyzdžiui, asociacijomis, savivaldybėmis, 
regionine žiniasklaida. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus siekiant sėkmingos viešosios 
konsultacijos, yra kokybiškas apklausos klausimų apsibrėžimas tam, kad jie ne tik būtų kuo aiškesni 
respondentams, bet ir vėliau, lyginant duomenis, būtų galima gauti kuo kokybiškesnius rezultatus.  

Kaip geroji praktika šioje viešojoje konsultacijoje turėtų būti vertinamas šviečiamasis apklausos 
aspektas. Iš respondentų pildžiusių apklausą buvo sulaukta teigiamų komentarų, jog apklausos 
klausimai paskatino pagalvoti apie kai kuriuos, su kibernetiniu saugumu susijusius, aspektus. Be to, 
konsultacija padidino pasitikėjimą įstaiga, nes pristatymų suinteresuotoms šalims ir interviu ciklo 
vykdymo metu atsirado partnerių, norinčių bendradarbiauti ir prisidėti prie sprendimo kūrimo. 
Apklausos respondentai džiaugėsi įstaigos iniciatyva padėti verslui kelti kibernetinio saugumo 
brandą. 

 

ASMUO 

KONTAKTAMS 
Rūta Beinoriūtė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | Ruta.Beinoriute@kurklt.lt; 

Justas Kidykas | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovas | Justas.Kidykas@kurklt.lt; 

Gabrielė Bilevičiūtė | „Kurk Lietuvai“ projektų vadovė | Gabriele.Bileviciute@kurklt.lt; 
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V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

2a. Tikslo ir uždavinių forma

Nagrinėjama 
viešosios 
politikos 
problema

Konsultacijos 
tikslas

Konsultacijos 
uždaviniai

Kaip 
rezultatai bus 
panaudojami?



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

3a. Tikslinių grupių sąrašo forma

Nr. Atstovaujama 
visuomenės dalis Tikslinė grupė / organizacija
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6a. Konsultacijos komandos forma

Komandos narys Asmuo Atsakomybės

Konsultacijos 
lyderis

Temos 
kuratoriai

Moderatorius

Organizatorius

Komunikacijos 
specialistas



7a. Veiklų vykdymo grafiko forma

Kovas
9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 14 15 3 10 17 24 2

1. Konsultacijos planavimas
Esamosios situacijos analizė x x x
Konsultacijos metodų apsibrėžimas x x
Tikslinių grupių nusistatymas x
Klausimynų ruošimas ir derinimas x x
Viešosios konsultacijos aprašymas x
Kvietimo dalyvauti interviu siuntimas x x

2. Konsultacijos viešinimas
Konsultacijos skelbimas e. pilietis platformoje x
Pranešimai soc. tinkluose x
Kvietimas dalyvauti išsiųstas verso asociacijoms x
Pranešimo publikavimas savivaldybių el. svetainėse x x
Pranešimas ir kvietimas regioninėje žiniasklaidoje x x
Apklausos pristatymas verslo bendruomenės renginyje x

3. Konsultacijos vykdymas
Apklausos stebėsena ir analizė x x x x x
Interviu vykdymas su akademinio sektoriaus atstovais x x
Interviu vykdymas su privataus sektoriaus atstovais x x x x
Interviu vykdymas su viešojo sektoriaus atstovais x x x

4. Rezultatų analizė ir ataskaitos rengimas
Apklausos rezultatų susisteminimas x x
Rezultatų aprašymas ir ataskaitų ruošimas x x x
Interviu ciklo rezultatų analizė x

5. Rezultatų viešinimas
Apklausos rezultatų pristatymas suinteresuotoms šalims x x x
Rezultatų vizualinis pristatymas soc. tinkluose x x
Apklausos rezultatų pranešimas spaudai x x

6. Rezultatų panaudojimas sprendimams
Išvadų ir pasiūlymų apibendrinimas x x
Informacinio vadovo koncepto aprašymas x
Informacinio vadovo turinio rengimas x x x x x

x

Rūta Beinoriūtė
Rūta Beinoriūtė

Gabrielė Bilevičiūtė

Justas Kidykas
Justas Kidykas

Paruošto ugdomojo informacinio vadovo pristatymas

Rūta Beinoriūtė
Justas Kidykas

Gabrielė Bilevičiūtė

Justas Kidykas

Justas Kidykas
Rūta Beinoriūtė

Gabrielė Bilevičiūtė

Gabrielė Bilevičiūtė

Sausis

Justas Kidykas
Rūta Beinoriūtė

Atsakingas

Gabrielė Bilevičiūtė
Justas Kidykas

Rūta Beinoriūtė
Gabrielė Bilevičiūtė

Gabrielė Bilevičiūtė

Gabrielė Bilevičiūtė
Rūta Beinoriūtė

Justas Kidykas

Gabrielė Bilevičiūtė
Justas Kidykas

Rūta Beinoriūtė

Pirma savaitės diena 
Lapkritis GruodisRugsėjis VasarisSpalis



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

10a. Vertinimo rodiklių forma

Rodiklis Aprašymas Siekiama reikšmė

Procesui vertinti

Poveikiui vertinti



V IE ŠŲJŲ KONSULTACIJŲ ME TODIKOS TAIK YMO GAIRĖ S PILDOM A  FOR M A

18a. Vertinimo klausimynas

Proceso 
vertinimas
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18a. Vertinimo klausimynas

Poveikio 
vertinimas
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