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Santrauka
Nors Lietuva pagal kibernetinio saugumo teisinį reglamentavimą pasaulyje yra tarp
pirmūnių, tačiau jos gyventojai palyginus su kitomis ES šalimis patiria daug didesnę
grėsmę tapti elektroninio nusikaltimo aukomis.
Rimtų pažeidžiamumų turinčios interneto svetainės ateityje gali būti nulaužtos ir tapti
kenkėjiškomis. Siekdamas kuo greičiau surasti pažeidžiamas svetaines NKSC
periodiškai skenuoja interneto svetaines, plėtoja atsakingo saugumo spragų paieškos
ir atskleidimo sistemą bei siūlo nemokamą įrankį skirtą gyventojams ir verslui
interneto svetainių saugumo būklei įvertinti.
Jau dabar NKSC gali teikti privalomus nurodymus kibernetinio saugumo subjektams
dėl kibernetinio saugumo trūkumų pašalinimų, tačiau NKSC įtaka gyventojų ir verslo
valdomoms interneto svetainėms yra ribota, nes remiasi tik informavimu. Vis dėlto
viena pagrindinių probleminių sričių siekiant greitai spręsti saugumo spragas tiek
viešojoje, tiek privataus sektoriaus interneto svetainėse yra tai, kad trūksta aiškių
kriterijų, pagal kuriuos NKSC galėtų priimti sprendimą, jog saugumo spragos turi būti
neatidėliotinai išspręstos.
Verta atkreipti dėmesį, kad viešojo sektoriaus interneto svetainių saugumo situacija
yra tendencingai gerėjanti, o NKSC turi reikalingus teisinius įrankius suvaldyti viešojo
sektoriaus pažeidžiamų interneto svetainių rizikas. Nustatyta, kad viešojo sektoriaus
savininkai NKSC neteikia informacijos apie konkrečias naudojamas programinės
įrangos versijas, o tai neleidžia NKSC operatyviai informuoti apie atsiradusius
pažeidžiamumus.
Kenkėjiškos interneto svetainės daro finansinę, privatumo ir laiko sąnaudų žalas tokių
svetainių lankytojams. Nors NKSC turi techninius ir žmogiškuosius išteklius tokioms
svetainėms nustatyti, tačiau kartais jų sutvarkymo ar blokavimo procesas gali trukti
ilgiau nei 3 mėnesius per kuriuos šios svetainės būna prieinamos lankytojams.
NKSC negali pats blokuoti kenkėjiškų interneto svetainių, o greiti problemos
sprendimai remiasi prieglobos pasgautų teikėjų vidinėmis taisyklėmis ir savininkų
noru spręsti problemas. Taip pat NKSC bendradarbiavimo su policija procese yra
dubliuojami proceso žingsniai, nėra aišku, kokiais atvejais svetainės turi būti
perduodamos policijai ar kitoms institucijoms, kokiais atvejais būtina veikti nedelsiant.
Šiuo metu nėra efektyvių priemonių, skirtų laikinai apriboti tokių svetainių
pasiekiamumą arba įspėti lankytojus apie kylančias grėsmes.
Interneto svetainių saugumo būklės Lietuvoje analizė atskleidė, kad didžiausi iššūkiai
šiuo metu kyla dėl kenkėjiškų interneto svetainių, o jų grėsmių valdymo procese yra
tobulintinų sričių bei dar neišnaudotų pasyvių priemonių. Taigi, „Kurk Lietuvai“
projekto rėmuose bus orientuojamasi į kenkėjiškų interneto svetainių grėsmių
valdymą ir tinkamiausių priemonių joms valdyti vystymą.
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Sąvokos
Duomenų viliojimas (angl. phishing) – apibrėžiamas kaip socialinės inžinerijos
metodas skaitmeninėje terpėje, kai apgaulės būdu, apsimetant patikimu fiziniu ar
juridiniu asmeniu, siekiama išgauti tokią neskelbtiną informaciją kaip vartotojo vardai
ir slaptažodžiai, banko sąskaitos numeriai, mokėjimo ir kredito kortelių numeriai ir
pan.
Interneto svetainė – tai informacinė sistema (IS), susidedanti iš skirtingų, glaudžiai
tarpusavyje susietų, skirtingo sudėtingumo technologinių sprendimų, kurių paskirtis –
saugiai ir efektyviai realizuoti žiniatinklio taikomųjų programų veikimą bei užtikrinti
svetainės teikiamas paslaugas lankytojams.
Kenkėjiška interneto svetainė – svetainės, kurios buvo sukurtos su tikslu kenkti
lankytojams, arba piktavalių nulaužta svetainė, galinti sukelti netiesioginę ar tiesioginė
žalą svetainės lankytojui.
Kibernetinis incidentas – įvykis ar veika kibernetinėje erdvėje, galintys sukelti arba
sukeliantys grėsmę arba neigiamą poveikį ryšių ir informacinėmis sistemomis
perduodamos ar jose tvarkomos elektroninės informacijos prieinamumui,
autentiškumui, vientisumui ir konfidencialumui, galintys trikdyti arba trikdantys ryšių
ir informacinių sistemų veikimą, valdymą ir paslaugų jomis teikimą.
Pažeidžiamos interneto svetainės – rimtų saugumo spragų turinčios ir potencialiai
lengvai išnaudojamos įsilaužėlių svetainės.
Veidrodinės svetainės – tokios interneto svetainės, kurių interneto domeno vardas
yra beveik tapatus pirminei interneto svetainei, pavyzdžiui, pridedamos arba
pašalinamos kelios raidės, skaičiai, kiti ženklai, pasikeičia domeno galūnė ar pan.
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Įžanga
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (toliau – NKSC) turėdamas reikiamas
kompetencijas ir techninius įrankius analizuoti situaciją kibernetinėje erdvėje, taip pat
tiesiogiai dirbdamas su kibernetinių incidentų valdymu gali reikšmingai prisidėti
anksti nustatant ir užkardant interneto svetaines, kuriomis pasinaudojant yra vykdomi
nusikaltimai elektroninėje erdvėje (toliau – NEE). Vis dėlto 2020 m. Valstybės
kontrolės audito ataskaitoje „Ar veiksmingai kovojama su elektroniniais nusikaltimais“
nurodoma, kad esamas kibernetinių incidentų valdymo procesas nesudaro sąlygų
identifikuoti galimai nusikalstamas veikas. Atsižvelgiant į tai, kad interneto svetainės
yra viena iš pagrindinių platformų nusikaltimams elektroninėje erdvėje vykdyti,
būtina daugiau dėmesio skirti svetainių saugumui, savalaikiam įsilaužimų
identifikavimui ir grėsmių lankytojams užkardymui.
5

2020 m. Nacionalinėje kibernetinio saugumo būklės ataskaitoje pirmą kartą nagrinėta
ne tik viešojo, bet ir privataus sektoriaus nesaugių svetainių problematika. Ataskaitoje
teigiama, kad nepakankamai prižiūrimos interneto svetainės neretai tampa įsilaužėlių
taikiniu, o jas nulaužus vykdoma kenkėjiška veikla svetainės lankytojų atžvilgiu:
renkami asmeniniai, prisijungimų ar banko kortelių duomenys, vagiama informacija iš
naudojamo įrenginio ir t.t. Negana to, interneto svetainės yra naudojamos sukčiavimo
elektroninėje erdvėje tikslais: sukuriamos veidrodinės interneto svetainės imituoja
legaliai veikiančias įmones ir taip siekia išvilioti gyventojų pinigus.
Taigi, kai kalbama apie nesaugias interneto svetaines, galima išskirti dvi pagrindines
jų grupes: pažeidžiamos ir kenkėjiškos interneto svetainės. Pažeidžiamos interneto
svetainės suprantamos kaip rimtų saugumo spragų turinčios ir potencialiai lengvai
įsilaužėlių išnaudojamos svetainės, todėl jos gali kelti grėsmę ateityje ir tapti
kenkėjiškomis svetainėmis. Kenkėjiškos interneto svetainės laikomos tokios, kurios
esamu metu kenkia svetainės lankytojui nepriklausomai nuo to, ar svetainė buvo
nulaužta įsilaužėlio ar sukurta sukčiavimo tikslais. Siekiant kuo didesnio saugumo
kibernetinėje erdvėje yra būtina užtikrinti, kad interneto svetainės būtų kuo mažiau
pažeidžiamos, o kenkėjiškos svetainės laiku identifikuojamos ir užkardomos.
Šios analizės tikslas – įvertinti interneto svetainių saugumo būklę Lietuvoje bei
nustatyti kylančius iššūkius užkardant NEE, vykdomus pasinaudojant interneto
svetainėmis. Šiam tikslui pasiekti yra keliami du pagrindiniai uždaviniai: 1) apžvelgti
pažeidžiamų ir kenkėjiškų interneto svetainių paplitimą Lietuvoje identifikuojant
svarbiausias problemines sritis; 2) įvertinti pažeidžiamų ir kenkėjiškų interneto
svetainių aptikimo ir užkardymo proceso efektyvumą bei tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.
Esamos situacijos analizė yra pirmasis projekto „Kėnkėjiškų interneto svetainių
grėsmių valdymo priemonių kūrimas“, kurį įgyvendina programos „Kurk Lietuvai“
dalyviai kartu su Krašto apsaugos ministerija, žingsnis. 6 mėnesių trukmės projektas
sieks sukurti priemonių paketą, kuris padėtų atsakingoms institucijoms greitai ir
efektyviai užkardyti kenkėjiškas interneto svetaines tokiu būdu apsaugant interneto
vartotojus. Projekto eigą ir rezultatus galima sekti „Kurk Lietuvai“ interneto puspalyje.
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Lietuva globaliame kontekste
Nors Lietuva pagal kibernetinio saugumo teisinį reglamentavimą pasaulyje yra tarp
pirmūnių ir užimą 6 vietą pagal 2020 m. Pasaulinį kibernetinio saugumo indeksą1, jos
gyventojai palyginus su kitomis ES šalimis patiria daug didesnę grėsmę tapti
elektroninio nusikaltimo aukomis. Remiantis „Microsoft” skaitmeninio saugumo
ataskaita (2018 m. sausis – 2019 m. spalis), „Specops“ nurodo, kad Lietuva užima 6
vietą Europoje pagal grėsmę jos gyventojams patirti kibernetinį nusikaltimą 2.
JAV programinės įrangos įmonės „WebsiteBuilderExpert“ kibernetinių nusikaltimų
rizikos ES šalyse 2018 m. tyrimo duomenimis, Lietuva užėmė 6 vietą tarp 28 Europos
Sąjungos valstybių kaip viena didžiausių kibernetinių nusikaltimų rizikų turinti šalis 3.
2019 m. atlikto Eurobarometro tyrimo duomenimis, 73 proc. Lietuvos gyventojų mano,
kad didėja rizika tapti nusikaltimų elektroninėje erdvėje auka, o 42 proc. gyventojų
nėra gerai informuoti apie nusikaltimų šioje erdvėje grėsmes4.

Nors Lietuva pagal kibernetinio saugumo teisinį
reglamentavimą pasaulyje yra tarp pirmūnių, tačiau jos
gyventojai palyginus su kitomis ES šalimis patiria daug
didesnę grėsmę tapti elektroninių nusikaltimų aukomis.
Tuo metu pasaulinės tendencijos verčia dar labiau sunerimti ir ieškoti efektyvių būdų
siekiant apsaugoti gyventojus. MaAfee kartu su Strateginių ir tarptautinių studijų
centru atlikta analizė atskleidė, kad pasaulio ekonomika per 2020 metus galėjo patirti
daugiau nei 850 mln. eur. nuostolių dėl elektroninių nusikaltimų 5. Palyginus su
ankstesnių metų duomenis, šis skaičius išaugo beveik dvigubai per dvejus metus nuo
2018 m., o prisijungiant vis daugiau interneto vartotojų, elektroninių nusikaltimų
daroma žala pasauliniu mastu tik augs.

International Technology Union, "Global Cybersecuirty Index 2020“, 2020 m., daugiau informacijos:
https://www.itu.int/en/myitu/Publications/2021/06/28/13/22/Global-Cybersecurity-Index-2020.
2 Specops, "The European Countries Most at Risk of Cyber-Crime“, 2020, daugiau informacijos:
https://specopssoft.com/blog/european-countries-cyber-crime/.
3 WebsiteBuilderExpert, "Which EU Country Is Most Vulnerable To Cybercrime?“, 2018, daugiau
informacijos: https://www.websitebuilderexpert.com/blog/eu-cybercrime-risk/
4 Valstybės kontrolė, „Valstybinio audito ataskaita: ar veiksmingai kovojama su elektroniniais
nusikaltimais“, 2020 m. liepos 16 d., Nr. VAE-7.
5 Z. M. Smith, E. Lostri, “The Hidden Costs of Cybercrime”, 2020, McAfee and the Centre for Strategic and
International Studies, daugiau informacijos: https://www.mcafee.com/enterprise/enus/assets/reports/rp-hidden-costs-of-cybercrime.pdf .
1
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Pažeidžiamos interneto
svetainės

► Apibrėžimas ir vertinimas
► Situacija pasaulyje ir Lietuvoje
► Identifikavimas ir sprendimas
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Apibrėžimas ir vertinimas
Pažeidžiamos interneto svetainės – rimtų saugumo spragų turinčios ir potencialiai
lengvai išnaudojamos įsilaužėlių svetainės. Būtina pabrėžti, kad visos interneto svetainės
turi pažeidžiamumų ir gali būti nulaužtos, tačiau ne visi pažeidžiamumai yra vienodi ir
lengvai išnaudojami. Dėl šios priežasties pirmiausia reikia vertinimo įrankio, pagal kurį
būtų galima klasifikuoti interneto svetaines.
NKSC specialistai vertindami interneto svetaines dėl pažeidžiamumų naudoja Bendrąją
pažeidžiamumo vertinimo sistemą (angl. Common Vulnerability Scoring System (CVSS)),
pagal kurią nustatomas CVSS įvertis nuo 0 iki 10. Pagal šį įvertį galima spręsti apie
interneto svetainės pažeidžiamumų rimtumą: kuo didesnis įvertis, tuo rimtesnis
pažeidžiamumas. Pasitelkiant NKSC naudojamus įrankius gaunami CVSS v2.0, tiek CVSS
v3.0 vertinimo metodikų įverčiai6, kurie naudojami tolimesniam vertinimui (žr. pav. 1).
NKSC konstatuoja interneto svetainę, kaip turinčią kritinių pažeidžiamumų
tuomet, kai CVSS vertė yra nuo 7.5 iki 10 balų. Saugiomis svetainėmis yra laikomis
tokios, kurių CVSS nesiekia 5 balų.
Vis dėlto, būtų klaidinga sakyti, kad didesnis CVSS balas visada reiškia didesnį pavojų. Net
ir pažeidžiamumai, turintys aukštą CVSS balą, gali nesuteikti reikšmingos naudos
piktavaliui, o tam tikrus pažeidžiamumas galima išnaudoti tik egzistuojant labai
specifinėms sąlygoms, kurias sukurti gali būti sudėtinga.
Atliekant tolimesnę interneto svetainių saugumo situacijos analizę, NKSC daug dėmesio
skiria programiniams įrankiams, išnaudojantiems saugumo spragas7 (angl. exploit) arba
eksploitams. Pagal specialų reitingą (angl. exploit skill ranking) yra vertinami reikalingi
įgūdžiai eksploitų išnaudojimui, t.y. kokio lygio tai turi būti įsilaužėlis – naujoko,
vidutinioko ir eksperto. Remiantis šiuo požymiu galima sužinoti ar žemesnę kvalifikaciją
turintys piktavaliai gali išnaudoti konkretų interneto svetainės pažeidžiamumą. Kuo
mažesnę kvalifikaciją turintis žmogus gali sugebėti išnaudoti pažeidžiamumą, tuo
potencialiai gali būti didesnė tokio pažeidžiamumo grėsmė ir išnaudojimo tikimybė.
CVSS v2.0 klasifikacija
Vidutinis
4.0 – 6.9

Mažas
0.0 – 3.9

Didelis
7.0 – 10.0

CVSS v3.0 klasifikacija
Nėra
0.0

Mažas
0.1 – 3.9

Vidutinis
4.0 – 6.9

Didelis
7.0 – 8.9

Kritinis
9.0 – 10.0

Pav. 1. SVSS v2.0 ir CVSS v3.0 klasifikacijos

National Institute of Standards and Technology, „CVSS Vulnerability Metrics“, peržiūrėta 2021 m. spalį,
daugiau informacijos: https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss.
7 TrendMicro, „Definition: Exploit“, peržiūrėta 2021 m. spalį, daugiau informacijos,
https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/exploit.
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Situacija pasaulyje ir Lietuvoje
Pažeidžiamumų rimtumas ir paplitimas yra vienas iš svarbiausių rodiklių vertinant esamą
saugumo lygį kibernetinėje erdvėje bei tendencijas. Lyginant 2017-2020 m. pasaulyje
registruotų žinomų pažeidžiamumų (toliau – CVE), jų skaičius išaugo 25% (žr. pav. 2), o
vien 2020 m. jų buvo registruota virš 18 tūkst.
Pasaulinės tendencijos neaplenkia ir Lietuvos. 2020 m. Nacionalinėje kibernetinio
saugumo būklės ataskaitoje nurodoma, kad vienas didžiausių kibernetinės erdvės
saugumo iššūkių yra susijęs su žinomų pažeidžiamumų išnaudojimu9. 2020 m. iš 478
registruotų kibernetinių incidentų/įvykių, susijusių su interneto svetainėmis, 89 (19
proc.) buvo dėl saugumo spragų/pažeidžiamumų10.

Mažiausiai kas penkta lietuviško domeno interneto svetainė
gali būti pažeidžiama vien dėl to, kad nėra atnaujinta TVS
programinė įranga.

2017-2020 m. pasaulyje registruotų žinomų pažeidžiamumų
(CVE) pasiskirstymas pagal rimtumą, vnt.
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Pav. 2. 2017-2020 m. pasaulyje registruotų pažeidžiamumų
pasiskirstymas pagal rimtumą, vnt.8

Grafikas parengtas remiantis Nacionalinės pažeidžiamumų duomenų bazėje (angl. National Vulnerability
Databse) pateikiama informacija, žr.: National Institute of Standards and Technology , „CVSS Severity
Distribution
Over
Time“,
peržiūrėta
2021
m.
spalį,
daugiau
informacijos:
https://nvd.nist.gov/general/visualizations/vulnerability-visualizations/cvss-severity-distribution-overtime.
9 Krašto apsaugos ministerija, „Nacionalinė kibernetinio saugumo būklės ataskaita 2020“, 2021 m., p. 7.
10 2021 m. spalį NKSC pateikta informacija.
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NKSC duomenimis dažniausiai Lietuvoje yra sutinkami „SQL injection“, „Cross-Site
Scripting“ ir kiti pažeidžiamumai, kurių pagrindinės atsiradimo priežastys yra
pasenusios turinio valdymo sistemos (toliau – TVS) ir jų komponentai, silpnų
šifravimo algoritmų naudojimas, neteisingos konfigūracijos 11.
2020 m. NKSC atlikus aktyvių lietuviško domeno interneto svetainių analizę, pavyko
identifikuoti virš 70 tūkst. interneto svetainių (38 proc. nuo visų aktyvių), kurios naudoja
TVS. Daugiau nei pusė iš jų nėra laiku atnaujinamos, o 6,5 proc. naudojamų TVS nėra
apskritai palaikomos. Tai reiškia, kad mažiausiai kas penkta lietuviško domeno interneto
svetainė yra pažeidžiama vien dėl to, kad nėra atnaujinta TVS programinė įranga. Tokios
interneto svetainės ateityje gali būti išnaudojamos piktavalių rengiant kibernetines
atakas, todėl būtina laiku nustatyti pažeidžiamumus ir juos išspręsti.
NKSC taip pat kasmet aktyviai ieško pažeidžiamumų viešojo sektoriaus interneto
svetainėse siekdamas informuoti svetainių valdytojus apie nustatytus trūkumus ir
užkardyti šių pažeidžiamumų išnaudojimą. 2018-2020 m. saugių interneto svetainių
viešajame sektoriuje dalis nuolat augo, o 2020 m. 56 proc. jų buvo laikomos saugiomis (žr.
pav. 3).

56 proc. viešojo sektoriaus interneto svetainių 2020 m. NKSC
buvo vertinamos kaip saugios.

Viešojo sektoriaus interneto svetainių kibernetinis
saugumas 2018-2020 m. pagal pažeidžiamumų,
tenkančiam vienam domenui, vertinimas, proc.
60
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Lengva įsilaužti
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Sudėtinga įsilaužti
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Saugios

2020

Pav. 3. Viešojo sektoriaus interneto svetainių kibernetinis
saugumas 2018-2020 m. pagal pažeidžiamumų, tenkančiam
vienam domenui, vertinimas12

Krašto apsaugos ministerija, „Nacionalinė kibernetinio saugumo būklės ataskaita 2020“, 2021 m., p. 30.
Parengta remiantis Krašto apsaugos ministerijos 2018-2020 m. „Nacionalinių kibernetinio saugumo
būklės ataskaitų“, duomenimis.
11
12
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Identifikavimas ir sprendimas
NKSC, vykdydamas LR kibernetinio saugumo įstatymu ir kitais teisės aktais numatytą
kibernetinio saugumo pažeidžiamumų valdymo funkciją, taiko aktyvias ir pasyvias
priemones pažeidžiamumams interneto svetainėse nustatyti:
► periodiškai skenuoja interneto svetaines automatiniais įrankiais;
► plėtoja atsakingo saugumo spragų paieškos ir atskleidimo sistemą;
► suteikia viešai prieinamą įrankį gyventojams ir verslui interneto svetainių
saugumo būklei įvertinti.
Atsakinga kibernetinių spragų atskleidimo praktika šiuo metu tik formuojasi, nes
reikalingi teisės aktų pakeitimai buvo priimti 2021 m. vasarą, o interneto svetainių
saugumo vertinimo įrankis yra skirtas pačių gyventojų ir verslo savikontrolei.
Šiuo metu NKSC itin aktyviai naudoja automatinio skenavimo įrankius viešojo sektoriaus
interneto svetainių pažeidžiamumų vertinimui ir bendrai .lt domeno interneto svetainių
saugumo būklei stebėti (žr. pav. 4). Verta atkreipti dėmesį, kad šis įrankis nesuteikia
informacijos apie konkrečią naudojamą programinę įrangą ir jos versijas, todėl NKSC ne
visada gali operatyviai reaguoti į naujai atsiradusias spragas konkrečioje programinės
įrangos versijoje.
NKSC nustatęs rimtus pažeidžiamumus apie tai informuoja interneto svetainės valdytoją,
kad jis galėtų išspręsti identifikuotas saugumo spragas. Vis dėlto svetainių valdytojai –
tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus – ne visada išsprendžia nustatytas problemas.

Dažniausios interneto svetainių valdytojų neveiksnumo priežastys13:
► nepakankamai įvertinamos kylančios grėsmės svetainės lankytojui;
► nepakankamai įvertinamas kibernetinio incidento galimas poveikis
įstaigos ar įmonės, kuriai puslapis priklauso, reputacijai;
► kompetencijos trūkumas kibernetinio saugumo klausimais;
► jeigu svetainės kūrimo ir priežiūros paslaugą teikia trečioji šalis, dažnai
sutartyse nenurodomi pakankami kibernetinio saugumo reikalavimai;
► nesprendžiamos esamos problemos apeliuojant į suplanuotus
atnaujinimus ir/ar svetainės įsigijimus ateityje;
► nepakankamai skiriama lėšų kibernetinio saugumo užtikrinimui.

Rengiant informaciją remtasi susitikimų su suinteresuotosiomis šalimis metu gauta informacija bei
„Nacionaline kibernetinio saugumo būklės ataskaita 2020“.
13
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Viešojo sektoriaus interneto svetainių priežiūra
Nors neveiklumo priežastys tiek viešame, tiek privačiame sektoriuje yra gana panašios,
NKSC turi daugiau teisinių svertų viešojo sektoriaus įstaigoms. Pagal LR kibernetinio
saugumo įstatymą, NKSC gali teikti privalomus nurodymus kibernetinio saugumo
subjektams dėl kibernetinio saugumo trūkumų pašalinimų (LR kibernetinio saugumo
įstatymas, 8 straipsnio, 4 dalis). Nesilaikant šių nurodymų, juridinių asmenų vadovas ar
kiti atsakingi asmenys gali užsitraukti įspėjimą arba baudą (LR administracinių
nusižengimų kodeksas, 480 straipsnio, pirma dalis).
Praktikoje NKSC ilgą laiką taikė bendradarbiavimo ir konsultavimo strategiją siekdamas
spręsti saugumo spragas viešojo sektoriaus interneto svetainėse. Dėl šios priežasties iki
2021 m. NKSC nebuvo skyręs nė vienos administracinės baudos ir tik 2021 m. rudenį buvo
pranešta apie 3 griežtai įspėtas įstaigas ir vienai įstaigai skirtą administracinio teisės
pažeidimo protokolą dėl aplaidžiai taikomų kibernetinio saugumo reikalavimų.

Periodinis automatinis skenavimas
(kas 3 mėn.)

Ar CVSS > 7.5 arba yra lengvai
išnaudojamų eksploitų?

Ar NKSC specialisto vertinimu
identifikuota spraga kelia grėsmę
interneto svetainės saugumui?

Ne

Toliaus nevertinama

Ne, nekelia

Interneto svetainės savininko
nereikia informuoti

Interneto svetainės valdytojas
informuojamas apie rastą spragą

Pav. 4. NKSC interneto svetainių
pažeidžiamumų vertinimo procesas
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Gyventojų ir verslo interneto svetainių priežiūra
NKSC gali daryti mažesnę įtaką gyventojų ir verslo valdomoms .lt domeno interneto
svetainėms, nes teisės aktuose nėra numatytos galimybės teikti nurodymų tokiems
subjektams dėl kibernetinio saugumo spragų. Nepaisant to, NKSC nuolat renka
informaciją apie žinomus pažeidžiamumus, stebi lietuviškų svetainių pažeidžiamumus ir
teikia viešas rekomendacijas savo komunikacijos kanalais. Taip pat NKSC, nustatęs itin
rimtas saugumo spragas, bando susisiekti su interneto svetainės valdytojais. Vis dėlto,
informavimo apie aptiktus pažeidžiamumus procesas nėra efektyvus, nes NKSC su
svetainių valdytojais dažniausiai gali susisiekti tik per tarpininkus (elektroninės
informacijos prieglobos paslaugų teikėjus (toliau – priegloba) ir viešųjų ryšių tinklų ir
(arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikėjus (toliau – ryšio paslaugų teikėjus)), o ar
pažeidžiamumas bus išspręstas priklauso tik nuo svetainės savininko požiūrio.

Trūksta aiškių kriterijų
Vis dėlto viena pagrindinių probleminių sričių siekiant greitai spręsti saugumo spragas
tiek viešojoje, tiek privataus sektoriaus interneto svetainėse yra tai, kad trūksta kriterijų,
pagal kuriuos NKSC galėtų priimti sprendimą, jog saugumo spragos turi būti
neatidėliotinai išspręstos. Kaip minėta ankstesnėje dalyje, tam tikras pažeidžiamumo
įvertis dar nereiškia, kad šia spraga bus tikrai pasinaudota ar kad jos išnaudojimas gali
turėti didelį neigiamą poveikį. Gebant įvertinti kylančias rizikas, būtų galima taikyti
tikslingas priemones jų sprendimui.

14

Kenkėjiškos interneto
svetainės

► Apibrėžimas, klasifikavimas ir nusikaltimai elektroninėje erdvėje
► Situacija Lietuvoje: paplitimas, žala ir blokavimas
► Grėsmių užkardymas: nuo identifikavimo iki blokavimo
► Pasyvios saugumo priemonės: saugaus naršymo ekosistema
15

Apibrėžimas, klasifikavimas ir
nusikaltimai elektroninėje erdvėje
Kenkėjiškomis interneto svetainėmis gali tapti piktavalių nulaužtos svetainės arba
tokios svetainės, kurios buvo sukurtos su tikslu kenkti lankytojams. Kadangi egzistuoja
daugybė skirtingų socialinės inžinerijos metodų, platinamų virusų tipų, o piktavaliai
gali siekti įvairių tikslų pasinaudojant interneto svetainėmis, nėra baigtinio kenkėjiškų
svetainių sąrašo. Pagrindinis kriterijus apibrėžiant kenkėjišką interneto svetainę
– lankytojui daroma netiesioginė ar tiesioginė žala, o kenkėjiški veiksmai gali būti
prilyginami nusikaltimui elektroninėje erdvėje.
Pagrindinės kenkėjiškų interneto svetainių lankytojų patiriamos žalos:
► Finansinė žala. Lankytojai patiria finansinę žalą kenkėjiškoms interneto
svetainėms atskleisdami savo kredito kortelių duomenis, siųsdami mokamas
SMS žinutes, suteikdami prisijungimą prie savo banko ir kitais būdais,
mokėdami išpirką dėl užblokuoto įrenginio ar užblokuotų duomenų.
► Privatumo žala. Lankytojai atskleidžia savo asmeninę informaciją, pavyzdžiui,
prisijungimo slaptažodžius, telefono numerius, gyvenamosios vietos adresą,
asmens kodą ar kitą jautrią informaciją, be jų sutikimo informacija yra
perduodama trečiosioms šalims, paviešinta konfidenciali informacija.
► Laiko sąnaudų žala. Lankytojai patiria laiko sąnaudas valydami savo
kompiuterius nuo virusų, kenkėjiškos programinės įrangos ar kitos
nepageidaujamos programinės įrangos.
Šios analizės kontekste bus remiamasi Google pateikiama klasifikacija14 (žr. pav. 6.),
pagal kurią yra išskiriami penki pagrindiniai kenkėjiškų interneto svetainių tipai.

Pav. 5. Lietuviško domeno duomenis
viliojančios interneto svetainės pavyzdys.
Google pateikiama informacija apie Google Safe Browsing, peržiūrėta 2021 m. spalį, daugiau
informacijos: https://safebrowsing.google.com/ .
14
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Tipas

Socialinė
inžinerija

Aprašymas

Duomenų viliojimas
(anlg. phishing)

Patiriama
žala
Privatumo
Finansinė

Apgaudinėja lankytojus siekdamos
atskleisti jų asmeninę informaciją,
pavyzdžiui, slaptažodžius, telefono
numerius, kreditinės kortelės
duomenis ir pan.

Apgaulingas turinys

Kenkėjiškų interneto svetainių tipai

(angl. deceptive content)

Privatumo
Finansinė
Laiko

Apsimeta teisėtu subjektu,
mėgdžioja žinomos svetainės
išvaizdą ir siekia priversti lankytoją
atlikti tai, ką jis darytų tik teisėtoje
svetainėje. Labai dažnai, tokios
svetainės verčia lankytoją
pasidalinti slaptažodžiu, atsisiųsti
kenksmingą programinę įrangą.

Nepakankamai pažymėtos
trečiųjų šalių paslaugos

Privatumo

(angl. insufficiently labeled thirdparty services)
Neinformuoja svetainės lankytojo
apie trečiųjų šalių paslaugų
naudojimą svetainėje.

Kenkėjiškas
programinė
įranga

Platina programinę įrangą, sukurtą
specifiškai kenkti kompiuteriui,
mobiliajam įrenginiui, naršyklei,
naudojamai programinei įrangai ar
pačiam vartotojui.

Nepageidautina
programinė
įrangą

Įdiegia programas, kurios daro
nežinomus asmeniui pakeitimus
naudotojo kompiuteryje,
pavyzdžiui, pakeičia pagrindinį
puslapį ar kitus naršyklės
nustatymus į tokius, kurių
naudotojas nenori.

(angl. malware)

(angl. unwanted
software)

Privatumo
Finansinė
Laikos

Laiko

Pav. 6. Kenkėjiškų interneto svetainių tipai
pagal Google Safe Browsing
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Nusikaltimai elektroninėje erdvėje
Kenkėjiškos interneto svetainės visada daro žalą jos lankytojams, tačiau ne visais
atvejais kenkėjiški veiksmai, pavyzdžiui, viruso platinimas gali būti prilyginamas NEE.
Analizuojant gyventojams kylančias grėsmes dėl kenkėjiškų interneto svetainių,
susiduriama su dviem persidengiančiomis sritimis: kibernetinio saugumo politikos
įgyvendinimu ir nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimu bei užkardymu.
Nusikaltimai elektroninėje erdvėje apima platų spektrą veikų, kurios skiriasi savo
veikimo pobūdžiu, principais ir tikslais, todėl kibernetinio saugumo atžvilgiu jas
reikėtų vertinti skirtingai.

Konvencija dėl elektroninių nusikaltimų, kurią yra ratifikavusi Lietuva,
išskiria šias grupes:
► nusikaltimai kompiuterinių duomenų ir sistemų konfidencialumui,
vientisumui ir prieinamumui;
► kompiuteriniai sukčiavimai;
► nusikaltimai, susiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete;
► nusikaltimai, susiję su autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimais;
► rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio nusikaltimai, padaryti naudojant
informacines technologijas.

Pirmosios dvi grupės – nusikaltimai kompiuterinių duomenų ir sistemų
konfidencialumui, vientisumui ir prieinamumui bei iš dalies kompiuteriniai sukčiai –
išsiskiria tuo, kad šios veikos gali būti identifikuotos pasitelkiant techninius įrankius,
naudojamus kibernetinio saugumo vertinimui. Pavyzdžiui, vykdant automatinį
lietuviško domeno svetainių skenavimą, NKSC gali nustatyti patalpintą kenkėjišką
programinę įrangą ir kokia kenksminga veikla yra vykdoma: renkama asmeninė
informacija, užkrečiama kompiuterinė įranga ir t.t. Tokiais atvejais NKSC kaip
institucija, turinti techninius ir žmogiškuosius pajėgumus, gali reikšmingai
prisidėti aktyviais veiksmais prie ankstyvo nusikalstamų veikų identifikavimo
ir jų užkardymo vykdydama savo tiesiogines funkcijas.
Kitais atvejais – nusikaltimai, susiję su vaikų seksualiniu išnaudojimu internete;
autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimais; rasistinio ir ksenofobinio pobūdžio
nusikaltimai, padaryti naudojant informacines technologijas – reikalingi specifiniai
įrankiai arba atitinkamos kompetencijos specialisto vertinimas, kad būtų galima
nustatyti galimos nusikalstamos veikos elementus. Tuo tikslu šios kompetencijos yra
patikėtos atitinkamoms institucijoms (plačiau žr. pav. 7, psl. 25).
Taigi, analizuojant kenkėjiškas interneto svetaines yra aktualūs tie NEE, kuriuos
galima nustatyti kibernetinio saugumo analizės įrankiais arba valdant
kibernetinio saugumo įvykius/incidentus, tokiu būdu užtikrinant sinergiją tarp
kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimo bei NEE tyrimo ir užkardymo.
18

„Užtikrinti nusikalstamų veikų
kibernetinėje erdvėje prevenciją,
užkardymą ir tyrimą“
Nacionalinės kibernetinio saugumo
strategijos Antrasis tikslas
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Veiksmingas kibernetinio saugumo politikos įgyvendinimas:
► stiprina atsparumą kibernetinėms grėsmės, o kartu ir mažina
nusikalstamų veikų tikimybę, nes nusikaltėliams tampa sunkiau
įgyvendinti savo ketinimus elektroninėje erdvėje, jeigu gyventojai,
verslas ir kibernetinio saugumo subjektai labiau rūpinasi kibernetiniu
saugumu;
► prisideda prie ankstyvaus nusikaltimo užkardymo: stebint neįprastas
veikas internetinėje erdvėje arba valdant kibernetinius incidentus,
galima identifikuoti tokias veikas, kurios turi nusikaltimo bruožų, ir
perduoti jas tirti atsakingiems policijos pareigūnams.
Veiksmingas nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimas ir užkardymas:
► sumažina potencialios žalos gyventojams ir verslui mastą laiku užkardant
kylančią grėsmę, pavyzdžiui, teismo sprendimu užblokuojant kenkėjišką
interneto svetainę;
► mažina nebaudžiamumo elektroninėje erdvėje pojūtį ištyrus
nusikaltimus ir nubaudus nusikaltusius asmenis.

Užtikrinant tinkamą ir efektyvų šių dviejų sričių specialistų bendradarbiavimą, būtų
sukurtos palankios sąlygos kenkėjiškų interneto svetainių grėsmių valdymui.
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Situacija Lietuvoje: paplitimas, žala ir
blokavimo atvejai
Atliekant analizę pastebėta, kad kenkėjiškų interneto svetainių paplitimas ir
pasiekiamumas Lietuvoje nėra matuojamas, todėl vertinant esamą situaciją tenka
remtis keliais skirtingais rodikliais.

Kenkėjiškos interneto svetainės Lietuvoje:
► 2020 m. NKSC automatiniu skenavimo įrankiu atlikus 734 tūkst.
lietuviško interneto domenų patikrinimus, nustatytos 332 interneto
svetainės su kenkėjišku kodu15.
► Valdydamas kibernetinius įvykius/incidentus, NKSC nustatė 478
atvejus, kurie siejosi su kenkėjiškomis interneto svetainėmis, iš
kurių 274-iose buvo rasta patalpinta kenkėjiška programinė įranga, o 89
svetainės klasifikuotos kaip viliojančios duomenis (angl. phishing)16.
► Valstybės kontrolės ataskaitoje nurodoma, kad nepriklausomų saugumo
ekspertų atlikto tyrimo metu 2019 m. buvo nustatytos 400 interneto
svetainės, kurios vagia kreditinių kortelių informaciją ir/ar kitus
asmeninius duomenis17.

Nors lietuviško domeno kenkėjiškų interneto svetainių, kurias galima identifikuoti
techniniais įrankiais ir dėl kurių atsakingoms institucijoms reikia imtis papildomų
veiksmų, skaičius gali siekti apie 300-400 per metus, tačiau kenkėjiškų svetainių su
užsienio domenais skaičiai siekia dešimtimis tūkstančių. Nepaisant to, tikėtina, kad
didžiosios dalies kenkėjiškų interneto domenų neįmanoma nustatyti vien tik
pasitelkiant techninius įrankius.
Taip pat tikrasis skaičius gali būti gerokai didesnis, nes ne visada policiją ar kitas
atsakingas institucijas pasiekia visa informacija apie galimas nusikalstamas veikas
elektroninėje erdvėje. Pavyzdžiui, valstybės kontrolės audito metu paaiškėjo, kad tik
26 proc. (37 iš 143) apklaustų kibernetinio saugumo subjektų buvo nustatę, kad
kibernetiniai incidentai galimai turėjo nusikaltimo požymių, tačiau net pusė (51 proc.
arba 19 iš 37) tokių atvejų nebuvo perduoti arba ne visais atvejais perduoti policijai 18.

Krašto apsaugos ministerija, „Nacionalinė kibernetinio saugumo būklės ataskaita 2020“, 2021 m.
Informacija gauta iš NKSC 2021 m. spalį.
17 Valstybės kontrolė, „Valstybinio audito ataskaita: ar veiksmingai kovojama su elektroniniais
nusikaltimais“, 2020 m. liepos 16 d., Nr. VAE-7.
18 Ten pat.
15
16
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Taigi, nėra lengva įvertinti kenkėjiškų interneto svetainių paplitimą ir
pasiekiamumą Lietuvos gyventojams dėl kelių priežasčių:
► Pirma, NKSC pagal savo kompetenciją automatiškai skenuoja dėl
pažeidžiamumų tik lietuviško domeno interneto svetaines, tačiau Lietuvos
gyventojai gali nukentėti lankydamiesi nelietuviško domeno svetainėse;
► Antra, patyrusiems nusikaltėliams naudojant įvairias technologines priemones
(Content Delivery Network, Firewall ir t.t.) yra sunku kontroliuojančioms
institucijoms aptikti kenkėjiškas interneto svetaines su automatiniais
įrankiais, todėl visada išlieka tikimybė, kad dalis tokių atvejų liks nenustatyta.
► Trečia, NKSC nerenka infomacijos apie unikalias kenkėjiškas interneto
svetaines, nes yra registruojami kibernetiniai įvykiai ir incidentai, o ne
svetainė. Kadangi ta pati svetainė gali turėti kelis kibernetinius incidentus arba
jie gali kartotis, nėra skaičiuojama tiksli kenkėjiškų interneto svetainių
statistika.
► Ketvirta, nėra nustatytų kategorijų (taksonomijos), pagal kurias būtų galima
priskirti interneto svetaines kaip kenkėjiškas arba galimai išnaudojamas tam
tikriems nusikaltinams elektroninėje erdvėje.
Reikia atkreipti dėmesį, kad kenkėjišku kodu užkrėsta svetainė savaime neindikuoja
būtinybės imtis neatidėliotinų veiksmų, pavyzdžiui, nurodyti paslaugų tiekėjui
blokuoti svetainę. Kenkėjiškų interneto svetainių grėsmė ir potenciali žala svetainės
lankytojui kiekvienu atveju gali skirtis. Dėl šios priežasties yra poreikis tikslesnei
tokių interneto svetainių taksonomijai tam, kad būtų galima nustatyti tiek tikslesnį
paplitimo mastą, tiek taikytinas priemones grėsmei suvaldyti.

NKSC 2020 m. fiksavo 478 atvejus, kai kibernetiniai incidentai
siejosi su kenkėjiškomis interneto svetainėmis.

Kenkėjiškų interneto svetainių daroma žala
Kaip ir kenkėjiškų interneto svetainių masto, taip ir jų daromos žalos Lietuvos
gyventojams tiksliai įvertinti nėra įmanoma. Tai lemia keli veiksniai:
► nėra atskirai matuojama patirta žala dėl elektroninių nusikaltimų, kuriuose
buvo panaudotos kenkėjiškos interneto svetainės, nes tokie nusikaltimai taip
pat vykdomi, pavyzdžiui, siunčiant el. laiškus, perimant el. susirašinėjimą ir t.t.,
taigi, interneto svetainė gali būti tik vienas iš būdų nusikaltimui įvykdyti;
► kenkėjiškų interneto svetainių lankytojai gali patirti ne tik tiesioginę finansinę
žalą, bet ir netiesioginę: gali būti prarasti kompiuteryje ir/arba debesyje laikyti
duomenys; gali būti paviešinta konfidenciali informacija; neteisėtai surinkti ir
panaudoti asmeniniai duomenys ir t.t.;
► ne apie visus elektroninėje erdvėje vykstančius nusikaltimus yra pranešama
policijai: 2019 m. Eurobarometro atlikta apklausa parodė, kad net 80 proc.
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apklaustųjų iš Lietuvos nežino, kam pranešti tapus ekektroninio nusikaltimo
auka arba pastebėjus nelegalią veiką internete19.
Lietuvos bankų asociacijos duomenimis, pirmąjį 2021 m. pusmetį Lietuvos finansų ir
kredito įstaigos registravo 906 elektroninio sukčiavimo incidentus 20, kuriuos galima
sieti su kenksmingų interneto svetainių panaudojimu21. 2021 m. pirmojo pusmečio
nuostoliai prilygsta žalai, patirtai per visus 2020-uosius metus, ir siekia apie 2,7
mln. eurų.22 Sekant pasaulines tendencijas, elektroninių nusikaltimų mastas Lietuvoje
tikėtina ir toliau augs, jeigu nebus imtasi papildomų priemonių tokioms grėsmėms
užkardyti.

2021 m. I. p. el. sukčiavimų padaryti 2,7 mln. eurų nuotoliai,
kurie galimai susiję su kenkėjiškomis interneto svetainėmis.

Kenkėjiškų interneto svetainių blokavimo atvejai
Lietuvoje yra septynios institucijos, kurios pagal savo kompetenciją gali inicijuoti
interneto svetainių blokavimą: policija, NKSC, Lošimų priežiūros tarnyba, Lietuvos
bankas, Lietuvos radijo ir televizijos komisija, Ryšių reguliavimo tarnyba, Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 2020 m. Valstybės kontrolės ataskaitoje nurodo, kad
nuo 2016 m. iki 2020 m. vasario mėn. Lietuvoje skirtingų institucijų buvo iš viso
užblokuotos 511 interneto svetainės taikant skirtingus įstatymus ar teisės aktus bei
skirtingą įgyvendinimo procesą23.
NKSC, identifikavęs kenkėjišką interneto svetainę, pirmiausia kreipiasi į prieglobą
(pagal galimybę kartu informuojant svetainės valdytoją) tam, kad identifikuota
problema būtų pašalinta iš interneto svetainės. 2020 m. NKSC pirmą kartą perdavė 12
atvejų policijai, kai svetainės valdytojas nereaguodavo arba piktybiškai neišvalydavo
savo puslapių. Kol aplaidžiai prižiūrima interneto svetainė yra užblokuojama teismo
sprendimu, NKSC specialistų vertinimu, gali užtrukti iki 3 mėn.
Atsižvelgiant į tai, kad kenkėjiškos interneto svetainės gali daryti didelę žalą jos
lankytojams bei gali būti naudojamos nusikaltimų kibernetinėje erdvėje vykdymui, yra
būtinas mechanizmas užtikrinantis efektyvų ir savalaikį tokių interneto
svetainių blokavimą.

Eurobarometer, „Cyber security: What Europeans think“, 2019 October.
Paskaičiuota pagal Lietuvos bankų asociacijos pateiktus duomenis 2021 m. spalį.
21 Neskaičiuojamos tik tos nusikaltimų kategorijos, kurios neturi tiesioginio ryšio su kenkėjiškomis
interneto svetainėmis, pavyzdžiui, romantiniai sukčiai, telefoninis sukčiavimas ar perimtas el.
susirašinėjimas. Kadangi nėra tiksliai nurodoma, kuriuose nusikaltimuose buvo pasinaudota
kenkėjiškomis interneto svetainėmis, todėl realus skaičius gali būti mažesnis.
22 Paskaičiuota pagal Lietuvos bankų asociacijos pateiktus duomenis 2021 m. spalį.
23 Valstybės kontrolė, „Valstybinio audito ataskaita: Ar veiksmingai kovojama su elektroniniais
nusikaltimais?“, 2020 m..
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Grėsmių užkardymas: nuo identifikavimo
iki blokavimo
Atsakingos institucijos dėl kenkėjiškų svetainių blokavimo
Pagal Lietuvos teisinę bazę, kenkėjiškų interneto svetainių identifikavimo ir vėliau
blokavimo procese pagal savo kompetencijas dalyvauja įvairios institucijos, turinčios
skirtingas funkcijas, techninius įrankius ir žmogiškuosius išteklius. Dalis institucijų
kompetencijos kenkėjiškų interneto svetainių atžvilgiu gali persidengti, bet taip pat
gali viena kitą papildyti. Pavyzdžiui, NKSC, vykdydamas kibernetinės erdvės stebėseną
ir analizę, gali pagal techninius parametrus nustatyti interneto svetaines, neteisėtai
renkančias asmens duomenis, tačiau vien techniniais įrankiais negali identifikuoti
netikros elektroninės parduotuvės, todėl yra reikalinga specialias kompetencijas
turinti insitucija (žr. pav. 7).
Siekiant efektyviai valdyti kenkėjiškų interneto svetainių keliamas grėsmes, svarbu yra
užtikrinti, kad institucijose nebūtų dubliuojamos funkcijos, o srityse, kuriose jos gali
papildyti viena kitą, vyktų efektyvus bendradarbiavimas. Šiuo atveju NKSC turi
technines ir organizacines kompetencijas ankstyvam kenkėjiškų interneto svetainių
aptikimui, o likusios institucijos pradeda aktyvius veiksmus (dažniausiu atveju) tik
gavusios nusiskundimus ar nukentėjusio asmens pareiškimą. Vis dėlto, kaip teigiama
Valstybės kontrolės audito ataskaitoje, NKSC ir jos prižiūrimiems kibernetinio
saugumo subjektas trūksta kriterijų, kuriais remiantis būtų galima nustatyti
kibernetinius incidentus, turinčius NEE bruožų. 24 Dėl šių priežasčių tolimesnė analizė
daugiausiai dėmesio skirs NKSC vaidmeniui nustatant ir užkardant kenkėjiškas
interneto svetaines bei bendradarbiavimui su kitomis atsakingomis
institucijomis.

Grėsmių identifikavimas
Pagrindiniai NKSC naudojami būdai aktyviai ieškant kenkėjiškų interneto
svetainių (žr. pav. 8):
► Automatinis periodinis skenavimas: NKSC automatizuotomis priemonėmis
vykdo periodinius visų lietuvišką domeną turinčių interneto svetainių
skenavimus. Įrankis atidaro kiekvieno domeno pradinį puslapį ir skenuoja
programinės išeities kodą nustatydamas patalpintą kenkėjišką programinį
kodą;
► Gyventojų ir verslo pranešimai: gyventojai ir verslas turi galimybę pranešti
NKSC apie kibernetinius incidentus įskaitant pastebėtą įtartiną veiką
elektroninėje erdvėje užpildant specialią formą NKSC interneto puslapyje;
► Užsienio partneriai: NKSC bendradarbiauja su užsienio organizacijomis bei
kitų šalių CERT (angl. Computer Emergency Response Team), iš kurių gauna
informaciją apie įvairius incidentus ar įtartiną veiką;
► Kenkėjiškų svetainių sąrašai (angl. Threat Intelligence Feed): NKSC
prenumeruoja ir gauna sąrašus apie įvairias grėsmes susijusias su Lietuvos
kibernetine erdve.
24

Valstybės kontrolė, „Valstybinio audito ataskaita: ar veiksmingai kovojama su elektroniniais
nusikaltimais“, 2020 m. liepos 16 d., Nr. VAE-7.
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Atsakingos institucijos

Institucija

Įstatymas

Funkcijos ir jų ribos

Nacionalinis
kibernetinio
saugumo centras

LR kibernetinio
saugumo
įstatymas

Organizuoja, stebi ir analizuoja
nacionaliniu lygiu kibernetinių
incidentų valdymą, tačiau
neturi aiškių gairių, kaip
nustatyti kibernetinius
incidentus, turinčius NEE
bruožų. Atlieka kibernetinės
erdvės stebėjimą, bet nėra
įpareigotas imtis veiksmų ne
viešojo sektoriaus interneto
svetainių atžvilgiu.

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija

LR kibernetinio
saugumo
įstatymas EU
Bendrasis
duomenų
apsaugos
reglamentas

Įgyvendina kibernetinio
saugumo politiką asmens
duomenų apsaugos srityje ir
atlieka nustatytas priežiūros
institucijos užduotis, tačiau
neinicijuoja svetainių
blokavimo

Lietuvos
Bankas

LR Lietuvos banko
įstatymas

Lošimų
priežiūros
tarnyba

LR azartinių
lošimų įstatymas

Ryšių
reguliavimo
tarnyba

LR švietimo
įstatymas

Valstybinė
vartotojų teisių
apsaugos
tarnyba

LR vartotojų teisių
apsaugos
įstatymas

Lietuvos radijo ir
televizijos
komisija
Lietuvos
kriminalinės
policijos biuras
ir specializuoti
padaliniai
policijos
komisariatuose

Pagal savo kompetencijos sritį
inicijuoja interneto svetainių
blokavimą, tačiau NEE
identifikuojami pagal pateiktus
skundus, o ne taikant aktyvias
paieškos priemones. Išimtis
yra Ryšių reguliavimo tarnyba,
kuri pirmiausiai siekia
pašalinti žalingą turinį ten, kur
jis yra talpinamas, o ne
blokuoti interneto svetainę.

LR autorių teisių ir
gretutinių teisių
įstatymas

Lietuvos
Respublikos
kibernetinio
saugumo
įstatymas

Pav. 7. Atsakingos institucijos dėl
kenkėjiškų interneto svetainių užkardymo

Užkardo, atskleidžia ir tiria
NEE, tačiau trūksta efektyvaus
bendradarbiavimo su NKSC,
kuris gali anksti nustatyti tam
tikro tipo kenkėjiškas
svetaines.
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Verta atkreipti dėmesį, kad piktavaliai imasi įvairių priemonių siekdami, jog
kenkėjiškos programos būtų kuo mažiau pastebimos tiek kibernetinio saugumo
ekspertams, tiek svetainių valdytojams. Dažnu atveju dalis kenkėjiškos interneto
svetainės lankytojų nemato kenkėjiškos interneto svetainės versijos, o pati svetainės
veikla jiems būna visiškai įprasta ir nedaranti jokios pastebimos žalos. Taip nutinka
todėl, kad kenkėjiškos interneto svetainės versija lankytojui pateikiama tik tuomet, kai
šis apsilanko iš konkrečiai šaliai priklausančio IP adreso, į svetainę patenkama iš
konkrečios paieškos sistemos ar tik iš mobiliojo įrenginio. Negana to, įsilaužėlio į
svetainę įrašyta programa gali atsižvelgti netgi į konkretų svetainės lankytoją,
pavyzdžiui, tai, kad jis seniau jau yra patekęs į piktavalių pinkles. Tai, kad interneto
svetainė esant vienoms sąlygomis elgiasi, kaip įprasta interneto svetainė, o esant
kitoms, kaip kenkėjiška interneto svetainė, ypač apsunkina kenkėjiškų
interneto svetainių paieškas ir identifikavimą, o vėlesniuose etapuose – NKSC
bendravimą su svetainės savininku, priegloba bei vykdant nusikaltimo tyrimą.
Apibendrinant galima pasakyti, kad nei vienas iš paminėtų būdų negali užtikrinti, jog
bus rastos visos kenkėjiškos interneto svetainės. Dažnai konkretūs būdai, pavyzdžiui,
automatinis periodinis skenavimas, gali būti veiksmingi tik konkrečiam kenksmingų
interneto svetainių tipui ar priežasčiai. Dėl to yra būtina derinti skirtingus atradimo
būdus norint identifikuoti, kaip įmanoma daugiau kenkėjiškų interneto svetainių.

Automatinis periodinis
skenavimas

Gyventojų ir verslo
pranešimai

Užsienio partnerių
informacija

Kenkėjiškų svetainių
sąrašai

Ar NKSC specialisto
vertinimu tai yra
kenkėjiška interneto
svetainė?

Ne

Interneto svetainė
nėra kenkėjiška

Kenkėjiška interneto
svetainė

Pav. 8. NKSC kenkėjiškų interneto svetainių
identifikavimo procesas.
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„Plėtoti valstybės pajėgumus ir
gebėjimus kovoti su
nusikalstamomis veikomis
kibernetinėje erdvėje“
Nacionalinės kibernetinio saugumo
strategijos Antrojo tikslo pirmasis uždavinys
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Kenkėjiškų interneto svetainių užkardymo procesas
Atliktų pirminių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis metu buvo išsiaiškinta,
kad NKSC, siekdamas užkardyti kenkėjiškas interneto svetaines:
► informuoja prieglobą bei interneto svetainių valdytojus apie nustatytas
problemas bei bendradarbiauja jas sprendžiant;
► jeigu problema nėra išsprendžiama, informacija apie kenkėjišką interneto
svetainę yra perduodama policijai, kuri atlikusi procesinius veiksmus, kreipiasi
į teismą dėl sankcijos blokuoti interneto svetainę.
Visas procesas nuo kenkėjiškos interneto svetainės nustatymo iki jos užblokavimo (žr.
pav. 9) susideda iš daugelio grandžių, kurios šiuo momentu nėra fomalizuotos, t.y.
aprašytos vidaus tvarkos dokumentuose ar nustatytos bendradarbiavimo sutartimis.
Verta paminėti, kad NKSC tik 2020 m. pirmą kartą perdavė policijai informaciją
apie 12 kenkėjiškų svetainių, kurių nepavyko sutvarkyti bendradarbiaujant su
prieglobos institucijomis ir/arba svetainių valdytojais. Atsižvelgiant į tai galima
teigti, kad užkardymo procesas ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas vis dar yra
vystymosi etape ir turi nemažai erdvės tobulinimui.
Taip pat analizuojant kėnkėjiškų svetainių užkardymą verta atkreipti dėmesį į
mažiausiai du aspektus. Pirma, kenkėjiškų svetainių užkardymo procesas gali būti
sąlyginai trumpas, jeigu vyksta efektyvus bendradarbiavimas su prieglobos
įmonėmis/svetainių savininkais (iki savaitės), tačiau jis taip pat gali procesiškai
išsitęsti, jeigu bendradarbiavimas nevyksta arba yra neefektyvus (iki 3 mėnesių
ar daugiau, jeigu yra skundžiamas teismo sprendimas). Antra, NKSC ir policija iš
dalies dubliuoja savo veiksmus, nes abiem atvejais yra kreipiamasi į svetainės
savininkus ir tik tada yra imamasi tolimesnių veiksmų. Dėl šių priežasčių yra verta
atskirai aptarti skirtingus šio proceso etapus.

Kenkėjiškų interneto svetainių užkardymo procesas gali būti
sąlyginai trumpas, tačiau jis taip pat gali procesiškai išsitęsti,
jeigu nevyksta tarpintitucinis bendradarbiavimas arba jis yra
neefektyvus.
Bendradarbiavimas su priegloba ir svetainių valdytojais
NKSC, kaip ir pažeidžiamumų aptikimo atveju, neturi teisinių svertų nurodyti svetainės
valdytojui pašalinti nustatytą kenkėjišką programinę įrangą, aptiktą gyventojo ar
verslo interneto svetainėje. Nepaisant to, NKSC visada pirmiausia kreipiasi į prieglobą,
kurie gali tiksliai nustatyti interneto svetainės valdytoją ir perduoti NKSC surinktą
informaciją. Vis dėlto, tik svetainės savininkas sprendžia, ar imtis veiksmų, ar ne,
o neretai ir sutvarkius nurodytą problemą ji kartojasi, nes esminis problemos šaltinis
nėra išsprendžiamas.
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Kenkėjiška interneto
svetainė

Kenkėjiškų interneto svetainių užkardymo procesas

NKSC kreipiasi į
prieglobą (CC svetainės
vald.)

Ar priegloba/svetainės
vald. išsprendė ident.
problemą?

NKSC konsultuoja svet.
vald. dėl problemos
sprendimo būdų

NKSC perduoda
informaciją policijai

Policija blokuoja intern.
svet. 48 val.

Policija kreipiasi į
prieglobą/int. tiekėjus
(CC svetainės vald.)

Policija kreipiasi į teismą

Ar svet. vald.
bendradarbiauja/atsako
per nustatytą laiką?

Teismas skiria sankciją
blokuoti int. svet.

Int. tiekėjai/priegloba
vykdo teismo sprendimą

Kenkėjiška interneto
svetainė užblokuota

Ar svet. vald. žino, kaip
sutvarkyti problemą?

Svet. vald. sutvarko
problemą ir informuoja
policiją

Policija kreipiasi į NKSC
tikrinant, ar problema
yra išspręsta

NKSC patikrina, ar
problema yra išspręsta

Kenkėjiška interneto
svetainė sutvarkyta
Pav. 9. Pagrindinės kenkėjiškų interneto svetainių
užkardymo proceso dalys, parengta pagal 2021 m.
rugsėjo-spalio mėn. vykdytas konsultacijas.
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Priklausomai nuo prieglobos taikomos politikos ir NKSC identifikuoto problemos tipo,
prieblogos paslaugų teikėjai gali savo iniciatyva atjungti interneto svetainę. Visgi, tokia
praktika yra gana reta, nes nėra aiškaus teisinio reguliavimo, kokias kontrolės
priemones turėtų taikyti prieglobos paslaugų teikėjai savo klientams dėl
kenkėjiškos veiklos jų interneto svetainėse. Taigi, prieglobos paslaugų teikėjai
atjungdami interneto svetaines remiasi sutartimis, pasirašytomis su savo klientais,
įmonės vidaus tvarka arba atliktu savarankišku tyrimu, o ne vadovaujasi NKSC pateikta
informacija.
Pirminių konsultacijų su suinteresuotosiomis šalimis metu paaiškėjo, kad
kenkėjiškos interneto svetainės nėra prioritetizuojamos pagal grėsmę, t.y. kaip
greitai jas yra būtina užkardyti, todėl visais atvejais NKSC pirmiausia kontaktuoja su
priegloba ir svetainių valdytojais ir tik vėliau informacija perduodama policijai. Jeigu
darome prielaidą, kad tarp NKSC identifikuotų kenkėjiškų interneto svetainių yra ne
tik piktavalių nulaužtos, bet ir specialiai sukurtos kenkti jų lankytojams, pavyzdžiui,
veidrodinės svetainės, tokiu atveju NKSC turėtų operatyviai perduoti informaciją
policijai.

Siekiant efektyvesnio kenkėjiškų interneto svetainių užkardymo:
► NKSC turi galėti tiesiogiai kontaktuoti su svetainės valdytojais išvengiant
prieglobos paslaugų teikėjų kaip tarpininkų;
► Reikia aiškaus teisinio reguliavimo, kokias kontrolės priemones privalo
taikyti prieglobos paslaugų teikėjai savo klientams;
► Kenkėjiškų interneto svetainių užkardymo procesas turi remtis aiškiais
grėsmės lygio nustatymo kriterijais.

Bendradarbiavimas su policija
LR kibernetinio saugumo įstatyme numatyta, kad policija vykdo kibernetinių
incidentų, galimai turinčių nusikalstamų veikų požymių, užkardymą ir atlieka jų tyrimą
(žr. 10 straipsnį) bei tai daro bendrabarbiaujant su NKSC (žr. 14 straipsnį). Kadangi
NKSC neturi aiškių kriterijų, pagal kuriuos galėtų nustatyti, kad su kenkėjiška interneto
svetaine susijęs kibernetinis incidentas gali turėti NEE veikos požymių, dalis tokių
atvejų nėra perduodami policijai25 arba perduodama tik po bandymo susisiekti su
svetainės savininkais.
Policija turi galimybę be teismo sankcijos duoti nurodymą ryšio ir (arba) prieglobos
paslaugų teikėjui ne ilgiau kaip 48 valandoms blokuoti kenkėjišką interneto svetainę,
kai „paslaugų gavėjas galimai dalyvauja ar jo naudojama ryšių ir informacinių
technologijų įranga galimai yra naudojama nusikalstamai veikai“ (žr. LR kibernetinio
saugumo įstatymas, 10 straipsnis, trečia dalis).
Kaip matoma užkardymo proceso schemoje (žr. pav. 10), policija, kaip ir NKSC,
pirmiausia kreipiasi į svetainės valdytojus (dažniausiai tarpininkaujant prieglobai)
25

Žr. aptartas Valstybės kontrolės audito išvadas, p. 21.
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informuojant apie identifikuotą problemą. Svetainės savininkams neatlikus reikiamų
veiksmų, policija kreipiasi į teismą dėl kenkėjiškos interneto svetainės blokavimo.
Galiausiai gavus teismo sprendimą yra kreipiamasi į ryšio ir (arba) prieglobos
paslaugų teikėjus, kurie užblokuoja nurodytas interneto svetaines.

Siekiant efektyvesnio kenkėjiškų interneto svetainių užkardymo:
► Policijai yra reikalingos aiškios gairės, kada yra būtina neatidėliotinai
(tikėtina, išimtiniais atvejais) blokuoti interneto svetainę 48 valandoms
ir kreiptis į teismą;
► NKSC ir policija neturėtų dubliuoti veiksmų bandant susisiekti su
svetainės valdytojais.
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Pasyvios saugumo priemonės: saugaus
naršymo ekosistemos
Be įvairių valstybinių kenkėjiškas svetaines kontroliuojančių ir užkardančių įstaigų
egzistuoja ir pasyvūs įrankiai, kuriuos taiko privačios įmonės. Tokios programinės
įrangos kūrėjos kaip Google Safe Browsing, Web of Trust, Microsoft SmartScreen,
McAfee WebAdvisor ar Norton Safe Web siūlo saugiam naršymui skirtus sprendimus,
kurie apsaugo lankytojus nuo patekimo į kenkėjiškas interneto svetaines. Pavyzdžiui,
svetainės lankytojui norint atverti kenkėjiška laikomą interneto svetainę, naršyklės
lange atsiras pranešimas apie galimas grėsmes ir tada lankytojas galės spręsti, ar jis
nori prisiimti galimą riziką ir tęsti naršymą.
Lietuvos atveju didžiausią rinkos dalį turintis įrankis yra kompanijos Google
plėtojamas Google Safe Browsing (toliau – GSB). GSB nereikia papildomai diegti į
kompiuterį, nes jis yra integruotas į Chrome, Firefox, Opera, Safari interneto
naršykles26 (žr. pav. 10). Remiantis Statcounter duomenimis,27 Google Safe Browsing
naudojančios interneto naršyklės Lietuvoje užima net 89.11% rinkos dalį. Be to,
įtraukus interneto svetainę į GSB juodajį sąrašą, ji taip pat nebus pasiekiama per Google
paieškos sistemą. Dėl šių priežasčių Google Safe Browsing buvo pasirinktas platesnei
analizei.

Pav. 10. Google Safe Browsing naudojančios
naršyklės ir svetainės28.

26 Gerbet,

T., Kumar, A., & Lauradoux, C., „A Privacy Analysis of Google and Yandex Safe Browsing“, 2016,
46th Annual IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN).
27 GlobalStats, Browser Market Share Lithuania, 2020 Oct – 2021 Oct, daugiau informacijos:
https://gs.statcounter.com/browser-market-share/all/lithuania .
28 Sudaryta pagal Gerbet, T., Kumar, A., & C. Lauradoux, C., 2016.

32

Pav. 11. Google Chrome naršyklės apribota prieiga
prie apgaulingos interneto svetainės veikiant Google
Safe Browsing sistemai

Registruoti .lt domenai Google Safe Browsing sąrašuose
Kartu su DomReg atlikus visų registruotų .lt domenų (222 348 interneto svetainės)
Google Safe Browsing juoduosiuose sąrašuose analizę, 2021 m. rugsėjo 29 d. buvo
nustatyti 38 į sąrašą įtraukti domenai (žr. pav. 12).
Įdomu tai, kad analizės rezultatai nesutampa su NKSC turima informacija. Pirma, nė
vienas iš į GSB juodąjį sąrašą įtrauktų domenų nesutampa su NKSC identifikuotomis
kenkėjiškomis interneto svetainėmis. Antra, kaip aptarta ankstesnėje dalyje,
kenkėjiškų interneto svetainių per metus Lietuvoje nustatoma 300-400, vadinasi, net
ir atsižvelgiant į tai, jog GSB sąrašas nuolat kinta29, tikėtina, kad ne visos techniniais
įrankiais identifikuojamos kenkėjiškos svetainės patenka į sąrašą. Kitaip tariant, norint
padaryti tvirtas išvadas dėl šio įrankio veiksmingumo, reikėtų periodiškai tikrinti ir
sekti domenus patekusius į GSB juodajį sąrašą.

Pranešimas apie kenkėjišką svetainę Google Safe Browsing
Egzistuoja du būdai, kuriais galima Google Safe Browsing pranešti apie kenkėjiškas
interneto svetaines:
► Pranešimas per formą, pildomą rankiniu būdu;
► Automatinis pranešimas per Phishing Protection Submission API (šiuo metu
prieiga testuojama).
2021 m. spalio 13 d. NKSC atrinko 10 kenkėjiškų interneto svetainių, turinčių
patalpintą kenkėjišką programinę įrangą, ir užpildė GSB pranešimo formą. Patikrinus
Nustatyti 38 lietuviški domenai įtraukti į Google Safe Browsing sąrašą atspindi tik vienos dienos
rezultatus, o sąrašas gali kisti, pavyzdžiui, interneto svetainei pašalinus priežastį, dėl kurios ji pateko į
sąrašą, jos sąraše nebebus.
29

33

GSB juoduosius sąrašus 2021 m. lapkričio 3 d. (po 3 savaičių), nė viena iš dešimties
kenkėjiškų interneto svetainių neatsirado sąraše (žr. pav. 12).
Šis mažos apimties eksperimentas indikuoja, kad Google Safe Browsing nepadengia
arba neidentifikuoja visų kenkėjiškų interneto svetainių. Pirmu atveju taip galėtų
nutikti dėl to, kad pagal GSB naudojamus kriterijus NKSC atrinktos kenkėjiškos
svetainės nėra laikomos tokiomis grėsmingomis, kad jas reikėtų įtraukti į juodajį
sąrašą. Tokiu atveju būtų galima laikyti, kad GSB užtikrina tik labai minimalią apsaugą
lankytojams. Antru atveju negalima atmesti to, kad GSB sistema susiduria su tais
pačiais iššūkiais identifikuojant patalpintą kenkėjišką programinę įrangą kaip ir NKSC,
kai svetainė elgiasi skirtingai priklausomai nuo to, kas ir iš kur bando prisijungti
(plačiau žr. dalyje „Grėsmių identifikavimas“, 23 psl.). Tiesa, dėl mažos apimties
eksperimento ir trūkstamos informacijos šias prielaidas reikėtų patvirtinti išsamesne
analize.

Google Safe Browsing bandymai

Registruoti .lt domenai Google
Safe Browsing sąrašuose

Pranešimas apie kenkėjišką
svetainę Google Safe Browsing

222 348

registruoti .lt domenai

10

kenkėjišką programinę įrangą
turinčių domenų NKSC
perduoda GSB užpildydami
formą
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2021 m. spalio 13 d.

.lt domenų prieiga apribota per
GSB
2021 m. rugsėjo 29 d.

0

NKSC praneštų domenų yra
apriboti per GSB
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socialinė
inžinerija

1

2021 m. lapkričio 3 d.

kenkėjiška
programinė
įranga
Pav. 12. Kartu su DomReg ir NKSC
atlikti bandymai su Google Safe
Browsing sistema, 2021 m. rugsėjislapkritis.
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Google Safe Browsing nauda

GSB dėl plataus jo naudojimo Lietuvoje galėtų tapti efektyviu įrankiu
prisidedant prie interneto vartotojų apsaugos:
► nors įrankis neužblokuoja prieigos prie pačios interneto svetainės, tačiau
lankytojas informuojamas apie potencialias grėsmes, o tai itin svarbu tol,
kol atsakingos institucijos vykdo tyrimą ir gauna teismo sprendimą;
► įrankis veikia daugelyje Lietuvoje naudojamų produktų, todėl
gyventojams nereikia imtis jokių papildomų veiksmų;
► įrankis veikia ir tiems žmonėms, kurie yra pasikeitę savo įrenginio
nustatymus į ne lietuviškus DNS serverius (pavyzdžiui, Google DNS,
CloudFlare DNS ir kt.);
► įrankis suteikia papildomą apsaugą gyventojams nedidinant NKSC ir kitų
atsakingų institucijų administracinės naštos, todėl jos gali daugiau
dėmesio skirti kibernetinio incidento valdymui ir tyrimui.

Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad GSB ar kitos saugaus naršymo sistemos dėl anksčiau
įvardintų prielaidų nėra pajėgios suteikti visapusišką apsaugą elektroninėje erdvėje.
Norint didinti gyventojų saugumą internete, būtinos kompleksinės priemonės: aktyvi
kenkėjiškų svetainių paieška ir identifikavimo galimybių didinimas; efektyvus
kenkėjiškų interneto svetainių blokavimo procesas bei tarpinstitucinis
bendradarbiavimas; prevencija ir pasyvios priemonės.
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Suinteresuotosios šalys
viešųjų ryšių tinklų ir (arba) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų
Svetainės valdytojas

Svetainės lankytojas

Duomenų
perdavimo
paslaugų teikėjai

Elektroninės
informacijos
prieglobos
paslaugų teikėjai

Lietuviško
domeno
registratoriai

Lietuvos policija

Valstybinė
duomenų
apsaugos
inspekcija

Lietuviškų
domenų registro
administratorius
(DOMREG)

Lietuvos radijo ir
televizijos
komisija

Valstybinė
vartotojų teisių
apsaugos tarnyba

Nacionalinis kibernetinio
saugumo centras

Ryšių reguliavimo
tarnyba

Lošimų priežiūros
tarnyba

Lietuvos bankas

LR Krašto apsaugos
ministerija
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Išvados
► Kas penkta lietuviško domeno interneto svetainė gali būti pažeidžiama vien dėl
to, kad nėra atnaujinta turinio valdymo sistemos programinė įranga. Rimtų
pažeidžiamumų turinčios interneto svetainės ateityje gali būti nulaužtos ir
tapti kenkėjiškomis. Tokios svetainės kenkia ne tik jų valdytojams dėl
reputacinės žalos, bet ir kelia grėsmę jų lankytojams. Dėl šios priežasties
svetainių valdytojai privalo skirti tinkamą dėmesį svetainių priežiūrai, o
atsakingos institucijos – visuomenės informavimui bei konsultavimui.
► Nors viešojo sektoriaus interneto svetainių saugumo problemų vis dar yra
daug – tik 56 proc. viešojo sektoriaus interneto svetainių 2020 m. NKSC buvo
vertinamos kaip saugios, situacija jau keletą metų yra gerėjanti. NKSC taip pat
vis aktyviau naudoja turimus teisinius įrankius, viešojo sektoriaus
pažeidžiamų interneto svetainių rizikoms valdyti, konkrečiai, administracinių
baudų skyrimą įstaigų vadovams.
► Kenkėjiškos interneto svetainės dažnai yra naudojamos nusikaltimams
elektroninėje erdvėje vykdyti, todėl jų lankytojai nukenčia finansiškai,
susiduria su privačių duomenų praradimo rizika ar sugaišta laiką tvarkydami
savo įrenginius. Vien dėl elektroninių sukčių Lietuvos gyventojai ir verslas per
pirmąjį 2021 m. pusmetį patyrė tokią pat žalą kaip per visus 2020 metus.
Pasaulio tendencijos rodo, kad nusikaltimų mastas elektroninėje erdvėje augs,
todėl yra būtina ruoštis šiems iššūkiams.
► Lietuvoje yra ne viena institucija, kuri pagal savo kompetencijos sritį gali
inicijuoti interneto svetainės blokavimo procesą, tačiau paprastai jos aktyviai
neieško tokių interneto svetainių, o svetainių blokavimo procesas dažnu atveju
trunka ilgiau nei mėnesį.
► Nors NKSC turi reikiamas technines galimybes ir kompetencijas anksti
nustatyti tam tikro tipo kenkėjiškas interneto svetaines, tačiau įstatymuose
numatytos ribotos NKSC funkcijos ir atsakomybės ne viešojo sektoriaus
svetainių atžvilgiu. Duomenis viliojančios arba turinčios kenkėjišką
programinę įrangą interneto svetainės nėra iš anksto užkardomos, nes
įstatymuose nenumatyta, kuri institucija yra tiesiogiai atsakinga už šią sritį.
► Pasyvios saugumo priemonės, tokios kaip saugaus naršymo ekosistema, gali
reikšmingai prisidėti apsaugant interneto svetainių lankytojus tol, kol
atsakingos institucijos vykdo tyrimą ir laukia teismo sprendimo dėl svetainės
blokavimo. Vis dėlto šiuo metu trūksta įrodymų, kad tokie įrankiai pakankamai
efektyviai apsaugo interneto vartotojus
Interneto svetainių saugumo būklės Lietuvoje analizė atskleidė, kad didžiausi iššūkiai
šiuo metu kyla dėl kenkėjiškų interneto svetainių, o jų grėsmių valdymo procese yra
tobulintinų sričių bei dar neišnaudotų pasyvių priemonių. Taigi, „Kurk Lietuvai“
projekto rėmuose bus orientuojamasi į kenkėjiškų interneto svetainių grėsmių
valdymą ir tinkamiausių priemonių joms valdyti vystymą.
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Projekto gairės
Esamos situacijos analizė yra pirmasis projekto „Kėnkėjiškų interneto svetainių
grėsmių valdymo priemonių kūrimas“, kurį įgyvendina programos „Kurk Lietuvai“
dalyviai kartu su Krašto apsaugos ministerija, žingsnis. 6 mėnesių trukmės projektas
sieks sukurti priemonių paketą, kuris padėtų atsakingoms institucijoms greitai ir
efektyviai užkardyti kenkėjiškas interneto svetaines tokiu būdu apsaugant interneto
vartotojus. Žemiau esančioje schemoje galima pamatyti preliminarią projekto eigą, o
projekto naujienas ir rezultatus visada galima peržiūrėti programos „Kurk Lietuvai“
interneto svetainėje.

Atlikta esamos situacijos
analizė dėl interneto svetainių
saugumo būklės Lietuvoje

Projekto tarpiniai rezultatai ir
svarstomos priemonės pristatyti
kibernetinio saugumo tarybai

2021 m. lapkritis

2021 m. gruodis

Atlikta gerosios užsienio
praktikos analizė dėl
priemonių, apribojančių
kenkėjiškų svetainių prieigą
2021 m. gruodis

Atlikta viešoji konsultacija dėl
siūlomų priemonių kenkėjiškų
svetainių prieigos apribojimui

2022 m. sausis

Sukurtas kenkėjiškų svetainių
prieigos apribojimo priemonių
modelis remiantis užsienio
praktikomis ir viešosios
konsultacijos rezultatais

Pateikti pasiūlymai dėl
reikalingų teisės aktų
pakeitimų kenkėjiškų interneto
svetainių priemonių modelio
įgyvendinimui

2022 m. vasaris

2022 m. kovas
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