KVIEČIAME DALYVAUTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ
KOMPLEKSINIUOSE KIBERNETINIO SAUGUMO MOKYMUOSE
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC),
įgyvendindamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10
prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.5-ESFA-V-924
priemonę „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų
centralizuotas stiprinimas“, vykdo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą
projektą „Kompleksiniai kibernetinės saugos mokymai valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų dirbantiesiems“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924-01-0004 (toliau – Projektas), kurio tikslas –
stiprinti informacinės visuomenės saugumą, suteikiant valstybės tarnybos ir savivaldos darbuotojams
žinių kibernetinio saugumo srityje.
Šių mokymų uždavinys - stiprinti informacinės visuomenės saugumą, suteikiant valstybės
tarnybos ir savivaldos darbuotojams žinių kibernetinio saugumo srityje, kad jie gebėtų įvertinti
kibernetinio saugumo rizikas ir taikyti efektyvias kibernetinio saugumo priemones savo informacinių
sistemų apsaugai ir tokiu būdu prisidėti prie saugios informacinės visuomenės kūrimo proceso
Lietuvos valstybiniame sektoriuje.
Informuojame, kad kibernetinio saugumo mokymai bus vykdomi 2022 m. sausio–gegužės
mėn. pagal 3 programas:
1.
Lietuvos ir Europos Sąjungos elektroninių sistemų, ryšių ir kibernetinio saugumo
įstatymų bazės, praktinis jų taikymas. Ši tema yra teisinio bei reguliacinio pobūdžio, skirta ir
labiausiai naudinga organizacijos darbuotojams, atsakingiems už administracines, teisines, rizikų
valdymo funkcijas. Mokymų metu klausytojai bus supažindinami su kibernetinio saugumo
grėsmėmis, kibernetinio saugumo strategijomis ir standartais, pagrindiniais Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisiniais dokumentais, informacijos ir informacinių technologijų (toliau – IT)
sauga, kibernetinio saugumo rizikų ir incidentų valdymu, asmens duomenų apsauga ir jos
užtikrinimu, teisine atsakomybe už kibernetinio saugumo pažeidimus bei teisine praktika, tiriant
kibernetinius incidentus.
2.
Nacionalinių ir tarptautinių kibernetinės saugos rekomendacijų taikymas ir
efektyvus jų vykdymas įstaigos viduje. Ši tema yra bendrojo pobūdžio ir skirta organizacijos
darbuotojams, dirbantiems beveik visose administracinio pobūdžio pareigybėse. Mokymų metu
klausytojai bus supažindinami su bendraisiais informacinių sistemų ir kibernetinio saugumo
užtikrinimo metodais, saugos rekomendacijomis ir gerosiomis praktikomis, saugaus nuotolinio darbo
principais, grėsmių ir pažeidžiamumų identifikavimu, darbo vietos programinės įrangos saugumo
konfigūravimu.
3.
Rizikų valdymas įstaigos valdomuose elektroniniuose ištekliuose. Ši tema skirta
pažengusiems klausytojams, turintiems bent vidutines kompiuterinio raštingumo žinias bei kurių
darbo funkcijos susijusios su rizikų bei incidentų valdymu, IT, informacijos valdymu bei saugumu,
programinės įrangos bei įrenginių inžinerija bei priežiūra. Mokymų metu klausytojai bus
supažindinami su IT rizikomis institucijų elektroniniuose ištekliuose ir jų valdymo svarba,
kibernetinio saugumo pažeidžiamumų nustatymo būdais, kibernetinių atakų tipų identifikavimu,
atakų poveikio įvertinimu, prevencijos priemonių taikymu.
Mokymų tikslinė grupė – viešojo sektoriaus organizacijų valstybės tarnybos ir savivaldos
darbuotojai (valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (ne įstaigų vadovai)),
dirbantys su elektroninio turinio informacija.
Bendras mokymų dalyvių skaičius – 1200.
Mokymų forma: gyvos teorinės paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir (arba) situacijų analizės,
diskusijos, baigiamasis testas.
Mokymų trukmė: kiekviena mokymų programa trunka 3 dienas po 8 val., viso 24 val.
Mokymai vyks šiuose Lietuvos miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir
Šiauliuose.
Mokymus organizuos ir vykdys – UAB „OVC mokymai“ ir UAB „Tilfortis“.
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Šiuo laišku informuojame apie mokymus ir maloniai kviečiame Jus ir Jūsų kolegas iki
2021 12 10 aktyviai pildyti poreikio apklausos anketą šioje platformoje:

https://www.kibernetiniai.ovc.lt/
Registraciją į mokymus vykdys bei išsamią informaciją apie mokymų programas,
konkretų laiką, vietą, darbotvarkę pateiks mokymų organizatoriai – UAB „OVC mokymai“ ir
UAB „Tilfortis“.
Atkreipiame dėmesį, kad:
1.
Projektą iš viso sudaro 5 programos.
2.
Tas pats mokymų dalyvis galės dalyvauti tik vienoje pasirinktoje iš 5 mokymų
programų, todėl norime pažymėti, kad aukščiau paminėtos trys mokymo programos yra skirtos
darbuotojams, turintiems bendro pobūdžio kibernetinio saugumo žinias. Šių mokymų turinys
yra rekomenduojamas visiems darbuotojams, dirbantiems su elektroninio turinio informacija.
Kitos dvi mokymų programos bus orientuotos į informacinių technologijų specialistų ir kibernetinio
saugumo žinių turinčių darbuotojų auditoriją. Prašome į tai atsižvelgti deleguojant darbuotojus į
šiuos mokymus.
POREIKIO APKLAUSOS ANKETOS TIKSLINGUMO PAAIŠKINIMAS:
 Mokymai vyks 2022 sausio - gegužės mėn.
 Poreikio apklausos rezultatų pagrindu bus formuojamas mokymų grafikas.
 Poreikių apklausos anketa individuali – t.y. mums svarbu gauti kiekvieno tikslinio projekto
dalyvio individualius kontaktus, kuriais galėtume teikti, derintis visą informaciją apie
galimybes ir dalyvavimą mokymų projekte.
 Apie poreikio apklausos anketos pagrindu suformuotą mokymų datų/temų/miestų grafiką
informuosime kiekvieną apklausos anketą užpildžiusį dalyvį jo nurodytais kontaktais,
kviesime registruotis į mokymus pasirenkant temą, datą, miestą.
D.U.K.:
- Tikslinės grupės dalyvis gali mokytis tik vienoje iš trijų mokymo programų.
- Tikslinės grupės dalyvis poreikio apklausos anketą pildo individuliai, palikdamas kontaktus komunikacijai.
- Dalyvių skaičiaus apribojimo įstaigai/organizacijai nėra.
- Gruodžio mėnesį susisieksime su Jumis nurodytais kontaktais registracijai į Jūsų pasirinktos temos mokymus.
- Mokymai dalyviui nekainuoja. Dalyviai gaus mokymo priemones. Numatytos kavos pertraukėlės ir pietūs dalyviams
nekainuos.

KVIEČIAME DALYVAUTI JŪSŲ ĮSTAIGOS ATSTOVUS!
PASIDALINKITE ŠIA ŽINUTE SAVO OGANIZACIJOJE

Kilus klausimų dėl projekto vykdymo maloniai prašome kreiptis į NKSC Informacijos
saugumo departamento direktorę Aidą Čipkuvienę, tel. +370 706 84110, el. p.
aida.cipkuviene@kam.lt ir Informacijos saugumo departamento Bendrųjų reikalų skyriaus vedėją
Violetą Linkienę, tel. +370 706 84111, el. p. violeta.linkiene@kam.lt; dėl mokymų organizavimo į
UAB OVC mokymai Biuro vadovę Silviją Cicėnienę tel.+ 370 612 62045, el.p. silvija@ovc.lt ; dėl
mokymų turinio ir lektorių darbo į UAB „Tilfortis“ vadovą Šarūną Straševičių, tel. +370 677 83305,
el.p. sarunas@tillforty.com

