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Kibernetinė gynyba Lietuvoje 2020: stebėjimas ir reagavimas – virtuali konferencija, 
skirta įmonių darbuotojams, kurie specializuojasi IT ir informacijos saugumo srityse.

Seminaro metu išgirsite įdomių pranešimų apie tai, kaip atrodo kibernetinės erdvės 
stebėjimas ir reagavimas į incidentus skirtingomis aplinkybėmis. NRD Cyber Security 
ekspertai pristatys ir pademonstruos, kaip atrodo kibernetinių incidentų valdymas 
realybėje. Svečiuose taip pat turėsime įdomių pranešėjų, kurie papasakos apie 
kibernetinio saugumo iššūkius, su kuriais susiduria jų atstovaujamos organizacijos, ir 
kaip pavyksta juos įveikti.

Visą seminaro programą rasite žemiau, o plačiau apie renginį ir pranešėjus galite 
pasiskaityti: NRD Cyber Security virtuali konferencija.

Renginio data: Spalio 21 (trečiadienis)

Renginio vieta: Virtuali erdvė

Pradžia: 09:00h
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Stebėti ir reaguoti – kada pavyksta?  
Dr. Vilius Benetis, NRD Cyber Security vadovas

Incidentų aptikimas: specialistas prieš dirbtinį intelektą. Demonstracija: 
vartotojo veiksmų aptikimas ir reagavimas.
Monika Venčkauskaitė, NRD Cyber Security techninė ekspertė, tyrėja

Stebėjimas ir reagavimas: kaip atliekamas incidento tyrimas? 
Marius Urkis, NRD Cyber Security kibernetinio saugumo incidentų valdymo ir 
tyrimo ekspertas

Kibernetinė intuicija: kodėl kibernetinė branda tokia svarbi organizacijoje? 
Rolandas Terminas, Vičiūnai Group prevencijos vadovas

Tarptautinė patirtis: kaip atrodo stebėjimas ir reagavimas atliekamas kartu? 
Sigita Jurkynaitė, NRD Cyber Security IT projektų vadovė

Virtuali pertrauka

Kibernetinis Vilnius: Hack4Vilnius iniciatyva.
Eglė Radvilė, Vilniaus m. savivaldybė tinklo technologijų tarnybos vadovė

Lietuvos Kriminalinės Policijos pasakojimas apie stebėjimą ir reagavimą iš 
savo perspektyvos.
Michail Zajac, Lietuvos Kriminalinės Policijos Biuras sunkaus ir organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo 5-osios valdybos (kibernetiniai nusikaltimai) viršininkas

Kibernetinė ataka: Įsilaužimo scenarijaus demonstracija.
Tomas Marcinkevičius, NRD Cyber Security technologijų ekspertas

Saugumo užtikrinimas įmonėje: kaip atrodo sėkmingas projektas?
Romualdas Lečickis, NRD Cyber Security konsultacijų direktorius

Seminaras vyks el. būdu, prisijungimo duomenis gausite užsiregistravę. Kvietimas yra vardinis 
ir skirtas Jums, tačiau kviečiame juo pasidalinti ir su kolegomis, kuriems kibernetinių incidentų 
stebėjimas ir valdymas gali būti aktualu.

Linkime darbingos dienos!
NRD Cyber Security komanda

Jeigu nebenorite iš mūsų gauti laiškų, parašykite žodį „Nesiųsti“ el. paštu lk@nrdcs.lt  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCjp8RmuhsfCa-z2f_oTnVbzleQVtatbXuWv84U6fA-oHShQ/viewform
https://www.nrdcs.lt/lt/Renginiai/kibernetine-gynyba-lietuvoje-2020-stebejimas-ir-reagavimas/109

