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2019 M. KAMPANIJA 
„SAUGŪS INTERNETE“  

Spalio mėn. pradedama Europos kibernetinio saugumo kampanija, kurią 
koordinuos Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra (ENISA) ir 
Europos Komisija remiant valstybėms narėms. Kampanijos tikslas – visoje 
Europoje ugdyti piliečių sąmoningumą kibernetinio saugumo klausimais.  

Šiais metais akcentuojamas poreikis išsiugdyti tinkamus įpročius ir siekiama 
padėti naudotojams atpažinti naujų technologijų riziką.  

Pirma, kibernetinės higienos tema atskleis, kokių kasdienių įpročių reikia norint 
nuolat likti saugiems internete. Tinkamai rūpindamiesi saugumu žmonės 
drąsiau naudosis savo prietaisais: kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, 
dėvimaisiais prietaisais ir visa kita prie interneto prijungta technika. 
Svarbiausia įsidėmėti, kad kibernetinė higiena yra nuo mažų dienų ugdytinas 
įprotis, kuris turi tapti kasdienybe.  

Antra – naujų technologijų – tema parodys, kaip svarbu žmonėms pasirūpinti 
savo ir savo naujų prietaisų saugumu. Technologija vystosi sparčiai, todėl 
įsigyjant naujus daiktus svarbu patikrinti ir tinkamai pasirinkti saugumo ir 
privatumo nustatymus. Šios temos informacija piliečiams parodys, į kokius 
naujos technologijos aspektus svarbu atkreipti dėmesį. 

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga 
Komisijos narė Mariya Gabriel sakė: „Šiandien pradedame 2019 m. Europos 
kibernetinio saugumo mėnesį. Plačiau informuosime apie saugumą internete ir 
ateičiai reikalingus kibernetinio saugumo įgūdžius. Norint sukurti bendrąją 
skaitmeninę rinką, būtina pasirūpinti, kad ES piliečiai, ypač jaunimas, mokėtų 
ir gebėtų apsisaugoti internete. Mes visi kartu atsakingi už tai, kad piliečiai 
naujomis technologijomis naudotųsi atsakingai.“ 
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ENISA vykdomasis direktorius Udo Helmbrechtas sakė: „Kibernetinė grėsmė 
sparčiai kinta, todėl mūsų saugumas internete gali labai priklausyti nuo mūsų 
elgesio. Pagrindinis Europos kibernetinio saugumo mėnesio projektų tikslas – 
užtikrinti, kad visi piliečiai žinotų apie internete slypinčias grėsmes ir kaip 
naudojantis internetu būti atsparesniems ir pasitikėti savimi. Šiemet spalio 
mėnesį raginame visus būti budriems naudojantis naujomis technologijomis ir 
išsiugdyti tvirtus kibernetinio saugumo įpročius.“ 

Šiandien pradėdama kampaniją ENISA skelbia vaizdo siužetą apie tai, kaip 
paprastai piliečiai turėtų kasdien pasitikrinti, ar yra pakankamai budrūs 
internete. O rugsėjo 30 d. 11 val. ENISA kviečia piliečius ir organizacijas į 
„Twitter“ forumą, kuriame jie galės užduoti agentūros specialistams bendro 
pobūdžio klausimus apie kibernetinį saugumą, pvz., kaip pasirūpinti savo 
prietaiso saugumu. 

INFORMACIJA REDAKTORIAMS 

Europos kibernetinio saugumo mėnuo yra kasmetinė ES piliečių ir organizacijų 

informavimo kampanija, per kurią pateikiama aktualiausia informacija apie 

saugumą. 

Sekite kampaniją tinkle „Twitter“ @CyberSecMonth, naudokite saitažodį 

#CyberSecMonth, o tinkle „Facebook“ – @CyberSecMonthEU. 

Daugiau informacijos apie Europos kibernetinio saugumo mėnesį – 

cybersecuritymonth.eu. 

 

KUR KREIPTIS DĖL INTERVIU? 

ENISA spaudos tarnybos darbuotojų e. paštas – press@enisa.europa.eu. 
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