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DROŠS PALIEK DROŠS – 
TIEŠSAISTES KAMPAŅA 
2019  

Oktobrī sākas Eiropas kiberdrošības mēnesis, kura norisi koordinē Eiropas 
Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) un Eiropas Komisija un atbalsta 
dalībvalstis. Kampaņas uzmanības centrā būs uzdevums visā Eiropā panākt 
aizvien plašāku iedzīvotāju informētību par kiberdrošības jautājumiem.  

2019. gada kampaņa veltīta dažādiem tematiem, bet uzdevums ir viens — 
panākt paradumu maiņu un noskaidrot, kā lietotājiem palīdzēt atpazīt jauno 
tehnoloģiju radītos riskus.  

Pirmais temats ir elementāra “kiberhigiēna”; salīdzinājums ar higiēnu nav 
nejaušs, jo atgādina par kiberdrošības labajiem ieradumiem, kas ir daļa no 
“dienas režīma". Veselīgi kiberdrošības ieradumi dod lietotājiem lielāku 
pārliecību izmantot savas ierīces, vai tas būtu dators, viedtālrunis, valkājamā 
ierīce vai jebkāda cita internetam pieslēgta ierīce. Vēstījuma kodols — 
kiberhigiēna ir ieradums, ko apgūst bērnībā un piekopj katru dienu un visu 
mūžu.  

Otrais temats veltīts “jaunākajām tehnoloģijām” un tam, cik svarīgi ir gādāt gan 
par savu, gan par savu jauno ierīču un aparātu drošību. Tehnoloģijas attīstās 
strauji, tāpēc ir svarīgi allaž noskaidrot, kādi ir jauniegādāto ierīču drošības un 
privātuma iestatījumi. Šī temata ietvaros iedzīvotājiem izskaidros, kam 
jāpievērš uzmanība jauno tehnoloģiju sakarā. 

Par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgā Komisijas locekle Marija 
Gabriela teica: “Šodien aizsākas 2019. gada Eiropas kiberdrošības mēnesis, 
kurā mēs vairosim informētību par drošumu tiešsaistē un par nākotnē 
vajadzīgajām kiberdrošības prasmēm. Ja vēlamies pabeigt digitālā vienotā 
tirgus izveidi, ir ļoti svarīgi gādāt par to, ka ES iedzīvotājiem un jo īpaši 
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jauniešiem ir zināšanas un prasmes, kā sevi tiešsaistē pasargāt. Mūsu 
kopīgais uzdevums ir panākt, ka visi iedzīvotāji kļūst par apzinīgiem jauno 
tehnoloģiju lietotājiem.” 

Aģentūras ENISA izpilddirektors Udo Helmbrehts sacīja: “Kiberdraudi kļūst 
aizvien nopietnāki, un cilvēka uzvedība ir viens no izšķirošajiem kiberdrošības 
faktoriem. Eiropas kiberdrošības mēneša galvenais mērķis ir panākt, ka 
ikvienam iedzīvotājam ir zināms, kādi riski pastāv tiešsaistē, un ir pieejami 
vajadzīgie rīki, lai kļūtu par pārliecinātāku un pasargātāku lietotāju. Šajā 
oktobrī mēs mudinām ikvienu, kas saskaras ar jaunām tehnoloģijām, saglabāt 
modrību un izveidot stingrus kiberhigiēnas ieradumus.” 

Šodien, kampaņu aizsākot, ENISA ir publicējusi videomateriālu, kas palīdzēs 
cilvēkiem noskaidrot, cik viņi savās ikdienas gaitās ir zinoši par kiberdrošību. 
Tāpat ENISA 30. septembrī plkst. 11.00  platformā Twitter rīkos jautājumu un 
atbilžu sesiju “Ask Me Anything”, kurā iedzīvotāji un organizācijas varēs ES 
Kiberdrošības aģentūrai (ENISA) uzdot vispārīgus jautājumus par 
kiberdrošību, piemēram, kā padarīt drošas savas ierīces. 

PIEZĪMES REDAKTORIEM 

Eiropas kiberdrošības mēnesis ir Eiropas Savienības ikgadēja informēšanas 

kampaņa, kuras mērķis ir popularizēt kiberdrošību iedzīvotāju un organizāciju 

starpā un kuras gaitā tiek sniegta aktuālākā drošības informācija. 

Sekojiet kampaņai Twitter @CyberSecMonth (tēmturis #CyberSecMonth) un 

Facebook @CyberSecMonthEU 

Sīkāka informācija par Eiropas kiberdrošības mēnesi atrodama 

cybersecuritymonth.eu. 
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