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Eiropas kiberdrošības mēnesis: vienoti cīņā pret kiberdrošības
apdraudējumiem
2017. gada oktobris ir Eiropas kiberdrošības mēnesis, un šogad Eiropas kiberdrošības
mēneša kampaņa atzīmē savu piekto gadadienu.
Visā Eiropā Eiropas kiberdrošības mēnesī notiks vairāk nekā 300 pasākumu, piemēram, konferences,
darbsemināri, apmācību sesijas, samiti, vispārīgas prezentācijas lietotājiem, tiešsaistes kampaņas u.t.t., ar
kuriem tiks veicināta tiešsaistes pakalpojumu droša izmantošana. 2017. gada kampaņā galvenā uzmanība būs
pievērsta kiberdrošībai darbavietā, pārvaldībai, privātumam un datu aizsardzībai, kiberdrošībai mājās un
prasmēm saistībā ar kiberdrošību.
Atklāšanas pasākumā, kas notika 2017. gada 29. septembrī Tallinā, Tallinas Tehnoloģiju Universitātē, ES
publiskā sektora, nozares, valstu koordinācijas grupu un akadēmisko aprindu pārstāvji sniedza ieskatu
ieteikumos un padomos attiecībā uz kiberdrošības jomu. Vadošie kiberdrošības speciālisti apsprieda
jautājumus saistībā ar katrā no kiberdrošības mēneša nedēļām aplūkotajām drošības tēmām. Pasākumu
palīdzēja organizēt Igaunijas Informācijas sistēmu iestāde CERT Estonia, Tallinas Tehnoloģiju Universitāte un
aģentūra ENISA.
Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips:
“Kiberdrošība ir digitālās pasaules stūrakmens; tā ir mūsu kopīga atbildība, ikvienam, ik dienu. Es
atzinīgi vērtēju kopīgos centienus, lai veicinātu izpratni un konkrētu rīcību saistībā ar kiberdrošību visā
Eiropā.”

Digitālās ekonomikas un sabiedrības komisāre Marija Gabriela: “Cilvēki savā profesionālajā un
privātajā dzīvē tikai tad varēs pienācīgi paredzēt digitālos riskus vai reaģēt uz tiem, ja būs pietiekami
informēti un būs apguvuši vajadzīgās prasmes. Eiropas kiberdrošības mēnesis ir lieliska iespēja, kā
papildināt mūsu plānus padarīt Eiropas Savienību drošāku.”

Aģentūras ENISA izpilddirektors prof. Udo Helmbrehts: “Tas ir piektais gads, kad aģentūra ENISA
sadarbojas ar Komisiju un dalībvalstīm, organizējot Eiropas kiberdrošības mēnesi. 2017. gada Eiropas
kiberdrošības mēnesis apvieno visas Eiropas Savienības ekspertus, lai tie veicinātu ikdienas lietotāju
izpratni par kiberdrošības problēmām. Šis pasākums ir iespēja ikvienam atgādināt par to, cik svarīgi ir
ievērot kiberhigiēnu, un ka “kiberdrošība ir kopīga atbildība. Apstājies. Padomā. Pieslēdzies.”
Norises laiks — #CyberSecMonth!
Eiropas kiberdrošības mēnesis norisinās visu oktobra mēnesi visā Eiropā. Katra nedēļa ir veltīta noteiktai
tēmai:
1. nedēļa (2.-6. oktobris): kiberdrošība darbavietā
2. nedēļa (9.-13. oktobris): pārvaldība, privātums un datu aizsardzība
3. nedēļa (16.-20. oktobris): kiberdrošība mājās
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4. nedēļa (23.-27. oktobris): kiberdrošības prasmes
Oktobrī aģentūra ENISA un Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts
sagatavos īsus videoklipus, lai veicinātu izpratni par šajā mēnesī aplūkotajām tēmām un arī organizēs
pasākumus un aktivitātes, kuru uzmanības centrā būs minētās tēmas. Sīkākai informācijai par to, kas notiek
jūsu pilsētā, aplūkojiet interaktīvo karti! Kampaņai ir arī starptautiska ievirze — uzziniet par nacionālo
informatīvo kiberdrošības mēnesi un nacionālo informatīvo kampaņu Apstājies. Padomā. Pieslēdzies, ko
organizē ASV. Kiberdrošības mēnesi pasaules mērogā 2017. gada 3. oktobrī atklās Amerikas valstu organizācija
(OAS) kopā ar Nacionālo Kiberdrošības aliansi (NCSA), ASV Iekšzemes drošības departamentu (DHS) un Kanādas
Sabiedrības drošības iestādi (PSC). Atklāšana notiks “Hall of the Americas” hallē Vašingtonā.
Eiropas kiberdrošības mēneša tīmekļa vietnē lietotāji var atrast padomus un ieteikumus 23 valodās, izpratni
veicinošus materiālus un citu informāciju. Viņiem ir iespēja arī pārbaudīt savu zināšanu līmeni, tiešsaistē
piedaloties atjauninātā viktorīnā par kiberdrošību visās 23 ES valodās. Turklāt attiecīgajā tīmekļa vietnē lietotāji
var atrast katras dalībvalsts Eiropas kiberdrošības mēneša koordinatoru sarakstu.
Papildu ieteikums. Pievērsiet uzmanību gaidāmajam 2017. gada kiberdrošības konkursam, kas notiks no
30. oktobra līdz 3. novembrim Spānijā un kurā jaunie talanti no visas Eiropas iepazīsies, sadarbosies un beigās
arī sacentīsies, parādot savas prasmes saistībā ar kiberuzbrukumiem un kiberaizsardzību!
Konteksts
Kiberdrošības mēnesi organizē Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA), Eiropas
Komisija un vairāk nekā 300 partneru no visas Eiropas (pašvaldības, valdības, augstskolas, ideju laboratorijas,
NVO, arodapvienības). Tāpat kā iepriekšējā gadā aģentūra ENISA sadarbojas ar saviem partneriem Eiropolu,
Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas centru (EC3), Igaunijas Informācijas sistēmu iestādi CERT Estonia,
Tallinas Tehnoloģiju Universitāti, lai veicinātu informētību un izglītības līmeni par kiberdrošību.
Aģentūra ENISA pateicas saviem institucionālajiem partneriem Eiropolam, EC3, Igaunijas Informācijas sistēmu
iestādei CERT Estonia, Tallinas Tehnoloģiju Universitātei un visiem partneriem par aktīvu iesaistīšanos un
sadarbību Eiropas kiberdrošības mēneša organizēšanā.
“Kiberdrošība ir kopīga atbildība! Apstājies! Padomā. Pieslēdzies.” Sekojiet kampaņai Twitter
@CyberSecMonth #CyberSecMonth, #OctoberNIS
Saistītie materiāli
Digitālā vienotā tirgus stratēģija
Kiberdrošība digitālajā vienotajā tirgū
Video par Eiropas kiberdrošības mēnesi (2016. g.)
Kiberdrošības vēstnieku stāsti
Eiropas kiberdrošības konkurss
Intervijām un atbildēm uz preses pārstāvju jautājumiem
par Eiropas kiberdrošības mēnesi, lūdzam sazinieties pa e-pastu press@enisa.europa.eu
Pilnīgs partneru saraksts vietnē https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/partners
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