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Valstis gatavojas iesaistīties Eiropas kiberdrošības mēneša programmā 

Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA), Eiropas Komisijasoficiāli paziņo 
par Eiropas kiberdrošības mēneša (EKM) atklāšanu 2014. gada 1. oktobrī. EKM ir kampaņa, ar kuras 
palīdzību ES stiprina kiberdrošību pilsoņu un atbalstītāju vidū, lai mainītu priekšstatus par 
kiberdrošības riskiem, veicinot datu un informācijas drošību, izglītību, labās prakses apgūšanu un 
konkurenci. 

Oficiālā atklāšana 

Šogad EKD oficiālā atklāšana paredzēta īpašā ENISA pasākumā „Eiropas kiberdrošības 10 gadi … un 

tālākā perspektīva!”, kas notiks Bavārijas brīvvalsts pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, Briselē.  

Šī augstā līmeņa pasākuma laikā EKM pievērsies jautājumam „Pilsoņu iesaistīšana”, iesaistot 
pārstāvjus no organizācijām „Programmēšanas nedēļa”, „Lielā darbvietu koalīcija” un Eiropas un ASV 
partnerus. Pēc tam Fransuā Tills no Luksemburgas EKM koordinācijas nodaļas ar pasākuma 
dalībniekiem izvērsīs diskusiju par šo jautājumu. 

Komisāra Kroes vēstījums EKM: „Internets un daudzie ar to saistītie pakalpojumi kalpo mūsu 
sabiedrības labā – cita starpā nodrošinot būtisku ekonomikas izaugsmi un radot miljoniem darbvietu.  
Tomēr mums jāstiprina un jāatjauno uzticība, ja mēs tiešām vēlamies izmantot šos labumus. Ja runa 
ir par kiberdrošību, mūsu kopīgās interesēs ir attīstīt lielāku rīcībspēju un noturību attiecībā uz 
kiberdrošības apdraudējumu. ENISA var pildīt gan operatīvās, gan stratēģiskās funkcijas, lai Eiropa 
būtu gatava šim uzdevumam sadarbībā ar publiskā sektora un privātā sektora pārstāvjiem. Gādājot 
par kiberdrošību, katram no mums ir jāpilda savas funkcijas – ikvienam pilsonim un uzņēmumam, un 
ikvienas valsts valdībai. Tāpēc es ceru, ka Eiropas kiberdrošības mēnesis paaugstinās cilvēku 
informētības līmeni – dosim cilvēkiem iespēju runāt!” 
 

ENISA izpilddirektora, Prof. Udo Helmbrehta paziņojums par EKM: „Interneta attīstībā strauji tuvojas 

posms, kurā ikviena elektroniskā ierīce būs pieejama un identificējama ar interneta palīdzību. Tas 

būtiski ietekmēs visus pilsoņu ikdienas dzīves aspektus, jo e-pakalpojumi ir pilnībā atkarīgi no 

atvērtas un drošas kibertelpas. Tās ir tehnoloģijas, ko mēs veidojam šodien un kas nodrošinās 

nākotnes pakalpojumus. 

Tāpēc pilsoņiem ir svarīgi aktīvi piedalīties informācijas drošības uzlabošanā, lai ENISA varētu 

pilnveidot procesus un dalībvalstis varētu realizēt drošības politiku, kas stiprina internetā balstīto 

ekonomiku, kura Eiropā sāks darboties 2020. gadā. Mūsu sadarbība un savstarpējā uzticība 

kiberdrošības mēneša ietvaros nostiprinās ar katru gadu, un es esmu gandarīts, redzot mūsu 

partneru atdevi. Vēlos visiem jums pateikties savas komandas vārdā!” 

 

Rīkosimies! Oktobrī plānotie vietējā līmeņa pasākumi  

Oktobra programmā katra nedēļa ir atvēlēta atsevišķam tīklu un informācijas drošības tematam: 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
https://cybersecuritymonth.eu/
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
https://www.enisa.europa.eu/events/enisa-events/enisa-high-level-event-2014-and-ecsm-launch
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 1.nedēļa. Darbinieku apmācība mērķauditorija – sabiedriskās un privātās organizācijās; 
 2. nedēļa. PC un mobilo ierīču drošība un jauninājumi, mērķauditorija – digitālo ierīču 

lietotāji; 
 3. nedēļa. Programmēšana, mērķauditorija – studenti; 
 4. nedēļa. Kiberdrošības mācības, mērķauditorija – tehnisko zināšanu pārbaude; 
 5. nedēļa. E-privātums, mērķauditorija – digitālo ierīču lietotāji. 

Viss pasākumu saraksts, ko EKM īstenos visā Eiropā, atrodams specializētās vietnes sadaļā 
„Notikumi”. Vietnē publicētā informācija tiek regulāri atjaunināta. Tas attiecas gan uz tiešsaistes, gan 
bezsaistes pasākumiem.  

EKM pasākumu noslēgumā tiks organizēta vērtēšanas sanāksme, kurā EKM ziņos par kampaņas 
rezultātiem. 

Pilnu 2014. gada sadarbības partneru sarakstu skatīt: http://cybersecuritymonth.eu/partners 

Tiešsaistes materiāli digitālo ierīču lietotājiem  

Katru oktobra nedēļu ENISA publicēs jaunus materiālus. Meklējiet aktuālo informāciju vietnē! 

Šodien mēs publicējam pirmos materiālus – 7 informatīvus aprakstus ar ieteikumiem par 
kiberdrošību vairākās ES valodās. Ieteikumi ietver informāciju par tīklu un informācijas drošību 
apmācību organizētājiem un darbiniekiem, riskiem, kas saistīti ar novecojušas programmatūras vai 
pretvīrusu programmatūras lietošanu, populāru mākoņpakalpojumu (piemēram, sociālo vietņu) 
drošību, tiešsaistes datu aizsardzības tiesībām un līdzšinējo pieredzi, kas gūta, Eiropas mērogā 
veicinot kiberdrošības mācības publiskā un privātā sektora organizācijām.  

 

Turpinām informēt!  

Aicinām visas ieinteresētās personas, kas aktīvi darbojas kiberdrošības jomā, piedalīties šī gada EKM 
kampaņā. Sekojiet informācijai specialajā Twitter kontā (@CyberSecMonth) un iesaistieties Eiropas 
kiberdrošības mēneša #OctoberNIS pasākumos. Lai tieši sazinātos , rakstiet uz stakeholderrelations 
[at] enisa.europa.eu, adresējot savu vēstuli Daria Catalui.  

Kiberdrošība ir kopīgs pienākums. APSTĀJIES. PADOMĀ. IESAISTIES.  

 

 

http://www.facebook.com/ENISAEUAGENCY
https://twitter.com/enisa_eu
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
http://www.linkedin.com/company/european-network-and-information-security-agency-enisa-
http://www.enisa.europa.eu/front-page/RSS
http://cybersecuritymonth.eu/events
http://cybersecuritymonth.eu/partners
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/activities/Resilience-and-CIIP/cyber-crisis-cooperation/cce/cyber-exercises

