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Sustok. Pagalvok. Junkis. Prasideda 2018 m. Europos kibernetinio 
saugumo mėnuo 

Šiandien visoje ES šeštą kartą prasideda Europos kibernetinio saugumo mėnuo. Šią kampaniją 
visą spalio mėnesį kartu vykdys Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra ENISA, 
Europos Komisija ir daugiau kaip 200 partnerių iš visos Europos.  

Europos kibernetinio saugumo mėnuo – kasmetinė Europos Sąjungos informuotumo didinimo 
kampanija, kurios tikslas – skatinti piliečius ir organizacijas rūpintis kibernetiniu saugumu. Per ją 
švietimo priemonėmis teikiama naujausia informacija apie saugumą ir keičiamasi geriausia 
patirtimi. 

2018 m. Europos kibernetinio saugumo mėnesį pagrindinis dėmesys bus skiriamas keturioms 
temoms. Kiekviena jų susieta su konkrečia spalio mėn. savaite: 

 1 savaitė. Spalio 1–7 d.: „Kibernetinės higienos pagrindai“; 
 2 savaitė. Spalio 8–14 d.: „Skaitmeninių įgūdžių ugdymas ir lavinimasis“; 
 3 savaitė. Spalio 15–21 d.: „Kibernetinių aferų atpažinimas“; 
 4 savaitė. Spalio 22–28 d.: „Naujos technologijos ir privatumas“. 

Europos kibernetinio saugumo mėnesį Europoje įvyks daugiau kaip 400 renginių saugumui 
internete didinti: konferencijos, praktiniai seminarai, mokymo kursai, bendri pristatymai 
vartotojams, internetiniai seminarai, interneto kampanijos ir daug kitų renginių. Siekdami skleisti 
žinią apie šią kampaniją, ENISA, Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų 
generalinis direktoratas ir valstybės narės šiandien paskelbs vaizdo įrašą, kuriame pasisako 
žymūs visos Europos specialistai. 

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas 
Ansipas sakė: „Mūsų skaitmeninė visuomenė ir ekonomika klestės tik jei nestigs vartotojų 
pasitikėjimo, o jam užtikrinti būtina stipri technologinė, žmogiškoji ir teisinė kibernetinio saugumo 
bazė. Tai svarbu įvairioms visuomenės grupėms, kurioms skirta Europos kibernetinio saugumo 
mėnesio kampanija, pradedant saugumo specialistais ir baigiant piliečiais.“ 

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Europos Komisijos 
narė Mariya Gabriel kalbėjo: „Kibernetinis saugumas Europai yra ir uždavinys, ir galimybė. Kuo 
geriau saugosimės nuo kibernetinių grėsmių ir jas atremsime, tuo konkurencingesnės bus mūsų 
įmonės ir tuo saugesni mūsų piliečiai. Per Europos kibernetinio saugumo mėnesio kampaniją 
aiškiai akcentuojama tai, kad prie bendrosios skaitmeninės rinkos saugumo turi prisidėti 
kiekvienas iš mūsų.“ 

ENISA vykdomasis direktorius Udo Helmbrechtas teigė: „Anot „Cybersecurity Ventures“, 
prognozuojama, kad nuostoliai, patiriami pasaulyje dėl išpuolių naudojant išpirkos reikalavimo 
programinę įrangą, 2019 m. viršys 11,5 mlrd. USD per metus, o žmonių, prieš kuriuos gali būti 
įvykdyti išpuoliai, skaičius iki 2022 m. turėtų pasiekti 6 mlrd. Kartu numatoma, kad kibernetinio 
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saugumo srities darbuotojų stygius patrigubės. Taigi virš mūsų galvų kaupiasi tamsūs debesys. 
Europos kibernetinio saugumo mėnesio kampanija siekiama užkirsti kelią šioms tendencijoms 
didinant organizacijų ir piliečių informuotumą apie kibernetines grėsmes ir siūlant jiems reikiamus 
sprendimus.“ 

Oficiali kampanijos svetainė – www.cybersecuritymonth.eu. Šioje svetainėje vartotojai gali rasti 
patarimų ir rekomendacijų 23 ES kalbomis, susipažinti su informacine medžiaga ir su visų 
valstybių narių Europos kibernetinio saugumo mėnesio kampanijos koordinatorių sąrašu. Be to, 
jie gali pasitikrinti žinias dalyvaudami atnaujintoje internetinėje kibernetinio saugumo viktorinoje. 
Mūsų svetainėje taip pat pateikiamas interaktyvus žemėlapis, iš kurio žmonės gali sužinoti, kokia 
veikla organizuojama kiekviename mieste. 

Šios savaitės tema – „Kibernetinės higienos pagrindai“. Jos tikslas – padėti visuomenei nustatyti 
kasdienių veiksmų, patikrų ir bendros elgsenos principus, padedančius užsitikrinti saugumą 
internete, ir tų principų laikytis. 

Pagrindiniai faktai. Europos kibernetinio saugumo mėnesio renginius organizuoja Europos 
Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra ENISA, Europos Komisija ir daugiau kaip 300 
partnerių (vietos valdžios institucijų, vyriausybių, universitetų, idėjų institutų, nevyriausybinių 
organizacijų ir profesinių asociacijų) iš visos Europos.  

„Kibernetinis saugumas – bendra atsakomybė. Sustok. Pagalvok. Junkis.“ Sekite 
kampaniją tinkle Twitter @CyberSecMonth ir naudokite saitažodžius #CyberSecMonth, 
#OctoberNIS ir #CyberAware. 

 

 


