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Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra  
ENISA — ES kiberdrošības aģentūra 

Sekojiet tam, kā tiek risināti ENISA ar ES kiberdrošību saistītie jautājumi, šādos tīklos: Facebook, Twitter, LinkedIn 
 

Apstājies! Padomā! Pieslēdzies! Sākas 2018. gada Eiropas 
kiberdrošības mēnesis 

Šodien jau sesto gadu pēc kārtas visā Eiropas Savienībā sākas Eiropas kiberdrošības mēnesis. 
ES kiberdrošības aģentūra ENISA, Eiropas Komisija un vairāk nekā 200 partneri no visas 
Eiropas rīkos šīs kampaņas pasākumus visu oktobri.  

Eiropas kiberdrošības mēnesis ir Eiropas Savienības ikgadējā izpratnes veicināšanas kampaņa, 
kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju un organizāciju kiberdrošību, sniedzot jaunāko informāciju 
par drošību un tālab izmantojot izglītotību un kopīgojot paraugpraksi. 

2018. gada Eiropas kiberdrošības mēnesī galvenā uzmanība tiek pievērsta četrām tēmām — pa 
vienai katru oktobra nedēļu: 

 1. nedēļā – no 1. līdz 7. oktobrim: “Ievēro kiberhigiēnu!”; 
 2. nedēļā – no 8. līdz 14. oktobrim: “Uzlabo digitālās prasmes un pilnveido digitālo 

izglītotību!”; 
 3. nedēļā – no 15. līdz 21. oktobrim: “Atpazīsti kiberkrāpšanu!”; 
 4. nedēļā – no 22. līdz 28. oktobrim: “Jaunās tehnoloģijas un privātums”. 

Lai veicinātu drošību tiešsaistē, Eiropas kiberdrošības mēneša laikā Eiropā notiks vairāk nekā 
400 pasākumu – konferences, darbsemināri, mācības, vispārīgi priekšlasījumi lietotājiem, 
vebināri, tiešsaistes kampaņas un daudzi citi pasākumi. Minētās kampaņas popularizēšanai 
ENISA, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts un 
dalībvalstis šodien publicēs videoklipu ar vēstījumiem, ko sagatavojuši Eiropas vadošie eksperti. 

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips 
sacīja: “Mūsu digitālā sabiedrība un ekonomika attīstīsies tikai tad, ja būs pietiekama 
uzticēšanās, un, lai to panāktu, ir vajadzīgas spēcīgas kiberdrošības spējas – tehnoloģiskās, 
tiesiskās un cilvēku spējas. Šis jautājums skar visdažādākos dalībniekus, kuriem adresēta 
Eiropas kiberdrošības mēneša kampaņa — no drošības speciālistiem līdz iedzīvotājiem.” 

Par digitālo ekonomiku un sabiedrību atbildīgā Komisijas locekle Marija Gabriela teica: 
“Kiberdrošība ir izaicinājums, bet vienlaikus arī iespēja Eiropai. Jo spēcīgāki mēs kļūsim, 
pretojoties un novēršot kiberdraudus, jo vairāk uzlabosies mūsu uzņēmumu konkurētspēja un 
pilsoņu drošība. Eiropas kiberdrošības mēneša ietvaros tiks uzsvērts, ka ikvienam ir pienākums 
veicināt drošu digitālo vienoto tirgu.” 

Aģentūras ENISA izpilddirektors Udo Helmbrehts sacīja: "Uzņēmuma Cybersecurity Ventures 
speciālisti prognozē, ka izspiedējprogrammatūru uzbrukumu radītie zaudējumi līdz 2019. gadam 
visā pasaulē pārsniegs 11,5 miljardus dolāru gadā, kiberuzbrukumi līdz 2022. gadam apdraudēs 
līdz 6 miljardiem cilvēku un neaizpildīto darbavietu skaits kiberdrošības jomā trīskāršosies Tieši 
tas, kas vajadzīgs, lai rastos liela vētra. Tieši Eiropas kiberdrošības mēnesis var kavēt šīs 
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tendences, uzlabojot informētību par draudiem kiberdrošībai un piedāvājot risinājumus 
organizācijām un iedzīvotājiem.” 

Kampaņas oficiālā tīmekļa vietne: www.cybersecuritymonth.eu. Lietotāji 23 ES valodās tajā 
atradīs ieteikumus, padomus un izpratnes veicināšanas materiālus un varēs piekļūt šā mēneša 
repozitorijam, ko nodrošina visu dalībvalstu koordinatori. Turklāt viņi varēs pārbaudīt savas 
zināšanas, piedaloties jaunākajā tiešsaistes kiberdrošības viktorīnā. Mūsu tīmekļa vietnē ir arī 
interaktīva karte, kur varat uzzināt, kādi pasākumi ir ieplānoti katrā pilsētā. 

Šīs nedēļas tēma ir “Ievēro kiberhigiēnu!”. Tās mērķis ir palīdzēt sabiedrībai izveidot un ievērot 
ikdienas darba principus, veikt pārbaudes un noteikt vispārējo rīcību, kas vajadzīga drošības 
ievērošanai tiešsaistē. 

Konteksts Kiberdrošības mēnesi organizē Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības 
aģentūra ENISA, Eiropas Komisija un vairāk nekā 300 partneru (pašvaldības, valdības, 
augstskolas, ideju laboratorijas, NVO, profesionālās apvienības) no visas Eiropas.  

“Par kiberdrošību atbild katrs! Apstājies! Padomā! Pieslēdzies!” Sekojiet šai kampaņai 
tviterī @CyberSecMonth un izmantojiet tēmturi #CyberSecMonth, #OctoberNIS un 
#CyberAware. 

 

 


