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Europos Sąjungos kibernetinio saugumo 

agentūra (ENISA) pradeda informuotumui didinti 

skirtos Europos kibernetinio saugumo mėnesio 

(EKSM) kampanijos veiklą ir skelbia trijų EKSM 

apdovanojimų – už geriausią vaizdo klipą, 

geriausią infografiką ir geriausią mokomąją 

medžiagą – laimėtojus. 

Visą 2022 metų, kuriais sukanka dešimtosios EKSM kampanijos metinės, spalio mėnesį visoje 
ES bus vykdoma įvairi veikla, visų pirma sutelkta į duomenų viliojimo ir išpuolių naudojant 
išpirkos reikalavimo programinę įrangą grėsmes.  

Konferencijos, praktiniai seminarai, mokymo sesijos, internetiniai seminarai, viktorinos – tai tik 
keletas iš gausios ENISA ir valstybių narių organizuojamos veiklos pavyzdžių. Informacija apie 
kampanijos veiklą, kurioje gali dalyvauti naudotojai, pateikiama Europos kibernetinio saugumo 
mėnesio svetainėje. Siekdama labiau pagarsinti valstybių narių parengtą kampanijos medžiagą 
ir pristatyti suinteresuotųjų subjektų veiklą, ENISA šiemet į kampaniją pirmą kartą įtraukė EKSM 
apdovanojimų iniciatyvą.  

Galutinis EKSM kampanijos tikslas – didinti ES sistemų ir paslaugų atsparumą įgalinant piliečius 
tapti veiksminga žmogiškąja apsaugos grandimi ir taip žengti kibernetinio saugumo požiūriu 
pažangesnės visuomenės link.  

Pagrindinis 2022 m. EKSM kampanijos adresatas – 40–60 metų amžiaus visų ekonomikos 
sektorių specialistai, ypač MVĮ darbuotojai. Ji taip pat skirta visai Europos verslo bendruomenei 
ir žmonėms, kurių darbas priklauso nuo skaitmeninių technologijų ir priemonių.  

2022 m. Europos kibernetinio 

saugumo mėnuo. Dešimt kibernetinio 

sąmoningumo didinimo visoje 

  

https://cybersecuritymonth.eu/activities
https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/european-cyber-security-month
https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/european-cyber-security-month
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2022 m. taip pat sukanka EKSM kampanijos dešimtmetis. Ji buvo pradėta vykdyti 2012 m. ir 
dabar sudaro neatsiejamą veiksmų, kuriais siekiama įgyvendinti ES Kibernetinio saugumo akto 
nuostatas dėl informuotumo didinimo ir švietimo, dalį.  

Už europinės gyvensenos propagavimą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas 
Margaritis Schinas sakė: „Pavyzdinė Europos kibernetinio saugumo mėnesio veikla – vienas iš 
veiksmų, kuriais siekiame padėti ES piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams tapti 
saugiems internete. Nors mūsų arsenale – gausybė ES saugumo užtikrinimo priemonių, 
saugumo sąjungai būtini ir gerai informuoti piliečiai. Šių metų kampanija padės kiekvienam 
sužinoti ir suvokti, kaip apsaugoti savo kasdienį gyvenimą nuo naujų grėsmių, tokių kaip išpirkos 
reikalavimo programinė įranga.“ 

Už vidaus rinką atsakingas Komisijos narys Thierry Bretonas pareiškė: „Didėjant mūsų 
visuomenių susietumui, auga ir kibernetinė rizika. Vienas geriausių būdų apsisaugoti – šviestis ir 
ugdyti savo skaitmeninį raštingumą, be kita ko, kasdieniame gyvenime. Būtent toks yra 
Kibernetinio saugumo mėnesio tikslas ir pastarieji dešimt metų neleidžia abejoti jo nauda.“ 

 ENISA vykdomasis direktorius Juhanas Lepassaaras kalbėjo: „Sėkmingų internetinių išpuolių 
skaičius gerokai sumažėtų, jei daugiau žmonių žinotų, kaip juos atpažinti ir kaip į juos reaguoti. 
Būtent to siekiama įvairia Europos kibernetinio saugumo mėnesio veikla. Šiemet įvesti naujieji 
apdovanojimai didins matomumą ir paskatas kurti ES piliečiams padėti skirtas priemones ir 
kampanijas. Tai – dar vienas žingsnis į priekį dešimties EKSM kampanijos plėtotės metų kelyje. 
Siekiant sukurti patikimą ir kibernetiškai saugią Europą, taip pat svarbu padėti įmonėms klestėti 
saugioje skaitmeninėje aplinkoje.“ 

EKSM apdovanojimai 

EKSM apdovanojimai – nauja į šios kampanijos veiklą įtraukta iniciatyva. Joje dalyvausiantys 
valstybių narių atstovai kasmet balsuos už novatoriškiausią ir įspūdingiausią per ankstesnes 
EKSM kampanijas parengtą medžiagą. Valstybių narių buvo paprašyta balsuoti renkantis iš 
sudaryto konkursui pateiktos kampanijos medžiagos sąrašo. 

ENISA sveikina toliau išvardytas 2022 m. EKSM apdovanojimus laimėjusias valstybes nares, 
parengusias sėkmės susilaukusius darbus. 

Geriausias vaizdo klipas  

1. Slovėnija. „Darkas vežasi savo merginą į kelionę“ 

2. Belgija. „Slaptažodžiai – praeitis. Interneto paskyroms apsaugoti rinkitės dvielemenčio 
tapatumo nustatymo metodą“  

Geriausias infografikas 

Airija. „Pats sau kibernetinio saugumo ekspertas“  

Geriausia mokomoji medžiaga 

Graikija. „Lobio paieškos žaidimai pradinukams“  

2022 m. apdovanojimus laimėjusi medžiaga bus išversta į visas ES kalbas ir iš naujo garsinama 
per šių metų kampaniją. ENISA siekia šį konkursą rengti kasmet. 

https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards
https://cybersecuritymonth.eu/awards


 PRANEŠIMAS SPAUDAI 
 

3 
 

Apie duomenų viliojimą ir išpirkos reikalavimo programinę įrangą trumpai 

Duomenų viliojimas – skaitmeninio ryšio priemonėmis vykdomas išpuolis. Išpuolio vykdytojas, 
apsimesdamas kažkuo, kuo galima pasitikėti, iš išpuolio aukos išvilioja asmens ar finansinius 
duomenis arba prieigos kodus. Vienintelis būdas kovoti su šia grėsme – įgalinti žmones ir 
suteikti jiems tinkamų priemonių bei patarimų, padedančių atpažinti tokius išpuolius ir nepatekti į 
spąstus. 

Nustatyta, kad išpuoliai naudojant išpirkos reikalavimo programinę įrangą yra žalingiausi per 
pastarąjį dešimtmetį kibernetiniai išpuoliai, paveikiantys įvairių dydžių viso pasaulio 
organizacijas. Tai – kitos rūšies skaitmeniniai išpuoliai, suteikiantys jų vykdytojams galimybę 
perimti išpuolio taikinio išteklių kontrolę ir reikalauti išpirkos už tai, kad būtų sugrąžinta galimybė 
jais naudotis arba kad būtų užtikrintas jų konfidencialumas.  

Kontaktiniai duomenys 

Su žiniasklaida ir interviu susijusiais klausimais kreipkitės adresu press(at)enisa.europa.eu. 
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