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Sabiedrības 
izglītošana



• Pavasara Esi drošs  - 24.marts , 270 skatītāji

• Rudens Esi drošs  - 10.decembris, pieteikušies 320 skatītāji

• Valsts un pašvaldību iestādes:
• Klātienē 19.semināri , 1840 dalībnieki

• Neklātienē 21 seminārs 1872 skatītāji

• Var pieteikties uz attālināto IT drošības semināru darbiniekiem -

rakstot uz kursi@cert.lv

Izglītojošie pasākumi



• 1. - 2. oktobris

• Tehniskā tiešsaistes konference

• CTF sacensības / 30 komandas

• 758 skatītāji / no 33 valstīm

• cybershock.lv --> video

Kiberšoks 2020



Kiberšoks 2020



• 4 online semināri (~5h) / ~80 dalībnieki 

• Mērķauditorija: E-pastu sistēmu administratori (I grupa), 
IT nodaļas vadītāji, atbildīgie par IT drošību (II grupa)

• Tēma: DMARC ieviešana
• Video formātā: tiks publicēts 2021.g. janvārī

Semināri "E-pastu sistēmas aizsardzības labā prakse"



Kampaņa
“Kiberdrošība darbavietā”



cietušo strādā
valsts sektorā

Kāpēc bija nepieciešama?

izmanto darba 
datoru arī 
privātajām 
vajadzībām

nekad nav 
saņēmuši 

instruktāžu darbā 
par kiberdrošību

37% 52% 42% 

tikai 33% zināja, kas ir CERT.LV un ar ko nodarbojamies

Kopā: 1005 respondenti



Par kampaņu
Vēstījums:
“Neļauj parolizēt savu darba vietu”
“Apgūsti kiberdrošības pamatus”

Mērķauditorija:
Valsts un pašvaldību iestāžu darbinieki un 
pārējā sabiedrība

Ilgums:
14.09.-11.10.2020 (4 nedēļas)



Kampaņas jaunvārdi



Video: 
- galvenais (30 un 60 sek) 
- 3 izglītojošie (2 min)

Vides reklāmas

Kiberdrošības rokasgrāmata
(digitāla)

Apmaksāti raksti 

Informācija mājas lapā

Ziņas sociālajos tīklos

T-krekli

Kampaņas materiāli



SATURS:

• Informācija darbiniekiem – interneta lietotājiem

• Testa jautājumi zināšanu pārbaudei

• Informācija vadībai un par IT drošību atbildīgajiem

• Biežāk sastopamie apdraudējumi un uzbrukumi internetā

• Ko darīt incidenta gadījumā

• Top 100 sliktāko paroļu TOPs

Digitālā rokasgrāmata

https://rokasgramata.esidross.lv/



Kampaņas kanāli



Vairāk nekā 500 000 
interneta lietotāju Latvijā

Sasniegtā auditorija



Pieeja materiāliem



Sadarbības partneri



2019. gada pārskats

Pieejams CERT.LV vietnē -> 
Par mums -> Pārskati

Tulkots arī angļu valodā



• Krāpnieciski interneta veikali

• Viltoti e-pasti grāmatvežiem

• Dažādas krāpšanas saistībā ar COVID-19 vakcīnām

• E-pastu kampaņas – VID, FM u.c. vārdā

Gada nogale – jābūt modriem!



certlv certlv

Paldies!

cert@cert.lv


