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Ievadvārdi
Godātais lasītāj!
Digitalizācija un informācijas tehnoloģiju arvien plašāka izmantošana visās mūsu
ikdienas dzīves jomās paver durvis uz jaunu iespēju pasauli. Taču ir pieaudzis arī risks,
ka iedzīvotāji, uzņēmumi un publiskā sektora struktūras var kļūt par kibernoziedzības
vai kiberuzbrukumu upuriem, kā arī ir palielinājusies kibernoziedzības un
kiberuzbrukumu ietekme uz sabiedrību un ekonomiku.
Eiropas Savienībā kiberdrošība ir dalībvalstu prerogatīva. ES ir svarīga loma kopīga
tiesiskā regulējuma izveidē ES vienotajā tirgū, kā arī tādu nosacījumu radīšanā, lai
dalībvalstis sadarbotos savstarpējas uzticības gaisotnē.
Kiberdrošība un mūsu digitālā autonomija ir kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu jautājumu
ES un tās dalībvalstīm. Visās dalībvalstīs gan publiskajā, gan arī privātajā sektorā
dažādos līmeņos joprojām pastāv kiberdrošības pārvaldības trūkumi. Tie apgrūtina
mūsu spēju ierobežot kiberuzbrukumus un nepieciešamības gadījumā reaģēt uz tiem.
Covid-19 pandēmija šajā gadā vēlreiz parādīja, ka arvien pieaug dezinformācijas
izplatība, kuras avoti bieži vien meklējami ārpus ES. Tas apdraud sociālo kohēziju mūsu
sabiedrībā un iedzīvotāju uzticību mūsu demokrātiskajām sistēmām, un mēs to
nevaram ignorēt.
2018. gadā veikta ES augstāko revīzijas iestāžu (ARI) apsekojuma rezultāti parādīja, ka
līdz šim aptuveni puse šo iestāžu nav veikušas revīziju kiberdrošības jomā. Kopš tā laika
mūsu ARI ir izvērsušas savu revīzijas darbu šajā jomā, pievēršot īpašu vērību datu
aizsardzībai, sistēmu gatavībai kiberuzbrukumiem un būtisku sabiedrisko pakalpojumu
sistēmu aizsardzībai. Ir saprotams, ka ne visu šo revīziju rezultātus var publiskot, jo
dažas no tām var būt saistītas ar sensitīvu informāciju (valsts drošības jautājumi).
Šajā gadā Covid-19 krīze pārbauda mūsu sabiedrības ekonomisko un sociālo noturību.
Ņemot vērā mūsu atkarību no informācijas tehnoloģijām, kiberkrīze varētu kļūt par
nākamo pandēmiju. Mums jābūt gataviem un jāpalielina kritisko informācijas sistēmu
un digitālās infrastruktūras noturība pret kiberuzbrukumiem
Mēs ceram, ka šajā kompendijā sniegtais pārskats veicinās visas Savienības publiskā
sektora revidentu interesi par šo īpaši svarīgo jomu.

Klaus-Heiner Lehne
Eiropas Revīzijas palātas priekšsēdētājs,
Kontaktkomitejas priekšsēdētājs
un projekta vadītājs
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Kopsavilkums
I Kiberdrošība un digitālā autonomija ir kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu jautājumu

ES un tās dalībvalstīm, un, paaugstinoties draudu līmenim, mums jāpastiprina centieni,
lai aizsargātu mūsu kritiskās informācijas sistēmas un digitālo infrastruktūru pret
kiberuzbrukumiem. Kiberdrošība ne tikai skar mūsu sabiedriskos pakalpojumus,
aizsardzību vai veselības sistēmas, bet ir saistīta arī ar mūsu personas datu,
uzņēmējdarbības modeļu un intelektuālā īpašuma aizsardzību. Galu galā kiberdrošība
ietekmē mūsu demokrātiskās sabiedrības aizsardzību, mūsu kā eiropiešu neatkarību un
to, kā visi kopā dzīvojam.

II Šā kontaktkomitejas trešā kompendija pirmajā daļā skaidrots, ko nozīmē

kiberdrošība. Tajā aprakstīts, kādēļ kiberdrošība rada grūtības publiskā sektora
struktūrām, uzņēmumiem un privātpersonām, un uzsvērts jaunais dezinformācijas
fenomens, kas ir arvien pieaugošs apdraudējums sociālajai kohēzijai mūsu sabiedrībā
un demokrātijas sistēmās. Pirmajā daļā ir sniegts arī skaidrojums par ES kompetencēm
un dalībniekiem kiberdrošības jomā, tās stratēģiju un tiesību aktiem, kā arī par šajā
jomā pieejamo ES finansējumu.

III Kompendija otrajā daļā apkopoti tādu atlasītu revīziju rezultāti, ko veikušas

divpadsmit dalībvalstu ARI un Eiropas Revīzijas palāta un kas publicētas laikposmā no
2014. līdz 2020. gadam. Šajās revīzijās uzmanība pievērsta tādiem būtiskiem
kiberdrošības aspektiem kā privāto datu aizsardzība, dalībvalstu datu centru
integritāte, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju drošība un valsts kiberdrošības
stratēģijas īstenošana plašākā nozīmē.

IV Kompendija trešajā daļā iekļautas sīkāk izstrādātas atlasīto revīziju faktu lapas, kā
arī konspekts par citiem ARI publicētiem revīzijas ziņojumiem, kas saistīti ar
kiberdrošību.

8

I DAĻA. Kiberdrošība Eiropā

I DAĻA. Kiberdrošība Eiropā

9

Kas ir kiberdrošība?

1 Nav standarta vispārpieņemtas kiberdrošības definīcijas. Šajā kompendijā

“kiberdrošība” ir darbības, kas jāveic, lai aizsargātu tīklu un informācijas sistēmas, to
lietotājus un citas personas, kuras skar kiberdraudi. Kiberdrošība ietver kiberincidentu
novēršanu un atklāšanu, reaģēšanu uz tiem un seku pārvarēšanu. Šādi incidenti var būt
tīši vai netīši izraisīti, turklāt tie var būt dažādi – no informācijas nejaušas izpaušanas
līdz uzbrukumiem uzņēmumiem un kritiskai infrastruktūrai un personas datu zādzībai,
no iejaukšanās demokrātiskos procesos līdz intervencei vēlēšanās vai vispārējām
dezinformācijas kampaņām ar mērķi ietekmēt publiskās debates.

Kiberdrošība ietekmē visu ES iedzīvotāju ikdienas dzīvi

2 Kiberdrošība ietekmē visu ES iedzīvotāju ikdienas dzīvi katru reizi, kad tiek

izmantotas personīgās IT ierīces, piemēram, viedtelefoni, bezvadu lokālie tīkli, sociālie
plašsaziņas līdzekļi vai interneta bankas pakalpojumi. 2020. gadā jau vairs nav
jautājumu par to, vai tiks veikti kiberuzbrukumi, bet par to, kā un kad tie tiks veikti.
Kiberdrošība skar mūs visus – privātpersonas, uzņēmumus un publiskā sektora
struktūras. 1. attēlā redzams, kā ES stiprina kiberdrošību un ir izveidojusi satvaru, lai
iedzīvotāju ikdienas darbības elektroniskā vidē aizsargātu pret kiberuzbrukumiem.
Kritisko informācijas sistēmu un digitālās infrastruktūras aizsardzība pret
kiberuzbrukumiem ir kļuvusi par stratēģisku uzdevumu.
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1. attēls. ES īstenotā kiberdrošības stiprināšana ES iedzīvotāju ikdienas
dzīvē

Avots: ERP, ikonas izveidoja Pixel perfect no www.flaticon.com.

Ir vairāki kiberdraudu veidi

3 Kiberdraudu dažādos veidus, ar ko saskaras mūsu sabiedrība, var klasificēt,

pamatojoties uz to, kā tiek izmantoti dati, proti, izpaušana, sagrozīšana, iznīcināšana
vai piekļuves liegšana, vai arī, ņemot vērā to, kādi informācijas aizsardzības
pamatprincipi tiek pārkāpti (sk. 1. attēlu).
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1. attēls. Kiberdraudu veidi un informācijas drošības principi, ko tie
apdraud

Slēdzene = drošība nav apdraudēta; izsaukuma zīme =drošība apdraudēta.
Avots: ERP, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta pētījumu 1.

4 Katru reizi, kad jauna ierīce pieslēdzas internetam vai tiek savienota ar citām

ierīcēm, palielinās tā dēvētais kiberdrošības uzbrukumu tvērums. Lietu interneta (IoT),
mākoņdatošanas, lielo datu un rūpniecības digitalizācijas eksponenciāla attīstība
palielina neaizsargātības risku un dod iespēju uzbrucējiem apdraudēt arvien lielāku
skaitu upuru. Ņemot vērā uzbrukumu daudzveidību un to arvien pieaugošo rafinētību,
ir patiešām grūti iet kopsolī ar pārmaiņām 2. 1. izcēlumā sniegti iespējamo
kiberuzbrukumu piemēri.

1

Eiropas Parlaments, “Cybersecurity in the European Union and Beyond: Exploring the
Threats and Policy Responses”, pētījums Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
(LIBE), 2015. gada septembris.

2

ENISA, “ENISA Threat Landscape Report 2017”, 2018. gada 18. janvāris.
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1. izcēlums
Kiberuzbrukumu veidi
Ļaunatūra (ļaunprogrammatūra) ir izstrādāta, lai kaitētu ierīcēm vai tīkliem. Tā var
ietvert vīrusus, Trojas zirgus, izspiedējprogrammatūru, datortārpus,
reklāmprogrammatūru un spiegprogrammatūru (piemēram, NotPetya).
Izspiedējprogrammatūra šifrē datus, liedzot lietotājiem piekļūt savām datnēm,
līdz tiek samaksāta izpirkuma maksa – parasti kriptovalūtā – vai veikta kāda
konkrēta darbība. Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju uzbrukumi, izmantojot
izspiedējprogrammatūru, tiek veikti visbiežāk, turklāt dažos pēdējos gados ir
būtiski palielinājies izspiedējprogrammatūras veidu skaits (piemēram, Wannacry 3).
Palielinās arī izkliedētā pakalpojumu atteikuma uzbrukumu (DDoS) skaits – šādos
gadījumos pakalpojumi vai resursi kļūst nepieejami, jo tos ir pārpludinājuši vairāk
pieprasījumu, nekā iespējams apstrādāt; 2017. gadā šādi uzbrukumi bija vērsti pret
vienu trešo daļu organizāciju 4.
Uzbrukumi tīmeklī ir pievilcīga metode, ko apdraudētāji izmanto, lai maldinātu
upurus, kā draudu vektoru izmantojot tīmekļa sistēmas un pakalpojumus. Šādiem
uzbrukumiem ir plašs tvērums, piemēram, ļaunprātīgu URL vai skriptu
izmantošanas veicināšana, lai novirzītu lietotāju vai upuri uz vēlamo tīmekļa vietni
vai panāktu ļaunprātīga satura lejupielādi (uzbrukumi, izmantojot inficētas tīmekļa
vietnes, netīšas lejupielādes) un izplatītu ļaunprātīgo kodu likumīgās, taču
apdraudētās tīmekļa vietnēs ar mērķi veikt informācijas zādzību (proti,
informācijas zādzību no veidlapām), lai gūtu finansiālu labumu vai lai nelikumīgi
iegūtu informāciju 5.
Lietotājus var ietekmēt, liekot viņiem neapzināti veikt kādu darbību vai izpaust
konfidenciālu informāciju. Šo viltīgo paņēmienu var izmantot, lai veiktu datu
zādzību vai kiberspiegošanu, un šādas darbības ir zināmas kā sociālā inženierija.
Tiek izmantotas dažādas metodes, lai to panāktu, – plaši izmantota metode ir
pikšķerēšana, ko īsteno tā, ka lietotāji saņem e-pasta vēstules no šķietami
uzticamiem avotiem ar aicinājumu izpaust informāciju vai atvērt saites, kas inficē
ierīces ar lejuplādētu ļaunatūru. Vairāk nekā puse dalībvalstu ziņoja par to, ka
veikušas izmeklēšanas par šādiem uzbrukumiem tīkliem 6.
Iespējams, nekrietnākais draudu veids ir attīstīts pastāvīgs apdraudējums (APA).
To rada pieredzējuši uzbrucēji, kas veic ilgtermiņa uzraudzību un zog datus, un
reizēm ir iecerējuši sasniegt postošus mērķus. Šādu darbību nolūks ir pēc iespējas
ilgāk palikt nepamanītam. APA nereti ir saistīts ar valsts darbību un vērsts uz īpaši
jutīgām nozarēm, piemēram, tehnoloģijām, aizsardzību un kritisko infrastruktūru.
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Tiek uzskatīts, ka šāda veida kiberspiegošana veido vismaz vienu ceturto daļu no
visiem kiberincidentiem 7.

Kiberuzbrukumi būtiski ietekmē ekonomiku

5 Kiberuzbrukumi un kibernoziedzība pēdējos gados ir kļuvuši par būtisku problēmu.

Jau 2016. gadā 80 % ES uzņēmumu bija piedzīvojuši vismaz vienu kiberincidentu 8.
2018. gadā veiktā apsekojumā 40 % respondentu no organizācijām, kuras izmantoja
robotiku vai automatizāciju, norādīja, ka darbības pārrāvumi būtu kritiskākās sekas to
sistēmām veiktiem kiberuzbrukumiem. Taču, neskatoties uz informētību par
kiberriskiem, kas var radīt būtiskus traucējumus, uzņēmumi bieži vien nebija ieviesuši
sistēmu to pārvaldībai 9.

6 Kopš tā laika kiberuzbrukumu skaits, to smagums un finansiālās izmaksas turpina

palielināties. Ciktāl iespējams noteikt kibernoziegumu finansiālo ietekmi, tiek lēsts, ka
tie līdz 2021. gadam katru gadu pasaules ekonomikā radīs zaudējumus 6 triljonu USD
apmērā, kas ir pieaugums salīdzinājumā ar 3 triljoniem USD 2015. gadā 10, ņemot vērā,
3

Wannacry izspiedējprogrammatūra izmantoja nepilnības Microsoft Windows protokolā,
kuras deva iespēju attālināti iegūt kontroli pār ikvienu datoru. Pēc nepilnību konstatācijas
Microsoft izlaida atjauninājumu. Taču vairākiem simtiem tūkstošu datoru programmatūra
nebija atjaunināta, un daudzi no šiem datoriem tika inficēti. Avots: Greenberg, A., “Hold
North Korea Accountable For Wannacry – and the NSA, too”, WIRED, 2017. gada
19. decembris.

4

Eiropols, “Internet Organised Crime Threat Assessment 2018”.

5

ENISA, “ENISA Threat Landscape 2020 – Web-based attacks”, 2020. gada 20. oktobris.

6

Eiropols, sk. iepriekš, 2018. gads.

7

Eiropas Politekonomikas centrs, “Stealing Thunder: Will cyber espionage be allowed to hold
Europe back in the global race for industrial competitiveness?”, speciālais dokuments
Nr. 2/18, 2018. gada februāris.

8

Eiropols, “Internet Organised Crime Threat Assessment 2017”.

9

PWC, aptauja par vispārējo informācijas drošības stāvokli “Strengthening digital society
against cyber shocks”, 2017.

10

Cybersecurity Ventures, “2019 Official Annual Cybercrime Report”, finansējusi Herjavec
Group, 2019.
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ka prognozētais pasaules IKP 2020. gadā ir 138 triljoni USD. Kibernoziedzības izmaksas
ietver izmaksas, kas radušās saistībā ar datu sabojāšanu un iznīcināšanu, finanšu
līdzekļu zādzību, produktivitātes zudumu, intelektuālā īpašuma zādzību, personas un
finanšu datu zādzību, parastās uzņēmējdarbības gaitas traucējumiem pēc uzbrukuma,
kā arī kaitējumu reputācijai. Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK) lēš, ka laikposmā
no 2015. līdz 2020. gadam ar kiberincidentiem saistītās vidējās izmaksas ir
palielinājušās par 72 % 11.

7 Kā liecina nesen (2020. gadā) veikta pētījuma rezultāti

, kibernoziedzība dažādas
ekonomikas nozares ietekmē atšķirīgi – šis krāpšanas veids radīja lielāko kaitējumu
valsts pārvaldes sektorā, tehnoloģiju, plašsaziņas līdzekļu un telekomunikāciju nozarē,
kā arī veselības nozarē (sk. 2. izcēlumu); šis krāpšanas veids radīja otro lielāko
kaitējumu finanšu nozarē un rūpniecības un apstrādes rūpniecības nozarē.
12

2. izcēlums
Pret psihoterapijas pacientiem vērsta izspiešana Somijā, izmantojot
2018. un 2019. gadā zagtus medicīniskos datus
Pēc tam, kad lielā Somijas psihoterapijas klīnikā ar filiālēm visā valstī 2018. gada
novembrī tika veikta pacientu personas datu zādzība un 2019. gada martā,
iespējams, tika veikti vēl citi pārkāpumi, 2020. gadā ar šīs klīnikas pacientiem
individuāli sazinājās izspiedējs. Izrādījās, ka dati ietvēra informāciju, kas ļāva veikt
personas identificēšanu, kā arī piezīmes par to, kas tika apspriests terapijas sesijās.
Gan klīnikai, gan arī pacientiem tika pieprasīts maksāt izspiedējam izpirkuma
maksu bitmonētās, lai dati netiktu publiskoti. Incidenta dēļ Somijas valdība
sasauca ārkārtas sanāksmi 13.

11

ESRK, “Systemic cyber risk”, 2020. gada februāris.

12

PWC pasaules mēroga apsekojums ekonomiskās noziedzības un krāpšanas jomā “Fighting
fraud: A never-ending battle”, 2020.

13

BBC News, “Therapy patients blackmailed for cash after clinic data breach”, 2020. gada
26. oktobris.

I DAĻA. Kiberdrošība Eiropā

8 Eiropols

15

2019. gadā atkārtoti uzsvēra, ka pastāvīgi un neatlaidīgi tiek īstenoti
vairāki kibernoziedzības apdraudējumi:
14

o

uzbrukumi, kuros izmanto izspiedējprogrammatūru, joprojām ir lielākais
apdraudējums; tie kļūst arvien mērķtiecīgāki, ienesīgāki un rada lielāku kaitējumu
ekonomikai. Tā kā izspiedējprogrammatūra nodrošina salīdzinoši viegli gūstamus
ienākumus kibernoziedzniekiem un joprojām rada ievērojamu kaitējumu un
finanšu zaudējumus, šāda veida noziegumi, visticamāk, arī turpmāk radīs lielākos
kibernoziegumu draudus;

o

pikšķerēšana un neaizsargāts attālās piekļuves protokols (APP) ir galvenie
ļaunatūras izplatīšanas vektori; kā arī

o

galvenais mērķis, prece un kibernoziedzības veicinātājs joprojām ir dati.

9 Līdzīgi arī Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA) savā 2020. gada

ziņojumā “Galvenie incidenti ES un pasaulē” 15 sniedz vairākus kiberdrošības incidentu
piemērus (sk. 3. izcēlumu).

14

Eiropols, “INTERNET organised crime threat assessment (IOCTA)”, 2019.

15

ENISA, “Main incidents in the EU and worldwide – January 2019 to April 2020”, 2020. gada
oktobris.

I DAĻA. Kiberdrošība Eiropā

16

3. izcēlums
Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra (ENISA): kiberdrošības
incidenti 2019. un 2020. gadā
E-pasta platforma verifications.io pieļāva būtisku datu aizsardzības pārkāpumu, jo
nebija aizsargāta MongoDB datubāze. Tika izpausti dati no vairāk kā 800 miljoniem
e-pasta vēstuļu, kas ievēra sensitīvu informāciju un identitātes informāciju (PII).
Populārā uzlaušanas forumā, kuru uztur mākoņpakalpojumu sniedzējs MEGA1,
tika izpausti vairāk nekā 770 miljoni e-pasta adrešu un 21 miljons unikālu paroļu.
Šis kopums ar nosaukumu “Kolekcija Nr. 1” kļuva par ievērojamāko līdz šim zināmo
krājumu ar personu identifikācijas datiem, kas iegūti, pārkāpjot datu aizsardzības
noteikumus.
Pret mākoņpakalpojumu un vizualizācijas pakalpojumu sniedzēju Citrix tika vērsts
mērķtiecīgs kiberuzbrukums. Lai iegūtu piekļuvi Citrix sistēmām, uzbrucēji
izmantoja vairākus kritiskus programmatūras trūkumus, piemēram, CVE-2019–
19 781, un izmantoja metodi ar nosaukumu “paroļu smidzināšana”.
Mākoņpakalpojumu sniedzējs iNSYNQ19 piedzīvoja uzbrukumu, kurā tika
izmantota izspiedējprogrammatūra un kura rezultātā klienti vairāk nekā nedēļu
nevarēja piekļūt saviem datiem un bija spiesti izmantot vietējās dublējumkopijas.

10 Saskaņā ar Eiropola sniegto informāciju 2019. gada pirmajos sešos mēnešos

divkāršojās tādu kiberuzbrukumu skaits, kuru mērķis bija radīt ilglaicīgu kaitējumu, un
šie uzbrukumi tika veikti galvenokārt apstrādes rūpniecībā. Atšķirībā no
tradicionālajiem izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem, šie uzbrukumi ir sabotāžas
akti, kuru rezultātā pilnībā tiek dzēsti vai citādi neatgriezeniski sabojāti uzņēmuma dati
(sk. 4. izcēlumu).
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4. izcēlums
Destruktīva izspiedējprogrammatūra – Germanwiper uzbrukumi
2019. gadā
2019. gadā tika atklāta izspiedējprogrammatūras uzbrukumu sērija, kas bija vērsta
pret uzņēmumiem, kuri veica darbību Vācijā. Šī izspiedējprogrammatūra, kas
nodēvēta par Germanwiper, spēj aizstāt inficētās datnes ar nullēm un
vieniniekiem, tādējādi datņu atgūšanu padarot neiespējamu.
Izspiedējprogrammatūra tika izplatīta e-pasta pikšķerēšanas kampaņās un bija
īpaši vērsta uz lielu uzņēmumu cilvēkresursu personālu, jo tika iestrādāta viltus
darba pieteikumos 16.

Izpratne par kiberdraudiem palielinās atbilstīgi to arvien
pieaugošajam biežumam

11 Tomēr vēl nesen izpratne par šiem riskiem un to atzīšana joprojām bija diezgan

zemā līmenī. 2017. gadā no visiem ES uzņēmumiem 69 % nebija zināšanu vai bija tikai
pamatzināšanas par to, cik lielā mērā tie pakļauti kiberdraudiem 17, un 60 %
uzņēmumu nekad nebija aprēķinājuši iespējamos finansiālos zaudējumus 18. Turklāt
2018. gadā veikta pasaules mēroga apsekojuma rezultāti rāda, ka viena trešdaļa
organizāciju drīzāk maksātu hakera pieprasītu izpirkšanas maksu, nekā veiktu
ieguldījumus informācijas drošības jomā 19.

16

Cybersecurity Insiders, “GermanWiper Ransomware attack warning for Germany”, bez
datuma.

17

Eiropas Komisija, “Factsheet on cybersecurity”, 2017. gada septembris.

18

Šādas izmaksas var ietvert: zaudētos ieņēmumus, izmaksas saistībā ar bojāto sistēmu
labošanu un iespējamo atbildību par nozagtiem aktīviem vai informāciju, izmaksas saistībā
ar klientu saglabāšanas pasākumiem, lielākas apdrošināšanas prēmijas, palielinātas
aizsardzības izmaksas (jaunas sistēmas, darbinieki, apmācība), iespējamās atbilstības
nodrošināšanas izmaksas vai tiesvedības izmaksas.

19

NTT Security, “Risk: Value 2018 Report”.
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12 2020. gada Eirobarometra speciālaptaujā “Eiropiešu attieksme pret
kiberdrošību” 20 konstatēts, ka ES iedzīvotāju izpratne un raizes pieaug:

o

respondenti, kuri lietoja internetu, biežāk pauda bažas par to, ka kāds varētu
neatbilstīgi izmantot viņu personas datus (46 %), par viņu tiešsaistes maksājumu
drošību (41 %) un par to, ka nevar pārbaudīt preces vai lūgt padomu reālai
personai, un šie respondenti arī biežāk pauda satraukumu par to, ka varētu
nesaņemt preces vai pakalpojumus, ko iegādājušies tiešsaistē (22 % abos
variantos);

o

vairāk nekā trīs ceturtdaļas respondentu (76 %) uzskata, ka arvien pieaug risks kļūt
par kibernoziedzības upuri. Daudz mazāka daļa respondentu (52 %) uzskatīja, ka
var sevi pietiekami aizsargāt pret kibernoziedzību, taču šādu respondentu
īpatsvars kopš 2018. gada ir samazinājies par 9 %;

o

vairāk nekā puse respondentu (52 %) joprojām uzskata, ka ir labi informēti par
kibernoziedzību, taču tikai 11 % respondentu norādīja, ka ir ļoti labi informēti.

Kiberdrošība ir būtiska sociālajai kohēzijai un politiskajai
stabilitātei
Jauns apdraudējums – kiberdrošība un dezinformācija

13 Tīša un sistemātiska plaša mēroga dezinformācijas izplatīšana ir aktuāla

stratēģiska problēma, kas jārisina mūsu demokrātiskajām valstīm 21. Dezinformācija
un viltus ziņas var šķelt sabiedrību, vairot neuzticēšanos un pat apdraudēt sociālo
kohēziju un ticību demokrātiskiem procesiem (sk. 5. izcēlumu).

20

Eiropas Komisija, “Special Eurobarometer 499 – Europeans’ attitudes towards cyber
security”, 2020. gada janvāris.

21

Saskaņā ar Oksfordas Universitātes 2019. gada septembra pētījumu “The Global
Disinformation Order” tādu valstu skaits, kurās tiek rīkotas politiskas dezinformācijas
kampaņas, pēdējos divos gados ir palielinājies vairāk nekā divas reizes un ir sasniedzis 70.
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5. izcēlums
Dezinformācija
Eiropas Komisija dezinformāciju definē kā pārbaudāmi nepatiesu vai maldinošu
informāciju, kas tiek sagatavota, publiskota un izplatīta, lai gūtu ekonomisku
labumu vai maldinātu sabiedrību, un var radīt kaitējumu sabiedrībai 22. Kaitējums
sabiedrībai var būt draudi demokrātiskiem procesiem vai sabiedriskajiem
labumiem, piemēram, veselībai, videi vai drošībai.
Atšķirībā no nelikumīga satura (tas ietver naida runu, teroristisku saturu vai bērnu
pornogrāfiju) dezinformācija ietver saturu, kas ir likumīgs. Tādēļ dezinformācija
skar tādas ES pamatvērtības kā vārda brīvība un plašsaziņas līdzekļu brīvība.
Saskaņā ar Komisijas definīciju dezinformācija neietver maldinošu reklāmu, ziņas
par kļūdām, satīru un parodiju vai skaidri norādītas atbalstītāju ziņas un
komentārus.

14 Jaunās tehnoloģijas un programmatūra ļauj viegli un ar salīdzinoši zemām

izmaksām izplatīt dezinformāciju sociālajos un citos tiešsaistes plašsaziņas līdzekļos.
Dezinformācija parasti ir saistīta ar sensitīviem jautājumiem, kas visbiežāk rada
atšķirīgus viedokļus un saasina emocijas, un tādēļ pastāv lielāka iespējamība, ka tie tiek
kopīgoti. Šādi jautājumi cita starpā ir veselības jautājumi (piemēram, pret vakcināciju
vērstas kampaņas), migrācija, klimata pārmaiņas vai sociālā taisnīguma jautājumi.

Trešo valstu dezinformācijas kampaņas ietekmē demokrātiskos procesus

15 Dezinformācijas mērķis ir polarizēt demokrātiskās debates, radīt vai palielināt

spriedzi sabiedrībā un apdraudēt vēlēšanu sistēmas, turklāt dezinformācijai ir plašāka
ietekme uz Eiropas sabiedrību un drošību. Dezinformācija galu galā negatīvi ietekmē
uzskatu un runas brīvību. Dezinformācijas izplatīšanu bieži vien finansē rīcībspēki
trešās valstīs, lai destabilizētu mūsu sabiedrību un demokrātiskās sistēmas. Ņemot to
vērā, plaša mēroga dezinformācijas kampaņas var ietvert arī tīklu uzlaušanu. Šādas
rīcības piemērs ir Krievijas īstenotā ietekmēšanas kampaņa Apvienotās Karalistes
referenduma laikā par izstāšanos no Eiropas Savienības (sk. 6. izcēlumu).

22

Eiropas Komisija, “Vēršanās pret dezinformāciju tiešsaistē”, COM(2018) 236.
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6. izcēlums
Krievijas dezinformācijas kampaņas, kas vērstas pret demokrātiskiem
lēmumu pieņemšanas procesiem 23
Krievijas rīcībspēki 2016. gada vidū uzsāka kampaņu, lai ietekmētu Apvienotās
Karalistes 2016. gada jūnija referenduma par izstāšanos no ES rezultātus. Vienā
pētījumā par tvītiem tika secināts, ka 48 stundu laikā pirms balsojuma vairāk nekā
150 000 Krievijas kontu turētāju tvītoja par #Brexit un publicēja vairāk nekā
45 000 ziņu par balsojumu. Referenduma dienā Krievijas konti 1102 reizes tvītoja
ar mirkļbirku #ReasonsToLeaveEU.

16 Cīņa pret dezinformāciju ir grūts uzdevums, jo ir jāpanāk līdzsvars starp drošību

un mūsu pamattiesībām un brīvībām, inovācijas veicināšanu un tirgus atvērtību. ES ir
veikusi vairākus pasākumus dezinformācijas apkarošanai.
o

2015. gadā EĀDD pakļautībā tika izveidota Austrumu Stratēģiskās komunikācijas
operatīvā grupa ar mērķi vērsties pret Krievijas dezinformācijas kampaņām 24.
Eksperti ir atzinīgi novērtējuši tās darbu saistībā ar ES politikas veicināšanu,
atbalstu neatkarīgiem plašsaziņas līdzekļiem Eiropas kaimiņreģiona valstīs un
dezinformācijas prognozēšanu, izsekošanu un apkarošanu 25.

23

Park advisors, “Weapons of Mass Distraction: Foreign State-Sponsored Disinformation in
the Digital Age”, Christina Nemr un William Gangware, 2019.

24

Eiropadomes secinājumi, EUCO 11/15, 2015. gada 20. marts. Kopš tā laika ir izveidotas vēl
divas operatīvās grupas darbībām, kas saistītas ar Rietumbalkānu reģionu un dienvidu
kaimiņreģioniem.

25

Ziemeļatlantijas Padomes ziņojumā ES tika aicināta pieprasīt visām dalībvalstīm norīkot
valsts ekspertus darbā operatīvajā grupā. Sk. Fried, D. un Polyakova, A., “Democratic
Offense Against Disinformation”, 2018. gada 5. marts.
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o

ENISA 2018. gadā laida klajā paziņojumu par vēršanos pret dezinformāciju
tiešsaistē 26. Paredzētie pasākumi cita starpā ir vairot satura uzticamību un
atbalstīt centienus uzlabot medijpratību un spēju izvērtēt ziņu patiesumu.

o

Komisijas Kopīgais pētniecības centrs ir izstrādājis brīvprātīgi piemērojamu, uz
pašreizējiem politikas instrumentiem balstītu pašregulējuma prakses kodeksu, ko
pieņēmušas tiešsaistes platformas un reklāmas nozares pārstāvji 27.

o

Ir izveidots arī neatkarīgs Eiropas mēroga faktu pārbaudītāju tīkls.

Dezinformācija Covid-19 pandēmijas laikā un ES reakcija

17 Dezinformācija ir radījusi problēmas arī saistībā ar Covid-19 veselības krīzi

28

(attiecīgos piemērus par dezinformāciju skatīt 7. izcēlumā).

26

ENISA, “Strengthening Network & Information Security & Protecting Against Online
Disinformation (“Fake News”)”, 2018. gada aprīlis.

27

Kopīgais pētniecības centrs, “The digital transformation of news media and the rise of
disinformation and fake news”, JRC tehniskie ziņojumi, JRC 2018. gada februāra darba
dokuments par digitālo ekonomiku, 2018. gada aprīlis.

28

Reuters Institute un Oksfordas Universitāte, “Types, Sources, and Claims of Covid19 Misinformation”, 2020. gada aprīlis.
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7. izcēlums
Komisijas ziņotie piemēri par dezinformāciju saistībā ar Covid-19 29
Nepatiesi apgalvojumi, piemēram, “koronavīrusa infekciju
var izārstēt, dzerot balinātāju vai stipro alkoholu”, – šāda
rīcība, gluži pretēji, var būt ļoti kaitīga. Beļģijas Kaitīgo
vielu iedarbības novēršanas centrs ir reģistrējis ar
balinātāju saistītu incidentu skaita pieaugumu par 15 %.

Konspirācijas teorijas, piemēram, apgalvojums, ka
koronavīruss ir “infekcija, ko radījusi pasaules elite, lai
samazinātu iedzīvotāju skaita pieaugumu”. Zinātniski
pierādījumi ir skaidri apliecinājuši, ka vīruss ir cēlies no
dzīvnieku izcelsmes vīrusu grupas, kas ietver citus vīrusus,
tādus kā SARS un MERS.
Zinātniski nepamatoti apgalvojumi, piemēram, ka “5G
iekārtas izplata vīrusu”. Šīm teorijām nav pamatojuma, un
tās izraisīja uzbrukumus torņiem.

18 Komisija, ENISA, ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība

(CERT-EU) un Eiropols 2020. gada martā sniedza kopīgu paziņojumu par
apdraudējumiem saistībā ar Covid-19 30, norādot, ka ļaunprātīgi rīcībspēki aktīvi
izmanto sarežģītos apstākļus sabiedrības veselības krīzes laikā, lai uzbruktu gan
attālināti strādājošajiem darbiniekiem, gan arī uzņēmumiem un privātpersonām. ENISA
ir izveidojusi arī mērķtiecīgas informēšanas kampaņas nozarēm, kuras Covid19 pandēmijas laikā ietekmē dezinformācija 31.

29

Eiropas Komisija, “Tackling coronavirus disinformation”, bez datuma.

30

Eiropas Komisijas, ENISA, CERT-EU un Eiropola kopīgs paziņojums, “Coronavirus outbreak”,
2020. gada 20. marts.

31

ENISA, “Information sheets relating to Covid-19”, 2020.
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Dezinformācijas apkarošanā būtiska nozīme ir faktu pārbaudei

19 ES ir arī pastiprinājusi centienus, lai sniegtu atbalstu Eiropas faktu pārbaudītājiem
un pētniekiem dezinformācijas jomā. Konkrēti, ir izveidots Eiropas Digitālo plašsaziņas
līdzekļu novērošanas centrs, lai uzraudzītu un labāk izprastu dezinformācijas
fenomenu, proti, attiecīgos rīcībspēkus, vektorus, rīkus, metodes, izplatīšanas
dinamiku, prioritāros mērķus un ietekmi uz sabiedrību. Citi ES finansētu projektu
dezinformācijas jomā piemēri ir PROVENANCE, SocialTruth, EUNOMIA un WeVerify.

20 ES 2018. gadā ierosināja pirmo pasaules līmeņa pašregulējuma standartu kopumu

dezinformācijas apkarošanai – ES prakses kodeksu dezinformācijas jomā 32. Brīvprātīgi
piemērojamo kodeksu 2018. gada oktobrī parakstīja platformas, vadošie sociālie tīkli,
reklāmas devēji un reklāmas nozares pārstāvji. Parakstītāju vidū ir Facebook, Twitter,
Mozilla un Google, kā arī reklāmas nozares asociācijas un pārstāvji. Microsoft rīcības
kodeksu parakstīja 2019. gada maijā. TikTok pievienojās kodeksa īstenotājiem
2020. gada jūnijā.

2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšana

21 Mūsu Eiropas demokrātisko sistēmu leģitimitāte ir balstīta uz to, ka informēti

vēlētāji pauž savu demokrātisko gribu brīvās un taisnīgās vēlēšanās. Tādēļ katrs
mēģinājums ļaunprātīgi un tīši apdraudēt sabiedrisko domu un manipulēt ar to ir
nopietns apdraudējums mūsu sabiedrībai. Iejaucoties vēlēšanās un vēlēšanu
infrastruktūrā, mērķis var būt ietekmēt vēlētāju izvēli, vēlēšanu iznākumu vai vēlēšanu
norisi, tostarp balsošanas procesu, balsu skaitīšanu un rezultātu paziņošanu. Pēc
Apvienotās Karalistes referenduma dalībvalstis saistībā ar 2019. gada Eiropas
Parlamenta vēlēšanām pirmo reizi īstenoja saskaņotas darbības, lai aizsargātu
demokrātisku vēlēšanu – gan Eiropas Parlamenta, gan arī dalībvalstu parlamentu –
integritāti.

22 Kā norādīts iepriekš, Komisija 2018. gada aprīlī pieņēma paziņojumu “Vēršanās
pret dezinformāciju tiešsaistē: Eiropas pieeja” 33. Pēc tam 2018. gada septembrī tika

32

“EU Code of Practice on Disinformation”, 2018. gada septembris.

33

Eiropas Komisija, “Vēršanās pret dezinformāciju tiešsaistē: Eiropas pieeja”,
COM(2018) 236 final.
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pieņemts vēlēšanu pasākumu kopums 34 ar mērķi aizsargāt ES un dalībvalstu vēlēšanas
pret dezinformāciju un kiberuzbrukumiem. Pasākumu kopums bija vērsts uz datu
aizsardzību, politiskās reklāmas un finansējuma pārredzamību, kiberdrošību un
vēlēšanām, kā arī sankcijām par datu aizsardzības noteikumu neatbilstīgu izmantošanu
politiskajās partijās. Tika īstenotas arī kopīgas mācības, lai pārbaudītu, cik efektīvi ar
dalībvalstu un ES īstenoto reakcijas praksi un krīzes plāniem ir aizsargātas Eiropas
Parlamenta vēlēšanas (sk. 8. izcēlumu).

34

Eiropas Komisija, “State of the Union 2018”, 2018. gada septembris.
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8. izcēlums
ELEx19 — 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu aizsardzība 35
ELEx19 mācību par gaidāmo Eiropas Parlamenta vēlēšanu noturību mērķis bija
noteikt veidus, kā novērst un atklāt kiberdrošības incidentus, kas varēja ietekmēt
2019. gada vēlēšanas, kā arī mazināt to sekas.
Pamatojoties uz dažādiem kiberdrošības draudu un incidentu scenārijiem, mācības
deva iespēju dalībniekiem:
—

gūt priekšstatu par ES vēlēšanu sistēmu noturības līmeni (pieņemtās politikas
un pieejamo spēju un prasmju ziņā);

—

veicināt attiecīgo iestāžu (tostarp vēlēšanu iestāžu un citu attiecīgo iestāžu un
aģentūru) sadarbību valstu līmenī;

—

pārbaudīt pieņemtos krīzes pārvarēšanas plānus, kā arī attiecīgās procedūras,
ko izmanto, lai novērstu, atklātu un pārvaldītu kiberdrošības uzbrukumus un
hibrīddraudus, tostarp dezinformācijas kampaņas, un lai reaģētu uz tiem;

—

uzlabot pārrobežu sadarbību un stiprināt saikni ar attiecīgajām sadarbības
grupām ES līmenī (piemēram, Eiropas Vēlēšanu sadarbības tīklu, TID
sadarbības grupu, CSIRT tīklu);

—

noteikt citus iespējamos trūkumus, kā arī atbilstīgus riska mazināšanas
pasākumus, kas būtu īstenojami pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Šajās mācībās piedalījās vairāk nekā 80 pārstāvji no ES dalībvalstīm, kā arī Eiropas
Parlamenta, Komisijas un ENISA ieceltie novērotāji.

23 Visbeidzot, Eiropadome 2018. gada decembrī pieņēma Rīcības plānu

dezinformācijas apkarošanai 36, lai īstenotu koordinētu atbildes reakciju un papildinātu
valstu centienus. Šis rīcības plāns ietvēra konkrētas darbības, pamatojoties uz četriem
pīlāriem, proti, uzlabot ES iestāžu spēju atklāt, analizēt un atmaskot dezinformāciju,
35

ENISA, “EU Member States test their cybersecurity preparedness for fair and free 2019 EU
elections”, 2019. gada 5. aprīlis.

36

Eiropas Komisija, Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos,
“Rīcības plāns dezinformācijas apkarošanai”, JOIN(2018) 36 final. Plānā uzsvars likts uz to,
lai uzlabotu ES iestāžu spēju atklāt, analizēt un atmaskot dezinformāciju, stiprinātu
koordinētu un kopēju reakciju, mobilizētu privāto sektoru, vairotu izpratni un stiprinātu
sabiedrības noturību.
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stiprināt koordinētu un kopēju rīcību, mobilizēt privāto sektoru, vairot izpratni un
stiprināt sabiedrības noturību.

Kiberdrošība ES: kompetence, dalībnieki, stratēģijas un tiesību
akti
Kiberdrošība ir galvenokārt dalībvalstu atbildība

24 Eiropas Savienībā kiberdrošība ir galvenokārt dalībvalstu atbildība. Tas jo īpaši

attiecas uz sensitīvas informācijas, kas saistīta ar valsts drošību, aizsardzību. Visas
dalībvalstis ir pieņēmušas valsts kiberdrošības stratēģiju (VKS), kas tām palīdz novērst
riskus, kuri varētu apdraudēt kibertelpas sniegto ekonomisko un sociālo ieguvumu
izmantošanu. Taču dalībvalstu spējas un saistības kiberdrošības jomā joprojām atšķiras.

25 ES uzdevums ir veidot kopīgu tiesisko regulējumu ES vienotajā tirgū un radīt

nosacījumus dalībvalstīm, lai tās varētu efektīvi sadarboties dažādās ar kiberdrošību
saistītās politikas jomās, kuras ir tieslietas un iekšlietas, vienotais tirgus, transports,
sabiedrības veselība, patērētāju politika un pētniecība. Ārpolitikā kiberdrošība tiek
ņemta vērā diplomātijā, un tai ir arvien būtiskāka nozīme ES jaunajā drošības un
aizsardzības politikā.

26 Galvenie ES līmeņa dalībnieki kiberdrošības jomā ir aprakstīti 9. izcēlumā.
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9. izcēlums
Galvenie ES līmeņa dalībnieki kiberdrošības jomā
Eiropas Komisijas mērķis ir uzlabot spējas un sadarbību kiberdrošības jomā,
stiprināt ES kā kiberdrošības veicinātāju un integrēt kiberdrošību citās ES politikas
jomās.
Komisiju atbalsta vairākas ES aģentūras, it īpaši ENISA, Eiropas Kibernoziedzības
apkarošanas centrs (EC3) un CERT-EU. Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra
(tās sākotnējā nosaukuma dēļ – Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra
[European Network and Information Security Agency] – zināma kā ENISA)
galvenokārt ir padomdevēja struktūra un sniedz atbalstu politikas un spēju
veidošanā un izpratnes vairošanā. Eiropola Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas
centru (EC3) izveidoja, lai uzlabotu ES tiesībaizsardzības iestāžu spēju reaģēt uz
kibernoziedzību. Datorapdraudējumu reaģēšanas vienība (CERT-EU), kas sniedz
atbalstu visām Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām, darbojas Komisijas
paspārnē.
Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD) vada darbu kiberaizsardzības,
kiberdiplomātijas un stratēģiskās komunikācijas jomā, un tā pakļautībā strādā
izlūkošanas un analīzes centri. Eiropas Aizsardzības aģentūras (EAA) mērķis ir
veidot kiberaizsardzības spējas.
ES līmenī dalībvalstis rīkojas ar Padomes starpniecību, kurai ir vairākas
koordinēšanas un informācijas apmaiņas struktūras (tostarp Kiberjautājumu
horizontālā darba grupa). Eiropas Parlaments ir viens no likumdevējiem.
Privātā sektora organizācijas, tostarp nozares pārstāvji, interneta pārvaldības
iestādes un akadēmiskās aprindas, ir partneri, kas piedalās politikas veidošanā un
īstenošanā, piemēram, līgumiskas publiskā un privātā sektora partnerības (cPPP)
ietvaros.
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ES kiberdrošības stratēģija: kiberdrošība ir būtisks jautājums jau kopš
2013. gada

27 Kiberdrošība ir būtisks politisks jautājums jau vismaz kopš 2013. gada, kad

Komisija pieņēma kiberdrošības stratēģiju 37. Šajā stratēģijā noteikti pieci pamatmērķi,
un tie ir:

o

kibernoturības uzlabošana,

o

kibernoziedzības samazināšana,

o

kiberaizsardzības politikas izstrāde un spēju veidošana,

o

rūpniecisko un tehnoloģisko resursu veidošana kiberdrošības vajadzībām,

o

saskaņotas starptautiskas kibertelpas politikas izveide atbilstīgi ES pamatvērtībām.

Turpmākajos gados kiberdrošības jautājums tika risināts arī vairākās citās ES stratēģijās
(sk. 10. izcēlumu).

37

Eiropas Komisija, “Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģija – atvērta un droša
kibertelpa”, JOIN(2013) 1 final, 7.2.2013.
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10. izcēlums
Citas ES stratēģijas, kurās risināts kiberdrošības jautājums
o

Eiropas Drošības programma (2015. gads) 38 – tās mērķis bija uzlabot
tiesībaizsardzību un tiesisko reaģēšanu uz kibernoziegumiem, galvenokārt
atjauninot spēkā esošos politikas dokumentus un tiesību aktus

o

Digitālā vienotā tirgus stratēģija (2015. gads) 39 – tās mērķis bija nodrošināt
labāku piekļuvi digitālajām precēm un pakalpojumiem, un šai sakarā ļoti
būtiska nozīme ir drošības, uzticēšanās un iekļautības veicināšanai tiešsaistē

o

ES globālā stratēģija (2016. gads) 40 paredzēja vairākas iniciatīvas ES ietekmes
pasaulē palielināšanai. Šīs stratēģijas būtisks pīlārs bija kiberdrošība un
dezinformācijas atspēkošana, īstenojot stratēģisku komunikāciju

28 Turklāt Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības

politikas jautājumos 2017. gadā pieņēma kopīgu paziņojumu par kiberdrošību Eiropas
Savienībai 41, kurš bija adresēts Eiropas Parlamentam un Padomei un kurā bija izteikts
aicinājums veidot stabilākas un efektīvākas struktūras kiberdrošības veicināšanai un
reaģēšanai uz kiberuzbrukumiem dalībvalstīs, kā arī ES iestādēs, aģentūrās un
struktūrās.

29 Eiropas Komisija 2020. gada jūlijā pārskatīja savu 2015. gada programmu un

pieņēma ES Drošības savienības stratēģiju 42 2020.–2025. gadam, atzīstot kiberdrošību
par stratēģiskas nozīmes jautājumu. Šajā stratēģijā Komisija īpaši uzsver
apdraudējumus, kas zināmi kā hibrīddraudi, – tie ietver kiberuzbrukumus un
dezinformācijas kampaņas, ko rīko valstiski un nevalstiski dalībnieki trešās valstīs, kuri
38

Eiropas Komisija, “Eiropas Drošības programma”, COM(2015) 185 final, 28.4.2015.

39

Eiropas Komisija, “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai”, COM(2015) 192 final, 6.5.2015.

40

EĀDD, “Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the
European Union’s Foreign and Security Policy”, 2016. gada jūnijs.

41

Eiropas Komisija un Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos,
kopīgs paziņojums “Noturība, novēršana un aizsardzība, veidojot Eiropas Savienībai stipru
kiberdrošību”, JOIN(2017) 450, 13.9.2017.

42

Eiropas Komisija, “Paziņojums par ES Drošības savienības stratēģiju”, COM(2020) 605 final,
24.7.2020.
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saskaņoti rīkojas ar mērķi manipulēt ar informācijas vidi un uzbrukt
pamatinfrastruktūrai.

ES tiesību akti kiberdrošības jomā: Tīklu un informācijas drošības
direktīva, Vispārīgā datu aizsardzības regula, Kiberdrošības akts un
jaunais sankciju mehānisms

30 Galvenais tiesību akts, uz ko balstās 2013. gada kiberdrošības stratēģija, ir

2016. gada 43Tīklu un informācijas drošības (TID) direktīva – pirmais ES mēroga tiesību
akts kiberdrošības jomā. Šī direktīva tiecas nodrošināt saskaņotu spēju minimālo
līmeni, uzliekot pienākumu dalībvalstīm pieņemt valsts TID stratēģijas un izveidot
vienotus kontaktpunktus un datordrošības incidentu reaģēšanas komandas (CSIRT) 44.
Direktīva paredz arī drošības un paziņošanas prasības pamatpakalpojumu sniedzējiem
īpaši svarīgās nozarēs un digitālo pakalpojumu sniedzējiem.

31 Dalībvalstīm bija pienākums līdz 2018. gada maijam TID direktīvu transponēt

valsts tiesību aktos. Tām līdz 2018. gada novembrim bija arī jānosaka tā dēvētie
pamatpakalpojumu sniedzēji. Eiropas Komisijas pienākums ir periodiski pārskatīt šīs
direktīvas darbību. Laikposmā no 2020. gada jūlija līdz oktobrim Komisija atbilstīgi
savam būtiskajam politikas mērķim izveidot digitālajam laikmetam sagatavotu Eiropu,
kā arī atbilstīgi drošības savienības mērķiem rīkoja apspriešanos, kuras rezultāti tiks
izmantoti TID direktīvas pirmajā novērtējumā un ex post ietekmes novērtējumā.

32 Vienlaikus – 2016. gadā – stājās spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula

45

(VDAR), ko piemēro no 2018. gada maija. Tās mērķis ir aizsargāt Eiropas iedzīvotāju
personas datus, formulējot noteikumus par to apstrādi un izplatīšanu. Regula paredz
43

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīva (ES) 2016/1148 par
pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā
Savienībā.

44

Tās ir integrētas ar direktīvu izveidotās sadarbības struktūrās, proti, CSIRT tīklā (tīkls, ko
veido ES dalībvalstu izraudzītas CSIRT un CERT-EU; sekretariāts darbojas ENISA paspārnē) un
sadarbības grupā (kas atbalsta un veicina stratēģisko sadarbību un informācijas apmaiņu
dalībvalstu starpā; sekretariāts – Komisijas paspārnē).

45

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko
atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

I DAĻA. Kiberdrošība Eiropā

31

konkrētas tiesības datu subjektiem un pienākumus datu pārziņiem (digitālo
pakalpojumu sniedzējiem) attiecībā uz informācijas izmantošanu un nodošanu.

33 Ar ES Kiberdrošības aktu

pirmo reizi tiek ieviests ES mēroga kiberdrošības
sertifikācijas satvars IKT produktiem, pakalpojumiem un procesiem. Tas nozīmē, ka
uzņēmumiem, kuri darbojas ES, savu IKT produktu, procesu un pakalpojumu
sertifikācija būs jāveic tikai vienu reizi un to sertifikāti tiks atzīti visā ES. Ar
ES Kiberdrošības aktu ir izveidota arī Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra
(ENISA, kas pārņēmusi bijušās Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības
aģentūras funkcijas). Kiberdrošības akts paredz aģentūrai pilnvaras izvērst operatīvo
sadarbību ES līmenī, palīdzot ES dalībvalstīm, kas to pieprasa, risināt kiberdrošības
incidentus un atbalstot koordinēšanu ES plaša mēroga pārrobežu kiberuzbrukumu un
krīzes gadījumā.
46

34 Visbeidzot, 2019. gada maijā Padome izveidoja tiesību instrumentu, kas ļauj

ES piemērot mērķtiecīgus ierobežojošus pasākumus, lai atturētu no
kiberuzbrukumiem, kas rada ārējus draudus ES vai tās dalībvalstīm, un lai uz tiem
reaģētu 47. Tādējādi ES ir juridiskas tiesības piemērot sankcijas personām un
struktūrām, kuras:
o

ir atbildīgas par kiberuzbrukumiem vai kiberuzbrukumu mēģinājumiem vai

o

sniedz finansiālu, tehnisku vai materiālu atbalstu šādiem uzbrukumiem, vai ir kādā
citā veidā iesaistītas tajos.

Padome šīs jaunās prerogatīvas pirmo reizi izmantoja 2020. gada jūlijā
(sk. 11. izcēlumu).

46

Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 17. aprīļa Regula (ES) 2019/881 par ENISA
(Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra) un par informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju kiberdrošības sertifikāciju.

47

Padomes 2019. gada 17. maija Lēmums (KĀDP) 2019/797, par ierobežojošiem pasākumiem
pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību vai tās dalībvalstis.
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11. izcēlums
Stingrāka nostāja – ES pirmo reizi piemēro sankcijas par
kiberuzbrukumiem 48
Padome 2020. gada jūlijā nolēma noteikt ierobežojošus pasākumus pret sešām
personām un trim struktūrām, kas ir atbildīgas par dažādiem kiberuzbrukumiem
vai ir tajos iesaistītas. Starp tiem ir kiberuzbrukuma mēģinājums pret Ķīmisko
ieroču aizliegšanas organizāciju un uzbrukumi, kas publiski pazīstami kā
“WannaCry”, “NotPetya” un “Operation Cloud Hopper”.
Noteikto sankciju vidū ir ieceļošanas aizliegums un līdzekļu iesaldēšana. Turklāt
ES personām un struktūrām ir aizliegts sarakstā iekļautajiem darīt pieejamus
finanšu līdzekļus.

Kiberdrošība un kiberaizsardzība

35 Pēdējos gados kibertelpa ir kļuvusi arvien lielākā mērā militarizēta

un tiek
izmantota kā ierocis . Tā patlaban tiek uzskatīta par piekto karadarbības vidi papildus
sauszemei, jūrai, gaisa telpai un kosmosam. ES kiberaizsardzības politikas satvaru
pieņēma 2014. gadā un atjaunināja 2018. gadā 51. Veicot tā atjauninājumu 2018. gadā,
tika noteiktas prioritātes, tostarp kiberaizsardzības spēju uzlabošana, kā arī ES kopējās
drošības un aizsardzības politikas (KDAP) komunikācijas un informācijas tīklu
49

50

48

Padomes 2020. gada 30. jūlija Lēmums (KĀDP) 2020/1127, ar ko groza Lēmumu (KĀDP)
2019/797 par ierobežojošiem pasākumiem pret kiberuzbrukumiem, kuri apdraud Savienību
vai tās dalībvalstis.

49

Eiropas politikas pētījumu centrs, “Strengthening the EU’s Cyber Defence Capabilities –
Report of a CEPS Task Force”, 2018. gada novembris.

50

Ļaunatūru, ko izmantoja Wannacry uzbrukumā, kura organizēšanā Amerikas Savienotās
Valstis, Apvienotā Karaliste un Austrālija vainoja Ziemeļkoreju, sākotnēji izstrādāja un
glabāja ASV Valsts drošības aģentūra, lai pētītu Windows nepilnības.
Avots: Greenberg, A., “WIRED”, 2017. gada 19. decembris. Pēc uzbrukumiem Microsoft
pauda nosodījumu par to, ka valdības glabāja informāciju par programmatūras nepilnībām,
un atkārtoti aicināja noslēgt Že
nēvas digitālo konvenciju.

51

ES kiberaizsardzības politikas satvars (2018. gada atjauninājums), 14 413/18, 2018. gada
19. novembris.
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aizsardzība. Kiberaizsardzība ir iekļauta arī pastāvīgās strukturētās sadarbības (PESCO)
satvarā un ES un NATO sadarbībā.

36 Biežāki ir kļuvuši gadījumi, kad kibertelpa tiek izmantota politiskiem nolūkiem un

kad agresīvi tiek pārbaudīta un apdraudēta ES un dalībvalstu kiberdrošība. Šādas
kiberspiegošanas un uzlaušanas darbības, kuru mērķis ir valstu valdības, politiskās
struktūras un ES iestādes un kuras tiek veiktas, lai iegūtu un vāktu klasificētu
informāciju, liecina, ka pret ES un tās dalībvalstīm ir vērstas sarežģītas kiberspiegošanas
un datu manipulēšanas operācijas. ES kopīgais regulējums hibrīddraudu apkarošanai
(2016. gads) tiek piemērots, lai apkarotu kiberdraudus gan kritiskajai infrastruktūrai,
gan arī lietotājiem privātajā sektorā, un tajā uzsvērts, ka kiberuzbrukumus var rīkot,
īstenojot arī dezinformācijas kampaņas sociālajos plašsaziņas līdzekļos 52. Šajā
regulējumā arī ņemta vērā nepieciešamība vairot izpratni un uzlabot ES un NATO
sadarbību, kā tika uzsvērts ES un NATO 2016. un 2018. gada kopīgajās deklarācijās 53.

Finansējums kiberdrošības jomā ES ir fragmentārs un salīdzinoši
mazāks
ES 27 dalībvalstu finansējums kiberdrošības jomā ir mazāks nekā ASV

37 Ir sarežģīti aprēķināt publisko finansējumu kiberdrošības jomā tās transversālā

rakstura dēļ, kā arī tādēļ, ka kiberdrošības un vispārējais IT finansējums bieži vien nav
nodalāms 54. Ņemot to vērā, pieejamie dati liecina, ka publiskā finansējuma līmenis
kiberdrošības jomā ES ir bijis salīdzinoši zems:

o

2020. gadā ASV federālās valdības budžets tikai kiberdrošības jomā vien bija
aptuveni 17,4 miljardi USD 55;

52

Eiropas Komisija, Eiropas Ārējās darbības dienests, “Kopīgs regulējums hibrīddraudu
apkarošanai – Eiropas Savienības reakcija”, JOIN(2016) 18 final, 6.4.2016.

53

Eiropadomes priekšsēdētāja, Eiropas Komisijas priekšsēdētāja un Ziemeļatlantijas līguma
organizācijas ģenerālsekretāra 2016. gada 8. jūlija un 2018. gada 10. jūlija kopīgās
deklarācijas.

54

Eiropas Komisija, COM(2018) 630 final, 12.9.2018.

55

Baltais Nams, “Cybersecurity spending fiscal year 2020”.
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o

salīdzinājumam – Komisija ir aprēķinājusi, ka visu ES dalībvalstu finansējums
kiberdrošības jomā ir viens līdz divi miljardi euro gadā (to kopējais IKP ir gandrīz
tāds pats kā ASV) 56;

o

daudzās dalībvalstīs publiskā finansējuma kiberdrošības jomā īpatsvars procentos
no IKP ir viena desmitā vai pat mazāka daļa no ASV finansējuma līmeņa 57.

2014.–2020. gads: ES finansējumu kiberdrošības jomā nodrošina vairāki
dažādi instrumenti

38 Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju

ES vispārējā budžetā ir paredzēti
vismaz desmit dažādi instrumenti, ko var izmantot, lai finansētu ar kiberdrošību
saistītu jautājumu risināšanu (galvenās programmas finansējuma ziņā skatīt
12. izcēlumā). ES kopējais finansējums nemilitārās kiberdrošības jomā 2014.–
2020. gada periodā bija mazāks par 200 miljoniem EUR gadā. Turklāt nav ES mēroga
finansēšanas instrumenta, kas atbalstītu dalībvalstis to kiberdrošības veicināšanas
darbību koordinēšanā.
58

56

Eiropas Komisija, “Commission Staff Working Document:Impact Assessment Accompanying
the document “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council
establishing the Digital Europe programme for the period 2021–2027”,
SWD(2018) 305 final, 6.6.2018.

57

Hāgas Stratēģisko pētījumu centrs, “Dutch investments in ICT and cybersecurity: putting it in
perspective”, 2016. gada decembris.

58

Eiropas Komisija, “Impact assessment accompanying the proposal for a Regulation
establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence
Centre and the Network of National Coordination Centres”, SWD(2018) 403 final, 12.9.2018.
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12. izcēlums
ES programmas kiberdrošības projektu atbalstam (2014.–2020. gads)

59

o

Saskaņā ar ES pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” pētniecības
programmām projektiem kiberdrošības un kibernoziedzības jomā 2014.–
2020. gadā tika piešķirti aptuveni 600 miljoni EUR. Šī summa ietver
450 miljonus EUR cPPP (līgumiskām publiskā un privātā sektora partnerībām
kiberdrošības jomā) 2017.–2020. gadam, ar mērķi piesaistīt vēl
1,8 miljardus EUR no privātā sektora;

o

Eiropas strukturālie un investīciju fondi (ESI fondi) paredz ieguldījumu līdz
400 miljoniem EUR dalībvalstu ieguldījumiem kiberdrošības jomā līdz
2020. gada beigām;

o

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) finansēja
ieguldījumus aptuveni 30 miljonu EUR apmērā gadā. Šī summa ietver valstu
datorapdraudējumu reaģēšanas vienību (CERT) līdzfinansējumu, kas
dalībvalstīm 2016.–2018. gadā jāparedz saskaņā ar TID direktīvu aptuveni
13 miljonu EUR apmērā gadā 59;

o

“Iekšējās drošības fonds – policija” (IDF-P) sniedz atbalstu pētījumiem,
ekspertu sanāksmju organizēšanai un komunikācijas darbībām; laikposmā no
2014. līdz 2017. gadam šo darbību veikšanai atvēlēts finansējums gandrīz
62 miljonu EUR apmērā. Dalībvalstis var saņemt arī dotācijas aprīkojumam,
apmācībai, pētniecībai un datu vākšanai dalītas pārvaldības jomās. Šādas
dotācijas ir izmantojušas 19 dalībvalstis par summu 42 miljonu EUR apmērā;

o

programma “Tiesiskums” nodrošināja 9 miljonus EUR tiesu iestāžu
sadarbības un savstarpējas tiesiskās palīdzības nolīgumu atbalstam ar īpašu
uzsvaru uz elektronisko datu un finanšu informācijas kopīgošanu.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 6. jūlija Direktīva (ES) 2016/1148 par
pasākumiem nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa tīklu un informācijas sistēmu drošību visā
Savienībā (TID direktīva), 9. panta 2. punkts.
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39 Turklāt 2019. un 2020. gadā 500 miljoni EUR no ES budžeta piešķirti Eiropas

aizsardzības rūpniecības attīstības programmai 60. Šīs programmas uzdevums ir
uzlabot dalībvalstu aizsardzības izdevumu izlietojuma koordināciju un efektivitāti,
izmantojot stimulus saskaņotas attīstības veicināšanai. Mērķis ir rast iespēju pēc
2020. gada veikt ieguldījumus aizsardzības spēju veidošanā kopumā 13 miljardu EUR
apmērā, izmantojot Eiropas Aizsardzības fondu, un daļa no šā finansējuma ir paredzēta
arī kiberaizsardzībai. Visbeidzot, saskaņā ar Eiropas iniciatīvu drošības jomā Eiropas
Investīciju banka 2018.–2020. gadā nodrošinās divējāda lietojuma finansējumu
(pētniecība un attīstība / kiberdrošība un civilā drošība) 6 miljardu EUR apmērā 61.

2021.–2027. gads: jaunā programma “Digitālā Eiropa”

40 Padome, 2020. gada jūlijā pieņemot secinājumus par jauno daudzgadu finanšu

shēmu (DFS) 2021.–2027. gadam, nolēma, ka 62programma “Digitālā Eiropa”
nodrošinās ieguldījumus būtiskās un stratēģiski nozīmīgās digitālajās spējās, piemēram,
ES augstas veiktspējas datošanā, mākslīgajā intelektā un kiberdrošībā. Tā papildinās
citus instrumentus, it īpaši pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa” un Eiropas
infrastruktūras savienošanas instrumentu, atbalstot Eiropas digitālo pārveidi.

41 Padome arī nolēma programmai “Digitālā Eiropa” 2021.–2027. gada periodā

piešķirt 6,8 miljardus EUR jeb aptuveni 970 miljonus EUR gadā. Tas ir ievērojams
pieaugums salīdzinājumā ar 2014.–2020. gadu, taču mazāk nekā sākotnēji ierosināja
Komisija (8,2 miljardi EUR minētajam laikposmam, 2 miljardus EUR paredzot
ES kiberdrošības nozares stiprināšanai un sabiedrības vispārējai aizsardzībai,
piemēram, TID direktīvas īstenošanas atbalstam).

60

Eiropas Komisija, Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula
(ES) 2018/1092, ar ko izveido Eiropas aizsardzības rūpniecības attīstības programmu, lai
atbalstītu Savienības aizsardzības rūpniecības konkurētspēju un inovētspēju, OV L 200,
7.8.2018, 30. lpp.

61

Eiropas Investīciju banka, “The EIB Group Operating Framework and Operational Plan
2018”, 2017. gada 12. decembris.

62

Eiropas Komisija, “Europe investing in digital: the Digital Europe Programme”, 2020. gada
septembris.
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Ievads

42 Kiberdrošība un mūsu digitālā autonomija ir kļuvusi par stratēģiski nozīmīgu

jautājumu ES un tās dalībvalstīm. Visās dalībvalstīs gan publiskajā, gan arī privātajā
sektorā dažādos līmeņos joprojām pastāv kiberdrošības pārvaldības trūkumi. Tie
apgrūtina mūsu spēju ierobežot kiberuzbrukumus un nepieciešamības gadījumā reaģēt
uz tiem.

43 Turklāt 2018. gadā veikta ES augstāko revīzijas iestāžu (ARI) apsekojuma rezultāti

parādīja, ka līdz šim aptuveni puse šo iestāžu nav veikušas revīziju kiberdrošības jomā.
Kopš tā laika ARI ir izvērsušas revīzijas darbu kiberdrošības jomā, pievēršot īpašu vērību
datu aizsardzībai, sistēmu gatavībai kiberuzbrukumiem un būtisku sabiedrisko
pakalpojumu sistēmu aizsardzībai. Tās pārbaudīja arī citas īpaši būtiskas jomas. Ir
saprotams, ka ne visu šo revīziju rezultātus var publiskot, jo dažas no tām var būt
saistītas ar sensitīvu informāciju (valsts drošības jautājumi).

44 Ņemot vērā kiberdrošības nozīmi mūsu sabiedrības un politisko iestāžu

funkcionēšanā, kontaktkomiteja pieņēma lēmumu šā gada revīzijas kompendiju veltīt
šai tēmai. Šajā otrajā daļā apkopoti tādu ar kiberdrošību saistītu atlasītu revīziju
rezultāti, ko veikušas divpadsmit dalībvalstu ARI un Eiropas Revīzijas palāta. Katra ARI
piedalījās ar vienu atlasītās revīzijas ziņojumu, kura kopsavilkums sniegts III daļā.
Iesaistītās ARI ir norādījušas vēl citus ziņojumus, kas liecina, ka kiberdrošības jomā tika
veiktas vēl daudzas citas revīzijas.

Revīzijas metodika un aptvertie temati

45 Attiecībā uz to, kāda veida revīzijas tika veiktas, sagatavojot šajā kompendijā

apkopotos revīzijas ziņojumus, jānorāda, ka lielākā daļa ARI, kas sniedza ieguldījumu šā
kompendija sagatavošanā, veica lietderības revīziju ar kiberdrošību saistītās jomās,
savukārt divu valstu (Polijas un Ungārijas) ARI veica atbilstības revīzijas un viena ARI
(ERP) bija sagatavojusi politikas apskatu.

46 Lielākā daļa ARI, nosakot revīzijas pieeju, plānoja revīziju tā, lai tiktu aptverti

vismaz divi revīzijas priekšmeta izvērtēšanas veidi. Tie varēja būt augsta līmeņa
(piemēram, valsts) stratēģisko dokumentu vai pieņemtās politikas pārbaude vai
procedūru pārbaude, lai izvērtētu to atbilstību noteiktajai COBIT metodikai
(sk. 13. izcēlumu), vai arī ieviesto IT pārvaldības sistēmu efektivitātes pārbaude. Viena
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ARI (Nīderlandes Revīzijas palāta) pat izmantoja datordrošības speciālistus – tā dēvētās
“baltās cepures”, lai pārbaudītu kiberdrošības sistēmu efektivitāti robežkontroles un
kritiski svarīgās ūdensapgādes struktūrās. Turpmāk 14. izcēlumā esam shematiski
apkopojuši metodes un paņēmienus, ko dažādas ARI izmantoja revīzijas darba
veikšanā.

13. izcēlums
Kas ir COBIT?
Informācijas un saistīto tehnoloģiju kontroles mērķi (Control Objectives for
Information and Related Technology – COBIT) ir atzītas paraugprakses un
procedūru satvars IT vadības un pārvaldības jomā, ko noteikusi Informācijas
sistēmu revīzijas un kontroles asociācija (Information Systems Audit and Control
Association – ISACA). Tas palīdz organizācijai sasniegt stratēģiskos mērķus, efektīvi
izmantojot pieejamos resursus un minimizējot ar IT saistītos riskus. COBIT apvieno
uzņēmuma pārvaldību ar IT pārvaldību. Tas tiek darīts, saskaņojot
uzņēmējdarbības un IT mērķus, nosakot rādītājus un termiņu grafikus, lai izvērtētu
mērķu sasniegšanu un noteiktu uzņēmuma īpašnieku atbildību un IT procesus.

47 Revīzijas kiberdrošības jomā aptvēra dažādus tematus. Dažas ARI revidēja ļoti

specifiskas sabiedrības interešu jomas; piemēram, Nīderlandes ARI veica tās vitāli
svarīgās jūras aizsardzības un ūdens resursu apsaimniekošanas sistēmu kiberdrošības
revīziju. Citas ARI, piemēram, Īrijā un Ungārijā, pievērsās tādiem vairāk horizontāliem
jautājumiem kā valsts kiberdrošības stratēģijas īstenošana un personas datu un valsts
datu aktīvu aizsardzība. Taču visas ARI pārbaudīja jomas, kurām varētu būt negatīva
ietekme uz sabiedriskajiem pakalpojumiem vai infrastruktūru.

48 Igaunijas un Lietuvas ARI atzina valsts datu aktīvu stratēģisko nozīmi, jo tie būtiski
ietekmē valsts drošību un integritātes aizsardzību pret ārējiem kiberuzbrukumiem.
Dānijas ARI veica revīziju, lai izvērtētu četru valsts iestāžu drošību saistībā ar
izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem. Nīderlandes, Polijas un Portugāles ARI
revidēja dažādu tādu IT sistēmu efektivitāti, kas atbalsta robežkontroles pārbaudes
(attiecīgi Šipholas lidostas, Polijas Robežkontroles galvenās pārvaldes un Iekšlietu un
valsts pārvaldes ministrijas, kā arī Portugāles robežkontroles sistēmas) un tādējādi
ietekmē drošību arī ES.
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Revīzijas periods

49 Šajā kompendijā iekļautie atlasītie revīzijas ziņojumi tika publicēti laikposmā no
2014. līdz 2020. gadam. Vairumā gadījumu revīzijas periods bija divi vai vairāk gadi,
taču četru revīziju periods (Dānija, Igaunija, Francija un Portugāle) bija viens gads.

Revīzijas mērķi

50 Dažādās ARI, kas sniedza ieguldījumu šā kompendija sagatavošanā, revīzijas darbā
pievērsās dažādiem riskiem. ARI ziņojumos tika vērtēti šādi riski: apdraudējumi
atsevišķu ES iedzīvotāju tiesībām, kas rodas personas datu neatbilstīgas izmantošanas
dēļ, risks, kas saistīts ar to, ka iestādes nespēj sniegt būtiskus sabiedriskus
pakalpojumus vai ka ir ierobežota to darbība, un nopietna ietekme uz sabiedrības
drošību, labklājību un ekonomiku dalībvalstī, kā arī kiberdrošību ES. Vismaz četras ARI
(Igaunija, Ungārija, Nīderlande un Portugāle) savos revīzijas ziņojumos, kas iekļauti šajā
kompendijā, pievērsās trim vai vairākiem minētajiem tematiem.

51 Kiberdrošība joprojām ir dalībvalstu atbildības joma. Tomēr, tā kā ES tiesību akti

laika gaitā ir kļuvuši plašāki un konkrētāki, lielākā daļa iestāžu un struktūru, kurās ARI
veica revīziju, jau sekmē – lai gan atšķirīgā apmērā – virzību uz ES kiberdrošības
stratēģiskajiem mērķiem. Piemēram, Īrijas Valsts kontroliera un revidenta birojs
revidēja to, kā tiek īstenota ES Tīklu un informācijas drošības direktīva, kuras mērķis ir
uzlabot galveno tīklu un informācijas sistēmu noturību, un sniedza ieteikumus to
stiprināšanai. Līdzīgi arī Ungārijas Valsts kontroles revīzija aptvēra atbilstību spēkā
esošajām direktīvām.

52 Turpmāk 14. izcēlumā ir arī redzams, kad revīzijas rezultāts veicināja revidētās

struktūras kibernoturības paaugstināšanu un kibernoziedzības mazināšanu vai palīdzēja
veidot kiberaizsardzības politiku un stiprināt kompetenci, uzlabot tehnoloģiju attīstību
un panākt progresu sadarbības veidošanā starptautiskā līmenī; tie arī ir
ES kiberdrošības stratēģijas galvenie mērķi. ARI sniegtie ieteikumi vairumā gadījumu
attiecās uz vairāk nekā diviem stratēģiskajiem mērķiem, ko ES tiecas sasniegt.

53 Turklāt ARI veiktā revīzijas darba laikā tika konstatētas drošības vai īstenošanas

nepilnības, kas rosināja revidētās struktūras īstenot papildu centienus. Piemēram,
revīzijas darba laikā četras revidētās iestādes Dānijā jau sāka īstenot vairākus tālejošus
drošības kontroles pasākumus, lai būtiski paaugstinātu aizsardzības pret
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izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem līmeni, veidotu aizsardzības spējas un
palielinātu kibernoturību, tādējādi samazinot kibernoziedzības riskus nākotnē.

54 Mēs konstatējām arī, ka revīzijas ieteikumi tika sniegti dažādos vadības un

atbildības līmeņos, vēršoties pie centrālās valdības, darbības līmeņa ministrijām un
aģentūrām vai IT sistēmu īpašniekiem.
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Pārskats par ARI revīzijas darbu, kas veido ieguldījumu šā kompendija sagatavošanā (2. daļa)
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Revīziju galvenie apsvērumi

55 ARI sniegtie galvenie revīziju apsvērumi ir apkopoti turpmākajās sadaļās.
Lietderības revīzijas

56 Dānijas ARI Rigsrevisionen vērtēja, vai atlasītās nozīmīgās valsts iestādes bija

pietiekami aizsargātas pret izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem. Valsts iestādes
bieži vien kļūst par kiberuzbrukumu mērķiem, un izspiedējprogrammatūra patlaban ir
viens no lielākajiem apdraudējumiem kiberdrošībai. Revīzija attiecās uz Dānijas
Veselības datu iestādi, Ārlietu ministriju, Dānijas dzelzceļa tīklu Banedanmark un
Dānijas Ārkārtas situāciju pārvarēšanas aģentūru. Šīs četras iestādes tika izraudzītas, jo
ir atbildīgas par būtisku pakalpojumu sniegšanu veselības, ārlietu, transporta un
gatavības ārkārtas situācijām jomās, kurās datu pieejamības nodrošināšanai var būt
kritiski svarīga nozīme. Revīzijas laikā tika konstatēts, ka četrām iestādēm nebija
pietiekamas aizsardzības pret izspiedējprogrammatūru. Revīzijas darbs parādīja, ka
minētās četras iestādes nebija īstenojušas vairākus vispārējus drošības kontroles
pasākumus, lai novērstu uzbrukumus. Revīzijas iestāde secināja, ka bija svarīgi
iestādēm apsvērt tālejošu drošības kontroles pasākumu īstenošanu, lai palielinātu
noturību pret izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem.

57 Igaunijas ARI Riigikontroll atzina, ka, lai saglabātu Igaunijas neatkarību, ir

jānodrošina ne tikai teritorijas fiziska aizsardzība, bet arī valsts primāras nozīmes
digitālo aktīvu aizsardzība. Digitālie aktīvi, kuriem nepieciešama lielākā aizsardzība, ir
dati par iedzīvotājiem, teritoriju un tiesību aktiem. Ir jāaizsargā arī dati par īpašumu,
nekustamo īpašumu un Igaunijas iedzīvotāju tiesībām. Igaunijas revīzijas iestāde
izvērtēja kiberdraudu iespējamību drošības problēmu saasināšanās gadījumā. Šādi
riska scenāriji un tādu informācijas drošības incidentu kā kiberuzbrukumi un
informācijas noplūde skaita pieaugums var apdraudēt valstij būtiskākos datus un
datubāzes. Tādēļ revīzijas ietvaros tika izvērtēts, kā valsts noteica, kuri dati un
datubāzes bija kritiski svarīgi, lai garantētu valsts drošību. Revīzijas iestāde secināja, ka,
neskatoties uz triju līmeņu pamata drošības sistēmas ISKE īstenošanu 63, kas valsts

63

ISKE ir informācijas drošības standarts, kas ir izstrādāts Igaunijas valsts sektoram; tas ir
obligāti jāievēro valsts un vietējo pašvaldību iestādēm, kuras veic darbu ar datubāzēm
un/vai reģistriem.
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aģentūrām ir obligāta, vairākās kritiski svarīgās datubāzēs tika konstatēti būtiski
trūkumi attiecībā uz informācijas drošību.

58 Īrijas Valsts kontroliera un revidenta birojs pārbaudīja panākto progresu

kiberdrošības pasākumu īstenošanā kopš Īrijas Valsts kiberdrošības centra izveides.
Centrs, kura darbību vada Komunikācijas, klimatrīcības un vides ministrija, tika
izveidots 2011. gadā. Tā galvenais uzdevums ir aizsargāt valsts tīklus, palīdzēt
uzņēmumiem un privātpersonām aizsargāt savas sistēmas, kā arī aizsargāt valsts
kritisko infrastruktūru. Revīzijā secināja – lai gan Valsts kiberdrošības centrs veica
kritiski svarīgas funkcijas, piešķirto resursu līmenis tā pirmajos četros darbības gados
bija ievērojami zemāks nekā sākotnēji paredzēts un centra vispārējais stratēģiskais
darbības virziens neatbilda stratēģiskajam plānam. Tika arī prasīts nodrošināt lielāku
skaidrību par kibernoziegumu un valsts drošības incidentu izmeklēšanā iesaistīto
struktūru attiecīgajām funkcijām. Joprojām nebija īstenotas ES Tīklu un informācijas
drošības direktīvas prasības attiecībā uz valsts stratēģijas izstrādi.

59 Francijas ARI Cour des comptes pārbaudīja Parcoursup – jaunu digitālo platformu,
kura sniedz informāciju par pieejamajiem universitāšu kursiem un iestāšanās prasībām
un kuras mērķis ir veicināt atbilstību starp vidējās izglītības ieguvēju spējām un
akadēmiskajiem rezultātiem un terciārās izglītības kursu saturu. Revīzijas laikā tika
konstatēts, ka valdība ir sekmīgi nodrošinājusi centralizētu piekļuvi visām
pēcvidusskolas mācību programmām, izmantojot digitālo platformu, lai risinātu
jautājumus saistībā ar augstākās izglītības attīstību. Taču faktiski steigšus un neveicot
būtiskas strukturālas pārmaiņas, tika pārveidota iepriekšējā sistēma, kas kļuva par
jauno sistēmu Parcoursup. Tādējādi netika novērsti informācijas sistēmas trūkumi
saistībā ar drošību, darbības rezultātiem un stabilitāti. Platforma joprojām ir pakļauta
ievērojamiem kvalitātes un sabiedrisko pakalpojumu turpināmības, kā arī personas
datu drošības riskiem.

60 Latvijas Valsts kontrole veica lietderības revīziju par publiskās informācijas un

komunikācijas tehnoloģijas (IKT) infrastruktūras efektivitāti. Revīzijas mērķis bija
pārbaudīt, vai valsts pārvaldei bija vienota pieeja IKT infrastruktūras efektīvai
pārvaldībai un vai iestādes bija izvērtējušas centralizācijas sniegtos ieguvumus.
Revīzijas laikā tika konstatēts, ka, tā kā iestādes nevēlējās IKT infrastruktūru pārvaldīt
centralizēti, tika izveidotas vairākas serveru telpas, tādējādi būtiski palielinot
uzturēšanas izmaksas. Drošības apdraudējumiem bija pakļauta lielākā daļa serveru
telpu, jo datu centri nebija pietiekami aizsargāti pret fizisku piekļuvi un vides riskiem.
Turklāt iestādes nebija ieviesušas praksi, kas paredz regulāri izvērtēt, vai izmaksu ziņā
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nebūtu izdevīgāk uzturēt iekšējo IKT infrastruktūru, šai jomā sadarboties ar citām
iestādēm vai piesaistīt ārpakalpojumus IKT uzturēšanai. Revīzijā tika ieteikts izveidot
pastāvīgas uzraudzības sistēmu, kas dotu iespēju visu valsts pārvaldi izvērtēt kā vienotu
sistēmu.

61 Lietuvas ARI Valstybės kontrolė atzina valsts kritiski svarīgu elektronisko

informācijas resursu nozīmi valsts finanšu pārvaldībā, nodokļu administrēšanā un
veselības aprūpes nodrošināšanā. Kritiski svarīgās informācijas zudums un attiecīgo
informācijas sistēmu nepieejamība var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz valsts drošību,
labklājību un ekonomiku. Revīzijas mērķis bija izvērtēt kritiski svarīgu valsts
informācijas resursu pārvaldību (vispārēja kontrole) un briedumu. Revīzijas iestāde
konstatēja sistēmiskas problēmas gan valsts informācijas resursu politikas veidošanā
un īstenošanā, gan arī tās pārvaldības mehānismā. Revīzijas laikā tika secināts, ka
kritiski svarīgo valsts informācijas resursu zemais brieduma līmenis norāda uz
trūkumiem valsts informācijas resursu politikas veidošanā un īstenošanā, padarot šos
resursus neaizsargātākus. Lai uzlabotu valsts informācijas resursu drošību, ir jāuzlabo
pārvaldības mehānisms.

62 Nīderlandes Revīzijas palāta 2018. gadā nolēma veikt revīzijas kiberdrošības jomā
divos sektoros, kas ir kritiski svarīgi sabiedrībai. Pirmie divi sektori, kuros tika veiktas
revīzijas, bija ūdens resursu apsaimniekošana un automatizētā robežkontroles
sistēma – pirmais sektors ir vitāli svarīgs valstij, kuras teritorijas lielākā daļa atrodas
zem jūras līmeņa, savukārt otrais sektors tika izvēlēts, jo Amsterdamas Šipholas lidosta
ir starptautisks pārvadājumu centrs un “vārti” uz valsti. Infrastruktūras un ūdens
resursu apsaimniekošanas ministrija vairākas ūdens struktūras, ko pārvalda Publisko
būvdarbu un ūdens resursu apsaimniekošanas ģenerāldirektorāts (revidētā iestāde), ir
atzinusi par ūdens resursu apsaimniekošanas sektora kritiskiem elementiem. Daudzas
datorsistēmas, ko izmanto kritisko ūdens struktūru darbības nodrošināšanā, ir
izveidotas 20. gadsimta astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados – laikā, kad
kiberdrošības jautājumi lielākoties netika ņemti vērā. Aizsardzības ministram un
tieslietu un drošības ministram ir kopīga atbildība par robežkontroles pārbaudēm, ko
Nīderlandes robežsargi veic Šipholas lidostā. Abām ministrijām ir IT sistēmas, kuras
robežsargi izmanto savā darbā. Sistēmas ir kritiski svarīgas lidostas darbībai un tiek
izmantotas, lai apstrādātu ļoti sensitīvus datus. Šie aspekti tās padara par pievilcīgu
mērķi kiberuzbrukumiem sabotāžas, spiegošanas vai robežkontroles pārbaužu
manipulēšanas nolūkā. Revīzijas laikā tika pārbaudīts, vai revidētās iestādes bija
gatavas novērst kiberdraudus un vai tas tika darīts efektīvi. Ūdens struktūru gadījumā
revidētajai iestādei tika prasīts darīt vairāk gan atklāšanas, gan arī reaģēšanas ziņā, lai
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tā varētu sasniegt savus mērķus kiberdrošības jomā. Robežkontroles gadījumā tika
konstatēts, ka kiberdrošības pasākumi nebija nedz piemēroti, nedz arī atbilstoši
nākotnes prasībām.

63 Portugāles ARI Tribunal de Contas veica informācijas sistēmu revīziju, kas tiek

izmantotas Portugāles elektroniskās pases (PEP) piešķiršanā, izdošanā un izmantošanā,
it īpaši pasažieru automatizētajās pārbaudēs, nolasot biometriskos datus pie
Portugāles robežām. Revīzijas laikā tika pārbaudīta atbilstība ES un valsts tiesību
aktiem, starptautiskajiem standartiem un pamatnostādnēm par PEP piešķiršanu,
izdošanu un izmantošanu, tostarp pārbaudīta valsts tiesiskā regulējuma atbilstība.
Revīzijas iestāde pārbaudīja to, cik efektīvi ir galvenie procesi, kas saistīti ar PEP aprites
ciklu, tostarp procesi, kas saistīti ar PEP piešķiršanu, izdošanu un izmantošanu.
Revīzijas iestāde pārbaudīja arī informācijas sistēmu darbības kritiskos aspektus, it īpaši
drošības prasību izpildi saistībā ar PEP informācijas sistēmām (SIPEP).

64 Somijas ARI Valtiontalouden tarkastusvirasto pārbaudīja, vai kiberaizsardzība

centrālajā valdībā bija iedarbīga un maksimāli efektīva izmaksu ziņā. Revīzijā
galvenokārt izvērtēja, kā tika pārvaldīta centrālās valdības kiberdrošība. Revidēto
struktūru vidū bija iestādes, kuras pārvaldīja kiberaizsardzību centrālajā valdībā
(Premjerministra birojs, Finanšu ministrija un Transporta un komunikāciju ministrija),
kā arī iestādes, kuras bija atbildīgas par centralizētiem kiberaizsardzības uzdevumiem
un centralizētu IT pakalpojumu sniegšanu centrālajai valdībai. Somijas valdībā atbildība
par kiberaizsardzību tiek īstenota decentralizēti, un katra struktūra pati ir atbildīga par
kiberdrošību. Revīzijas iestāde ierosināja Finanšu ministrijai centrālās valdības IKT
dienestos izveidot un īstenot plašu darbības pārvaldības modeli saistībā ar
kiberdrošības incidentiem. Finanšu ministrijai būtu arī jāsaprot, kā nodrošināt
pakalpojumu kiberdrošību visos finansēšanas darbību posmos un kā uzlabot operatīvo
situācijas apzināšanu, uzdodot iestādēm ziņot par kiberpārkāpumiem Kiberdrošības
centram.

65 Zviedrijas ARI Riksrevisionen pievērsās novecojušu IT sistēmu izmantošanai

centrālās valdības administrācijā, lai izvērtētu, vai valdība un iestādes ir veikušas
piemērotus pasākumus nolūkā novērst to, ka IT sistēmas kļūst par šķērsli efektīvai
digitalizācijai. Revīzijas laikā tika konstatēts, ka novecojušas IT sistēmas tiek izmantotas
lielā daļā valdības aģentūru. Daudzās revidētajās aģentūrās viena vai vairākas darbībai
kritiski svarīgas IT sistēmas bija novecojušas, turklāt lielā daļā pārbaudīto aģentūru
netika īstenota piemērota pieeja IT atbalsta pilnveidei un administrēšanai. Liela daļa
aģentūru nevarēja iesniegt vispārēju aprakstu par to, kā stratēģijas, darbības procesi
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un sistēmas bija savā starpā saistīti. Vispārīgs secinājums bija tāds, ka lielākā daļa
aģentūru vēl nebija efektīvi atrisinājušas problēmas saistībā ar novecojušām
IT sistēmām. Zviedrijas revīzijas iestāde uzskata, ka problēma ir tik būtiska un plaši
izplatīta, ka tā ir šķērslis pastāvīgai un efektīvai valsts pārvaldes digitalizācijai.

Kiberdrošības jomā veiktās atbilstības revīzijas

66 Ungārijas Valsts kontrole atzina, ka valsts datu aktīvu drošības nodrošināšana ir

viena no sabiedrības pamata interesēm, lai saglabātu un aizsargātu nacionālās vērtības.
Ir ļoti svarīgi nodrošināt personas datu un publisko datu, kas veido Ungārijas valsts
datu aktīvus, padziļinātu drošību, lai stiprinātu iedzīvotāju uzticību valstij un
nodrošinātu pastāvīgu un netraucētu valsts pārvaldes darbību. Atbilstības revīzijas datu
aizsardzības jomā mērķis bija izvērtēt, vai Ungārijā ir izveidots datu aizsardzības
tiesiskais regulējums un darbības satvars un vai lielās datu pārvaldības struktūras
ievēro prasības attiecībā uz drošu datu pārvaldību un datu apstrādes ārpakalpojuma
izmantošanu. Revīzijas iestāde konstatēja, ka datu pārvaldības struktūru iekšējie
noteikumi par datu pārvaldības darbībām bija nodrošinājuši valsts datu aktīvu kā valsts
aktīvu daļas aizsardzību atbilstīgi tiesību normām, kas bija spēkā laikposmā no 2011.
līdz 2015. gadam. Datu pārziņi bija pienācīgi piemērojuši prasības, kā arī atbilstīgi bija
īstenota datu nodošana trešām pusēm.

67 Polijas ARI Najwyższa Izba Kontroli vērtēja, vai dati, kas vākti sistēmās, kuras

izveidotas ar mērķi veikt svarīgus publiskos uzdevumus, bija drošībā. Revīzija aptvēra
sešas izraudzītas iestādes, kuras veic būtiskus publiskos uzdevumus. Informācijas
drošības sistēmas sagatavotības līmenis un tās īstenošana nenodrošina pieņemamu
drošības līmeni datiem, kas vākti IT sistēmās, kuras tiek izmantotas svarīgu publisko
uzdevumu veikšanai. Informācijas drošības procesi tika veikti haotiski, turklāt, ja nebija
noteiktas procedūras, tie tika īstenoti intuitīvi. No sešām revidētajām struktūrām tikai
viena struktūra bija ieviesusi informācijas drošības sistēmu, taču jāņem vērā, ka arī tās
darbību ietekmēja būtiski trūkumi. Revīzijas iestāde secināja, ka centralizēti ir
jāizstrādā un jāīsteno vispārīgi ieteikumi un prasības saistībā ar IT drošību, kas
piemērojami visās publiskā sektora struktūrās.

Kiberdrošības apskats

68 Eiropas Revīzijas palāta veica ES kiberdrošības politikas apskatu un noteica

galvenās problēmas, kas kavē politikas efektīvu īstenošanu. Tajā ir skatīti jautājumi, kas

II DAĻA. Pārskats par ARI darbu

49

attiecas uz tīklu un informācijas drošību, kibernoziedzību, kiberaizsardzību un
dezinformāciju. Veicot apskatu, tika konstatēti vairāki trūkumi ES kiberdrošības tiesību
aktos, kā arī tika norādīts, ka spēkā esošie tiesību akti nebija konsekventi transponēti
dalībvalstīs. Visbeidzot, apskatā uzmanība tika pievērsta tam, ka ES līmenī trūka
uzticamu datu par kiberincidentiem un ka nedz ES, nedz arī tās dalībvalstis nebija
sagatavojušas visaptverošu pārskatu par izdevumiem kiberdrošības jomā. Apskatā tika
norādīts arī uz ES kiberjomas aģentūru ierobežotajiem resursiem, tostarp uz grūtībām
piesaistīt un saglabāt talantīgus darbiniekus. Vēl viena problēma bija saistīta ar to, ka
finansējuma izlietojums kiberdrošības jomā nebija pielāgots ES stratēģiskajiem
mērķiem.
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Dānija
Rigsrevisionen

Aizsardzība pret uzbrukumiem, kuros izmanto
izspiedējprogrammatūru
Publicēšanas datums:

2017. gads

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.).

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2017. gada aprīlis – septembris

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Šajā ziņojumā vērtēts, vai atlasītās nozīmīgās valsts iestādes bija pietiekami aizsargātas
pret izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem.
Valsts iestādes bieži vien kļūst par kiberuzbrukumu mērķiem, un
izspiedējprogrammatūra patlaban ir viens no lielākajiem apdraudējumiem
kiberdrošībai. Izspiedējprogrammatūra ir ļaunprogrammatūra, kas bloķē piekļuvi
datiem. Parasti izspiedējprogrammatūra šifrē datus un liedz iespēju iestādēm, pret
kurām vērsts uzbrukums, tos izmantot. Hakeri pieprasa maksu par datu atšifrēšanu un
par to, ka tie atjauno iestāžu piekļuvi datiem. Tādējādi izspiedējprogrammatūra ir īpaši
liels apdraudējums datu pieejamībai.
Pēkšņa nespēja piekļūt datiem var apgrūtināt iestāžu spēju sniegt būtiskus
pakalpojumus vai pilnībā liegt iespēju tos sniegt. Iestādes, pret kurām vērsti
izspiedējprogrammatūras uzbrukumi, parasti ir spiestas daļēji vai pilnībā pārtraukt IT
tīkla darbību, lai apzinātu uzbrukuma apmēru. Uzbrukumiem, kuros izmanto
izspiedējprogrammatūru, var būt ievērojama ekonomiskā ietekme, jo iestādes var
zaudēt produkcijas apjomu, piemēram, ja tās nevar piekļūt savam IT tīklam vai ja tiek
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zaudēti dati, kas vākti un apstrādāti ilgākā laikposmā. 2017. gadā veikta
izspiedējprogrammatūras uzbrukuma Lielbritānijas valsts veselības dienestam sekas
bija 19 000 operāciju un vizīšu atcelšana. Tādēļ iestāžu vadībai būtu jāpievērš uzmanība
izspiedējprogrammatūras uzbrukumu riskam un jāīsteno nepieciešamā drošības
kontrole, lai panāktu aizsardzību pret izspiedējprogrammatūru un samazinātu
iespējamo uzbrukumu ietekmi.
Pētījumā tika iekļauta Dānijas Veselības datu iestāde, Ārlietu ministrija, Dānijas
dzelzceļa tīkls Banedanmark un Dānijas Ārkārtas situāciju pārvarēšanas aģentūra. Šīs
četras iestādes tika izraudzītas, jo ir atbildīgas par būtisku pakalpojumu sniegšanu
veselības, ārlietu, transporta un gatavības ārkārtas situācijām jomās, kurās datu
pieejamībai var būt kritiski svarīga nozīme. Veselības datu iestāde arī sniedz
centralizētus IT pakalpojumus lielākajai daļai valdības struktūru, kas ir Veselības
ministrijas pakļautībā.
Pētījuma mērķis bija izvērtēt, vai minētajām četrām iestādēm bija apmierinoša
aizsardzība pret uzbrukumiem, kas tiek organizēti, nosūtot izspiedējprogrammatūru epasta vēstulēs. Tādēļ Rigsrevisionen pārbaudīja 20 vispārējus drošības kontroles
pasākumus, kas nodrošina pamataizsardzību pret izspiedējprogrammatūru. ARI
pārbaudīja vēl piecus drošības kontroles pasākumus, ko iestādēm vajadzētu apsvērt
saistībā ar turpmākiem riska novērtējumiem. Uz nākotni vērsti kontroles pasākumi
ietver, piemēram, jauno tehnoloģiju izmantošanu, kas var samazināt viltus e-pasta
vēstuļu, ko saņem iestāde, skaitu vai atklāt neparastu aktivitāti datoros un sūtīt
attiecīgos brīdinājumus. Pētījumu uzsāka Rigsrevisionen, pamatojoties uz
konstatējumiem četrās IT jomas revīzijās, kas tika veiktas no 2017. gada aprīļa līdz
septembrim. Pētījums sniedz īsu ieskatu par to, cik labi aizsargātas iestādes bija pret
izspiedējprogrammatūru. Pēc IT revīziju pabeigšanas iestādēm tika dota iespēja īstenot
20 vispārējus drošības kontroles pasākumus. Tādēļ pētījuma rezultāti attiecas tikai uz
iestāžu aizsardzību pret izspiedējprogrammatūru četru IT revīziju laikā. Pētījums sniedz
priekšstatu par četru iestāžu sniegumu, taču tajā nav iekļauta nedz salīdzinoša analīze,
nedz iestāžu snieguma izvērtējums.

Konstatējumi un secinājumi
Rigsrevisionen novērtēja, ka četrām iestādēm nebija pietiekama aizsardzība pret
izspiedējprogrammatūru. Pētījuma rezultāti rāda, ka minētās četras iestādes nebija
īstenojušas vairākus vispārējus drošības kontroles pasākumus, lai novērstu
uzbrukumus. Īpaši drošības trūkumi tika konstatēti Veselības datu iestādes un
Banedanmark darbībā. Tas nozīmē, ka visas četras iestādes bija pakļautas
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paaugstinātam tādu uzbrukumu riskam, kas tiek īstenoti, e-pasta vēstulēs nosūtot
izspiedējprogrammatūru, un kas tām uz īsāku vai ilgāku laiku liegtu iespēju sniegt
pakalpojumus. Visas četras iestādes ir informējušas Rigsrevisionen, ka tās kopš
pētījuma pabeigšanas ir veikušas darbu, lai īstenotu vairākus drošības kontroles
pasākumus ar mērķi paaugstināt aizsardzības pret izspiedējprogrammatūru līmeni.
Izspiedējprogrammatūras uzbrukumu, tostarp iekšēju un ārēju apdraudējumu,
novēršana iestādēs nebija atbilstīga. Īpaši satraucoši ir tas, ka neviena no iestādēm
nebija nodrošinājusi drošības programmatūras ielāpu atjaunināšanu un ka trīs iestādes
nebija veikušas iekļaušanu tā dēvētajā baltajā sarakstā, lai novērstu to, ka personāls
palaiž ļaunatūru. Tādējādi pieaug risks, ka izspiedējprogrammatūra daļēji vai pilnībā var
inficēt IT tīklu un izplatīties.
Trijās iestādēs vadība nebija pievērsusi pietiekamu vērību izspiedējprogrammatūras
radītajiem apdraudējumiem, un riska novērtējumi, ko veica Veselības datu iestādes un
Banedanmark vadība, neaptvēra visus attiecīgos aspektus. Tas nozīmē, ka iestāžu rīcībā
nebija aktualizēta novērtējuma par izspiedējprogrammatūras apdraudējumiem un
tādēļ tās bija neizdevīgā situācijā, lai novērstu jaunus uzbrukumus un mazinātu
turpmāko uzbrukumu ietekmi. Veselības datu iestādes un Banedanmark vadība nebija
pievērsusi pietiekamu vērību riska novērtējumam, un tādēļ šajās divās iestādēs
IT drošība nebija balstīta uz vadības noteiktām prioritātēm.
Trīs iestādes nebija izstrādājušas reaģēšanai uz incidentiem paredzētus atbilstīgus
plānus, kas tām palīdzētu atjaunot darbību pēc izspiedējprogrammatūras uzbrukuma.
Īpaši būtiski ir tas, ka trīs iestādes neveica regulāras pārbaudes attiecībā uz to, vai tās
spētu atjaunot datus un sistēmas, ko ietekmētu izspiedējprogrammatūras uzbrukums.
Tādējādi pieaug risks, ka šo iestāžu turētie dati izspiedējprogrammatūras uzbrukuma
gadījumā tiktu zaudēti un iestādes ilgākā laikposmā nespētu sniegt pakalpojumus.
Tā kā riska scenāriji pastāvīgi mainās, ir svarīgi iestādēm apsvērt uz nākotni vērstu
drošības kontroles pasākumu īstenošanu, lai uzlabotu noturību pret
izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem, un tie varētu būt pasākumi, kas sekmē epasta vēstuļu sūtītāju identitātes pārbaudi un nodrošina potenciāli bīstamu e-pasta
vēstuļu atklāšanu un filtrēšanu. Visas četras iestādes patlaban veic darbu saistībā ar
vairākiem uz nākotni vērstiem drošības kontroles pasākumiem, kas var palīdzēt uzlabot
aizsardzību pret izspiedējprogrammatūras uzbrukumiem.
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Citi ziņojumi šajā jomā
Ziņojuma nosaukums:

Ziņojums par pētniecības datu aizsardzību Dānijas universitātēs

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.).

Publicēšanas datums:

2019. gads

Ziņojuma nosaukums:

Ziņojums par IT sistēmu un veselības datu aizsardzību trijos
Dānijas reģionos

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.).

Publicēšanas datums:

2017. gads

Ziņojuma nosaukums:

Ziņojums par IT drošības pārvaldību sistēmās, kuras nodrošina
ārēji piegādātāji

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.).

Publicēšanas datums:

2016. gads

Ziņojuma nosaukums:

Ziņojums par piekļuvi IT sistēmām, kas atbalsta
pamatpakalpojumu sniegšanu Dānijas sabiedrībai

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.).

Publicēšanas datums:

2015. gads
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Igaunija
Riigikontroll

Kritisko valsts datubāzu drošības un aizsardzības nodrošināšana
Igaunijā
Publicēšanas datums:

2018. gada maijs

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)
ziņojums (igauņu val.)

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2017. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Lai saglabātu Igaunijas neatkarību, ir jānodrošina ne tikai teritorijas fiziska aizsardzība,
bet arī valsts primāras nozīmes digitālo aktīvu aizsardzība gadījumos, kad rodas
lielākais apdraudējums. Digitālie aktīvi, kuriem nepieciešama lielākā aizsardzība, ir dati
par iedzīvotājiem, teritoriju un tiesību aktiem. Ir jāaizsargā arī dati par īpašumu,
nekustamo īpašumu un Igaunijas iedzīvotāju tiesībām.
Valsts revīzijas iestāde pārbaudīja, kā valsts noteica, kuri dati un datubāzes bija kritiski
svarīgi, lai garantētu valsts drošību. Tika pārbaudīta šo datu drošības un turpināmības
aizsardzība, tostarp sagatavots pārskats par izmantotajiem rīkiem aizsardzības
nodrošināšanai.
Igaunija ir kļuvusi par NATO un Eiropas Savienības dalībvalsti, un tās fiziskā drošība
patlaban ir labāk aizsargāta nekā pirms pievienošanās abām šīm struktūrām. Taču
Igaunijai ir jāņem vērā kiberdraudu iespējamība drošības problēmu saasināšanās
gadījumā. Šādi riska scenāriji un pieaugošais skaits tādu informācijas drošības incidentu
kā kiberuzbrukumi un informācijas noplūde var apdraudēt valstij būtiskākos datus un
datubāzes. Ja valstij prioritāri dati tiktu bez atļaujas grozīti, nopludināti vai zaudēti,
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valsts nespētu veikt nepieciešamās funkcijas, tostarp garantēt iedzīvotāju drošību,
sniegt nepieciešamos pakalpojumus un radīt uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi, kā arī
veikt daudzas citas funkcijas. Igaunija plāno sākotnēji atvēlēt aptuveni vienu miljonu
euro kritisko datu glabāšanai ārvalstīs.

Revīzijas jautājumi
o

Vai ministrijas noteica visas kritiskās datubāzes un to datu apstrādes prasības?

o

Vai kritiskās datubāzes un reģistri ir aizsargāti?

o

Vai ilgtermiņā ir nodrošināta kritisko datu un datubāzu turpināmība?

Konstatējumi
Valsts revīzijas iestāde sniedza turpmāk izklāstītos apsvērumus par revidētajām
kritiskajām datubāzēm.
o

Nebija pieņemts nedz rīcības plāns, nedz arī prasības kritisko datubāzu
koncepcijas īstenošanai. Nebija noteikti nosacījumi kritisko datubāzu atlasei, kā arī
nebija skaidrības par to, vai process aptvēra visas nepieciešamās datubāzes.
Datubāzu papildu aizsardzība tika organizēta neformāli, un tā nebija obligāta
datubāzu turētājiem, tādēļ piecās kritiskās datubāzēs esošajiem datiem nebija
izveidota dublējumkopija ārvalstīs.

o

Attiecībā uz kritiskajām datubāzēm nebija pieņemti papildu informācijas drošības
noteikumi. Nedz informācijas drošības sistēmā ISKE (informācijas drošības
standarts, kas tika izstrādāts Igaunijas publiskajam sektoram un kas obligāti
jāievēro valsts un vietējo pašvaldību iestādēs, kuras izmanto datubāzes un/vai
reģistrus), nedz arī tiesību aktos vai standartos nebija iekļautas papildu prasības
attiecībā uz kritiskām datubāzēm, piemēram, par datu dublējumkopijas turēšanu
ārpus Igaunijas. Revidēto datubāzu dublējumkopijas tika nogādātas ārvalstīs, taču
informācijas sistēmas darbības atjaunošana, izmantojot šīs dublējumkopijas,
netika pārbaudīta.

o

ISKE īstenošana attiecībā uz kritiskajām datubāzēm un ar to saistītais revīzijas
darbs bija problemātisks. Revīzijas laikā divām no desmit datubāzēm nebija
veiktas ISKE revīzijas, turklāt revīzijas tika organizētas tikai līdz šīs revīzijas beigām
(2017. gada 30. novembrim). Tikai divas kritiskās datubāzes tika revidētas tik bieži,
cik to paredz tiesību akti. Turklāt vairākos gadījumos revidentu konstatētās
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problēmas laikposmā starp divām ISKE revīzijām (divi līdz trīs gadi) nebija
atrisinātas.
o

Revīzijas laikā Valsts revīzijas iestāde konstatēja, ka attiecībā uz vairākām
kritiskām datubāzēm nebija īstenoti vairāki būtiski informācijas drošības
pasākumi. Piemēram, pamatnostādnēs par informācijas drošību nebija noteikta
prasība regulāri izvērtēt informācijas sistēmu neaizsargātību, netika veiktas
notikumu reģistru regulāras pārbaudes vai analīze, informācijas drošības jomā
nebija izstrādāti mācību plāni un netika veikta analīze par informācijas drošības
jautājuma izpratni valdības līmenī, kas veido pamatu šādu mācību plānu
sagatavošanai, kā arī dažos gadījumos netika pārbaudīta datņu integritāte un
netika veikti ārējās ielaušanās testi.

Secinājumi un ieteikumi
Revīzijas iestāde secināja, ka, neskatoties uz triju līmeņu pamata drošības sistēmas ISKE
īstenošanu, kas valsts aģentūrām ir obligāta, tostarp to veiktajās revīzijās, vairākās
kritiski svarīgās datubāzēs tika konstatēti būtiski trūkumi attiecībā uz informācijas
drošību, piemēram, netika veikta reģistru analīze un ielaušanās testēšana, kā arī netika
nodrošināta mobilo ierīču aizsardzība. Vēl nebija noteiktas īpašas prasības kritisko datu
aizsardzībai.
Ekonomikas un komunikāciju ministrija bija uzsākusi pirmās darbības, kas
nepieciešamas kritisko datu aizsardzībai, taču kritisko datubāzu projekta īstenošanā
bija sasniegts posms, kad būtu jānosaka juridiski saistoši noteikumi. Nebija veikta arī
sīki izstrādāta riska analīze vai turpmākās rīcības plāns.
Piecu kritisko datubāzu dublējumkopijas tika glabātas vēstniecībās ārvalstīs, taču
Igaunijā esošo datu centru fiziskas iznīcināšanas gadījumā netiktu garantēta kritisko
datu saglabāšana pārējās piecās datubāzēs.
Tika sniegti divi vispārīgi ieteikumi:
o

pieņemt noteikumus, lai nodrošinātu kritiski svarīgo datubāžu papildu aizsardzību,
tostarp par kritiski svarīgo datubāžu noteikšanu, šajās datubāzēs esošo datu
apstrādi un valstij kritisku datu dublējumkopiju veidošanu, kā arī izvērtēt, kā
nodrošināt papildu finansējumu šīm darbībām;
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izvērtēt datubāzu izveides dažādos posmus gan no finanšu plānošanas, gan arī
informācijas drošības viedokļa un šo posmu īstenošanā izmantot projektu
pārvaldības paraugpraksi.
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Īrija
Valsts kontroliera un galvenā
revidenta birojs

Valsts kiberdrošības pasākumi
Publicēšanas datums:

2018. gada septembris

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.).

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2011.–2018. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Par kiberdrošības politiku Īrijā ir atbildīga Komunikācijas, klimatrīcības un vides
ministrija. Ministrija ar Valsts kiberdrošības centra starpniecību īsteno arī atbildību par
valdības ārkārtas reaģēšanas uz valsts līmeņa kiberdrošības incidentiem koordinēšanu.
Valsts kiberdrošības centrs tika izveidots 2011. gadā. Tā galvenais uzdevums ir
aizsargāt valsts tīklus, palīdzēt uzņēmumiem un privātpersonām aizsargāt savas
sistēmas, kā arī aizsargāt valsts kritisko infrastruktūru.

Revīzijas jautājumi
Šīs revīzijas ietvaros tika pārbaudīts panāktais progress kiberdrošības pasākumu
īstenošanā kopš Īrijas Valsts kiberdrošības centra izveides. Konkrētāk, tika pārbaudīti
šādi aspekti:
o

Centra pilnvaras un resursi,

o

Valsts kiberdrošības stratēģija 2015.–2017. gadam,
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Konstatējumi un secinājumi
Lai gan ar valdības lēmumu par Valsts kiberdrošības centra izveidi tika apstiprināts
ikgadējais finansējums 800 000 EUR apmērā, faktiskais ikgadējais finansējums
kiberdrošības jomā laikposmā no 2012. līdz 2015. gadam nesasniedza vienu trešdaļu no
šīs summas. 2017. gadā piešķīrumi sasniedza 1,95 miljonus EUR. 2017. gadā centra
darbinieku skaits palielinājās gandrīz divas reizes, sasniedzot 14,5 pilnslodzes
ekvivalentus. 2018. gadā tika dots apstiprinājums pieņemt darbā vēl 16 darbiniekus.
Valsts kiberdrošības stratēģija 2015.–2017. gadam paredzēja 12 pasākumus, kas
jāīsteno stratēģijas darbības termiņā. 2018. gada maijā bija īstenoti četri pasākumi, vēl
četri pasākumi bija īstenoti daļēji, bet četri pasākumi nebija īstenoti.
ES Tīklu un informācijas drošības direktīvas mērķis ir uzlabot galveno tīklu un
informācijas sistēmu noturību. Veicot novērtējumu par Īrijā panākto progresu saistībā
ar katru no trijiem direktīvas pīlāriem, tika izdarīti šādi secinājumi:
o

1. pīlārs – ES dalībvalstu kiberdrošības spēju uzlabošana: daļēji īstenots – ir veikti
centieni, lai izpildītu strukturālās prasības, taču joprojām ir trūkumi stratēģiskajā
plānošanā;

o

2. pīlārs – sadarbības kiberdrošības jomā veicināšana ES dalībvalstu starpā:
īstenots;

o

3. pīlārs – drošības pasākumu un incidentu ziņošanas pienākumu ieviešana
galvenajās nozarēs: daļēji īstenots – ir jāturpina darbs saistībā ar kritiski svarīgo
tīklu un informācijas sistēmu noteikšanu, pamatpakalpojumu sniedzēju oficiālu
iecelšanu un digitālo pakalpojumu sniedzēju pārvaldību.

Ar valdības 2011. gada jūlija lēmumu par Valsts kiberdrošības centra izveidi tika
apstiprināta arī starpministriju komitejas izveide, kas izstrādātu un īstenotu politiku
kiberdrošības problēmu risināšanai Īrijā. Lai gan komiteja laikposmā no 2013. līdz
2015. gadam tikās piecas reizes, pārbaudei bija pieejams tikai vienas sanāksmes
protokols. Komiteja kopš 2015. gada nav sanākusi.
Valsts kiberdrošības stratēģijas īstenošanas plānā ir noteikta apņemšanās publicēt gada
ziņojumu un 2017. gada beigās sagatavot oficiālu veiktā darba ietekmes novērtējumu.
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Šīs apņemšanās nav izpildītas, lai gan Centra veiktais darbs ir pieminēts ministrijas
ikgadējā ziņojumā.
Ministrija oficiāli pieprasīja novērtējumu par Centra darbības rezultātiem. Netika
sniegti nekādi pierādījumi, ka novērtējums ir veikts. Ministrija norādīja, ka Valsts
kiberdrošības centra darba novērtējums bija daļa no ministrijas parastās snieguma
pārvaldības un korporatīvās vadības prakses.
Revīzijas secinājumi:
o

lai gan Valsts kiberdrošības centrs veic kritiski svarīgas funkcijas, piešķirto resursu
līmenis tā pirmajos četros darbības gados bija ievērojami zemāks nekā sākotnēji
paredzēts;

o

nav skaidri noteikts Centra vispārējais stratēģiskais darbības virziens, kā arī
patlaban nav pieņemts neviens stratēģiskais plāns;

o

ir jānodrošina lielāka skaidrība par kibernoziegumu un valsts drošības incidentu
izmeklēšanā iesaistīto struktūru attiecīgajām funkcijām;

o

joprojām nav īstenotas ES Tīklu un informācijas drošības direktīvas prasības
attiecībā uz valsts stratēģijas izstrādi;

o

lai gan pārvaldības struktūras ir paredzētas, nav skaidrs, kā pārvaldības kārtība
tiek īstenota praksē.

Trūkst pārredzamības attiecībā uz kiberdrošībai paredzēto resursu pieejamību un
izmaksām.
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Francija
Cour des comptes

Augstākās izglītības pieejamība: Likuma par studentu ievirzi un
panākumiem sākotnējais novērtējums
Publicēšanas datums:

2020. gada februāris

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (franču val.)

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2019. un 2020. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
2018. gada Likuma par studentu ievirzi un panākumiem (loi relative à l’orientation et à
la réussite des étudiants – ORE) mērķis bija panākt uzlabojumus attiecībā uz trim
galvenajiem elementiem jauniešu ceļā uz augstāko izglītību, un tie bija – ievirze un
atbalsts vidējās izglītības ieguvējiem, kursu izvēle un panākumi studiju pirmajos gados.
Ar minēto likumu tika izveidota Parcoursup – jauna digitālā platforma, kura sniedz
informāciju par pieejamajiem universitāšu kursiem un iestāšanās prasībām un kuras
mērķis ir veicināt atbilstību starp vidējās izglītības ieguvēju spējām un akadēmiskajiem
rezultātiem un terciārās izglītības kursu saturu.
Pirmie divi ORE īstenošanas gadi bija pirmais solis virzībā uz piekļuves augstākajai
izglītībai pārveidi. Neskatoties uz vairākiem ierobežojumiem, Parcoursup darbības
uzsākšana noritēja ļoti gludi, lai gan joprojām pilnībā netika garantēta drošība un
ilgtspēja un, ņemot vērā datu svarīgumu, tos varēja izmantot labāk.
ORE tika pieņemts, lai izglītības politikas jomā atrisinātu divas būtiskas problēmas.
Pirmā problēma bija augstais priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājs universitāšu
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studentu vidū. Otrā problēma bija saistīta ar to, ka iepriekšējā digitālā platforma bija
izraisījusi plašu neapmierinātību, jo noslēguma posmā tika izmantota nejauša atlase.
ORE reformas īstenošanai piecu gadu laikposmā tika piešķirti 867 miljoni EUR. Tās
pamatā bija koncepcija “-3/+3” un pamatprincips, kurš pēc būtības paredzēja, ka, jo
vairāk vidusskolas beidzēji zinās par terciārās izglītības programmu saturu, jo labākas
izredzes viņiem būs eksāmenos, tāpēc ka viņi izvēlēsies studiju kursus, kas vislabāk
atbilst viņu spējām un mērķiem. ORE mērķis bija novērst ievirzes trūkumu vidusskolas
beidzēju vidū un tādējādi samazināt studiju kursu maiņu, kas saskaņā ar Cour des
comptes aplēsēm gadā radīja izmaksas gandrīz 550 miljonu EUR apmērā tikai augstākās
izglītības pirmajā gadā vien.
Revidenti veica augstākās izglītības pieejamības sākotnējo novērtējumu ORE kontekstā,
pievēršoties platformas IT drošības problēmām.
Informācijas sistēmu raksturoja slodzes koeficienta pieaugums (2020. gadā tika iekļauti
visi augstākās izglītības studiju kursi, turklāt dažos gados strauji pieauga lietotāju
skaits). Tādēļ notika sasteigta pāreja no iepriekšējās platformas uz Parcoursup,
nemainot sistēmas arhitektūru un tādējādi radot ievērojamus riskus kvalitātei,
turpināmībai, spējai pielāgoties un pakalpojuma turpmākai attīstībai. Nav novērsti
sistēmas trūkumi saistībā ar kvalitāti, sniegumu un stabilitāti. Parcoursup ātra izveide
bija iespējama, jo to beta režīmā vadīja ierobežots skaits augsti kvalificētu un motivētu
darbinieku, taču šīs pieejas dēļ trūka stratēģiskās vadības un apmierinošas pārvaldības.
Revidenti vērtēja informācijas sistēmas kvalitāti un jaunās Parcoursup platformas
sniegumu. Parcoursup tika izveidota saskaņā ar ORE ar mērķi uzlabot augstākās
izglītības studiju kursu izvēli, tādējādi veicinot absolventu skaita pieaugumu.

Konstatējumi
Lai gan Parcoursup darbība bija apmierinoša, platforma bija pakļauta IT riskiem, kas
bija jāsamazina. Bija nepieciešamas garantijas attiecībā uz platformas drošību un
ilgtspēju, un arī datus varēja izmantot plašāk.
Novecojusi informācijas sistēma
Platformas Parcoursup izveidē bija maz jauninājumu, un tā bija mantojusi iepriekšējās
platformas Admission Post-Bac (APB) smagnējību un neaizsargātību, kā arī daudzus
nenovērstus riskus. Informācijas sistēma, kas veidoja Parcoursup strukturālo pamatu,
tika tieši pārņemta no iepriekšējās platformas. Lai gan platforma tika popularizēta kā
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jauns rīks, kas vidusskolas absolventiem palīdz izdarīt izvēli, pēc APB aizstāšanas
informācijas sistēmas pamats bija mainīts tikai nedaudz. Konkrētāk, netika mainīti 72 %
no informācijas infrastruktūras, jo tika pārrakstīti mazāk nekā 30 % no APB koda.
Platformas IT struktūra tika izveidota 21. gadsimta sākumā un bija paredzēta aptuveni
1 miljona pieteikumu apstrādei uz aptuveni 100 000 vietām gadā, taču informācijas
sistēmas tvērums tika paplašināts, un tai ik gadu bija jāapstrādā aptuveni
10 miljoni pieteikumu uz aptuveni 1 miljonu vietu. Parcoursup izrādījās pārveidots,
taču novecojis rīks. Slodzes pieaugums radīja jautājumus par platformas spēju sasniegt
paredzēto mērķi.
Slikti dokumentēta informācijas sistēma
Neskatoties uz ministrijas centieniem panākt pārredzamību, 99 % Parcoursup pirmkoda
joprojām netika atklāti. Publicētā informācija nebija piemērota, lai izprastu un
novērtētu studiju kursu piemeklēšanu absolventiem.
Platformai Parcoursup, tāpat kā tās priekštecei, bija slikti dokumentēta darbības
informācijas sistēma. Koda revīzijas rezultāti liecināja, ka lietojumprogrammas kvalitāte
bija zema un tā bija pakļauta augstam riskam, kā arī revīzijas laikā tika konstatēti
vairāki īpaši būtiski pārkāpumi. Sistēma bija sliktākas kvalitātes nekā cita līdzīga
nolietojuma programmatūra un tādēļ bija pakļauta augstam sabrukuma riskam.
Parcoursup darbības nodrošināšanai tika izmantots gan atvērtais, gan arī slēgtais
pirmkods. Atvērtais kods radīja daudz augstāku kritisku pārkāpumu risku nekā slēgtais
kods, un tās nozīmē, ka pastāvēja pakalpojumu sniegšanas traucējumu risks. Platforma
arī nebija aizsargāta pret hakeru uzbrukumiem (2018. gada jūlijā veikta pirmkoda
drošības revīzija). Taču ministrija 2019. gadā paziņoja, ka ir sākta Parcoursup koda
sertifikācijas procedūra.
Pieejamie pirmkoda dokumenti nebija nedz saskaņoti, nedz pilnīgi. Parcoursup kods
bija pārmērīgi sarežģīts. Revidenti uzskatīja, ka jāveic pirmkoda pārstrukturēšana, lai
mazinātu sarežģīto komponentu skaitu.
Parcoursup informācijas sistēmas arhitektūra bija pakļauta augstam riskam, tā bija
arhaiska, turklāt datubāze tika pārvaldīta manuāli. Sistēmas neaizsargātību noteica tās
lielā atkarība no operatoru pieejamības un piesardzības. Ministrija atzina, ka augstie
riski bija saistīti ar Parcoursup arhitektūru un ka tos nav iespējams novērst, neveicot
lietojumprogrammas turpmākus uzlabojumus.
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Parcoursup informācijas sistēma tika slikti dokumentēta, un tās darbība galvenokārt
bija atkarīga no valsts aģentūras (Service à Compétence Nationale – SCN) personāla
zināšanām. Dokumentēšanas nolūkā komentāri tika ievadīti sistēmas galvenajā
datubāzē, apgrūtinot informācijas sistēmas uzturēšanu un attīstību un datu
izmantošanu. Platformā glabāto lietotāju informāciju bija sarežģīti izgūt un izvērtēt, šai
nolūkā bija jāveic padziļināta izmeklēšana. Tā kā trūka strukturētas tehniskās
dokumentācijas, SCN spēja veikt stratēģiskos uzdevumus bija atkarīga tikai no IT centra
vadītāja.
Nepieciešamie drošības stratēģijas uzlabojumi
Ņemot vērā sistēmā esošo personas datu sensitivitāti, Parcoursup rada reālu drošības
apdraudējumu. Būtībā visām struktūrām, kas pārvalda informācijas sistēmu, jābūt
oficiālai rakstiski sagatavotai informācijas sistēmas drošības politikai (ISDP). Lai gan
premjerministrs Parcoursup bija atzinis par būtisku pakalpojumu sniedzēju, platformai
nebija ISDP. Tika prasīts nekavējoties izstrādāt šādu politiku.
Katras Parcoursup grupas IT centrā bija piesaistīts informācijas sistēmas drošības
inspektors (ISDI). Laba prakse būtu ISDI piesaistīt tieši SCN direktoram, lai garantētu tās
neatkarību.
2019. gada vidū joprojām pilnībā nebija nodrošināta Parcoursup atbilstība Vispārīgajai
datu aizsardzības regulai (VDAR). Joprojām nebija veikti vairāki pasākumi, piemēram,
nebija formāli noteiktas dažādas procedūras, kas tika izmantotas datu apstrādē.
Personas datu drošība joprojām nebija atbilstīga, kā arī joprojām tika uzglabāti pārāk
plaši individuālie dati.
Parcoursup struktūra atskaitījās gan Parcoursup projekta vadītājam, ko bija iecēlis
ministra birojs, gan arī Augstākās izglītības un profesionālās integrācijas
ģenerāldirektorāta Izglītības stratēģijas un izglītojamo lietu departamentam, tādējādi
veicinot dalītu lojalitāti. Praktiskie jautājumi saistībā ar Parcoursup informācijas
sistēmu tika risināti iknedēļas sanāksmēs. Lai gan šāda darbības organizēšanas veida
priekšrocība bija ātrs reaģēšanas laiks studentu plūsmu ikdienas pārvaldībā, tā dēļ
platformai Parcoursup trūka stratēģiskās vadības.
Visbeidzot, sistēma nebija pietiekami pārredzama. Tā, neskatoties uz ārkārtīgi lielo
potenciālu, liedza iespēju maksimāli efektīvi izmantot platformā glabātos datus. Šā
potenciāla mobilizēšana gandrīz noteikti nodrošinātu ieguvumus no labāka snieguma.
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Secinājumi un ieteikumi
Valdība bija veiksmīgi nodrošinājusi centralizētu piekļuvi visām pēcvidusskolas izglītības
programmām, izmantojot digitālo platformu, kurā bija apkopotas visas izglītības
programmas, lai risinātu jautājumus saistībā ar augstākās izglītības popularizēšanu.
Taču faktiski steigšus un neveicot būtiskas strukturālas pārmaiņas, tika pārveidota
iepriekšējā sistēma, kas kļuva par jauno sistēmu Parcoursup. Tādējādi informācijas
sistēmas neaizsargātības problēmas drošības, snieguma un stabilitātes jomā nav
atrisinātas, lai gan, ņemot vērā galīgo mērķi platformā iekļaut visus pirmsdiploma
studiju kursus, bija sagaidāms slodzes pieaugums. Sistēma bija arī slikti dokumentēta,
ar visai vienkāršotu pieeju IT attīstībai, turklāt tās neierasti lielās sarežģītības dēļ
pieauga kļūdu risks darbības izmaiņu gadījumā. Tādējādi platforma joprojām bija
pakļauta būtiskiem kvalitātes un sabiedrisko pakalpojumu turpināmības, kā arī
personas datu drošības riskiem.
Cour des comptes sniedza šādus ieteikumus:
o

SCN IT darba grupa labāk jānodrošina ar cilvēkresursiem, kā arī jāizmanto ORE
finansējums, lai palielinātu Informācijas sistēmu un statistisko pētījumu
apakšdirektorāta cilvēkresursus un finanšu resursus;

o

ilgtermiņā jāpilnveido informācijas sistēma, novēršot tās steidzamāk risināmos
trūkumus, modernizējot vai pārveidojot tās arhitektūru, kā arī sistemātiskā un
strukturētā veidā dokumentējot gan iepriekšējās sistēmas, gan arī Parcoursup
galvenās datubāzes;

o

jāizstrādā Parcoursup informācijas sistēmas drošības politika;

o

jāizveido Izglītības un jaunatnes ministrijas un Augstākās izglītības, pētniecības un
inovācijas ministrijas kopīga koordinācijas struktūra, kas uzraudzītu Parcoursup
platformu, paredzot resursus no ORE finansējuma vadības darbībām.
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Latvija
Valsts kontrole

Vai valsts pārvaldē tiek noteikta vienota IKT infrastruktūras
pārvaldība, lai nodrošinātu tās efektīvu izmantošanu?
Publicēšanas datums:

2019. gada jūnijs

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (latviešu val.)

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2017.–2019. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Latvijas Republikas Valsts kontrole veica lietderības revīziju par publiskās informācijas
un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) infrastruktūras efektivitāti. Revīzijas mērķis bija
pārbaudīt, vai valsts pārvaldei bija vienota pieeja IKT infrastruktūras efektīvai
pārvaldībai un vai iestādes bija izvērtējušas centralizācijas sniegtos ieguvumus. Turklāt,
izvērtējot turpmākas optimizācijas plānošanas iespējas, par būtisku problēmu tika
atzīta datu centru drošība.
Iestāžu nevēlēšanās centralizēti – vismaz vienas ministrijas līmenī – pārvaldīt
IKT infrastruktūru bija radījusi situāciju, ka bija ierīkotas vairākas serveru telpas,
tādējādi ievērojami palielinot uzturēšanas izmaksas. Tika konstatēts, ka četrās
revidētajās ministrijās 22 struktūras izmantoja 38 datu centrus. Revīzijas laikā Valsts
kontrole konstatēja situācijas, kad būtiskas, pat valsts nozīmes, informācijas sistēmas
atradās objektos ar nepietiekamu drošības līmeni. Serveru telpu skaita optimizēšana
ļautu ne tikai samazināt IKT izmaksas, bet arī ar zemākām izmaksām nodrošināt
pietiekamu drošības līmeni. Tajā pašā laikā iestādēs jau bija pieejamas augsta drošības
līmeņa serveru telpas, taču tās netika pilnībā izmantotas.
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Revīzijas galvenais mērķis
Revīzijas mērķis bija pārbaudīt, vai bija radīti un īstenoti visi priekšnoteikumi IKT
infrastruktūras vienotai pārvaldībai, lai veicinātu IKT resursu efektīvāku un drošāku
izmantošanu.

Konstatējumi un secinājumi
IKT pārvaldība un optimizācija
o

Nedz valsts, nedz ministriju līmenī nebija ilgtermiņa redzējuma par IKT attīstību un
optimizāciju. Ministrijas un to struktūras optimizēja IKT infrastruktūru atbilstīgi
savai izpratnei un spējām.

Laikposmā no 2011. līdz 2017. gadam revidēto iestāžu kopējās IKT uzturēšanas
izmaksas palielinājās no 17 līdz 20 miljoniem EUR gadā. Iestādes nebija ieviesušas
praksi, kas paredz regulāri izvērtēt, vai izmaksu ziņā būtu izdevīgāk pašām uzturēt
iekšējo IKT infrastruktūru, šai jomā sadarboties ar citām iestādēm vai piesaistīt
ārpakalpojumus IKT uzturēšanai. Nedz IKT centralizācija, nedz IKT decentralizācija nav
uzskatāma par pašmērķi, taču ir jāveic konkrētās situācijas analīze un jānosaka
alternatīvas, lai iegūtu skaidrību par esošajām izmaksām un iespējamajām
alternatīvām.
IKT drošība
o

Tiesiskais regulējums skaidri neapvieno IKT infrastruktūras drošības prasības
loģiskā sistēmā atkarībā no sistēmās apstrādājamās informācijas svarīguma.
Nebija noteiktas sīki izstrādātas tehniskās prasības IKT datu centru aizsardzībai.

o

Drošības prasību nepilnības radīja augstas aizsardzības izmaksas vai arī – gluži
pretēji – valsts nozīmes informācijas aizsardzība netika nodrošināta. Svarīgas
informācijas sistēmas pat tika izvietotas datu centros ar zemu drošības līmeni.

o

Drošības apdraudējumiem bija pakļauta lielākā daļa serveru telpu, jo datu centri
nebija pietiekami aizsargāti pret fizisku piekļuvi un vides riskiem. Atkarībā no
izvēlētās pieejas, lai novērstu drošības apdraudējumus, bija vajadzīgi vismaz
247 000–765 000 EUR. Cita starpā tās bija: 1) tādu serveru telpu uzlabošana, kuras
izmitināja svarīgākas informācijas sistēmas, un būtisku IKT resursu uzglabāšanas
nodrošināšana datu centros ar augstāku drošības līmeni vai 2) visu esošo serveru
telpu uzlabošana. Taču šīs pieejas īstenošanai nepieciešamo ieguldījumu apjomu
revidenti nevar attaisnot, ja vien netiktu samazināts datu centru skaits.
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Tiesiskais regulējums bija nepilnīgs, jo nebija noteiktas sīki izstrādātas drošības prasības
IKT infrastruktūrai. Piemēram, bija noteiktas prasības attiecībā uz dažādiem loģiskās
drošības kritērijiem, taču nebija noteikti kritēriji fiziskajai un vides drošībai, kas arī
ietekmē sistēmu pieejamību un datu aizsardzību. Lai gan valsts politikas plānošanas
dokumentos bija norādīts uz IKT infrastruktūras drošības svarīgo nozīmi un
nepieciešamību to stiprināt, tomēr konkrēti pasākumi šajā jomā netika plānoti. Skaidrs,
izsekojams un loģisks drošības prasību diferencēšanas trūkums radīja risku, ka vienādas
nozīmes un svarīguma informācijas apstrādei netiek piemērotas visā valstī vienādas
drošības prasības.
Drošību digitālajā telpā valsts uzraudzīja centralizēti, un valsts arī reaģēja uz tajā
notikušajiem incidentiem, taču atbildīgs par IT infrastruktūras drošības garantēšanu
bija katras iestādes vadītājs. Tādējādi iestāžu izpratne par IKT drošības jautājumu
nozīmi, vērtējums par apstrādājamās informācijas svarīgumu un iestādēs pieejamie
resursi IKT drošības jautājumu risināšanai bija ļoti dažādi.
Bija nepieciešama regulāra šo procesu uzraudzības sistēma, kas spētu neatkarīgi un pēc
vienotiem kritērijiem novērtēt visu valsts pārvaldi kopumā kā vienotu sistēmu, apzināt
atšķirīgās pieejas un novērst tās, nosakot kopējos riskus, kā arī plānot preventīvus
pasākumus risku novēršanai.
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Lietuva
Valstybės Kontrolė
Kritiski svarīgu valsts informācijas resursu pārvaldība
Publicēšanas datums:

2018. gada jūnijs

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)ziņojums (lietuviešu val.)

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2014.–2017. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Izmantojot tādus kritiski svarīgus valsts informācijas resursus kā kritiski svarīga
elektroniskā informācija, tiek nodrošinātas būtiskas valsts funkcijas, piemēram, valsts
finanšu pārvaldība, nodokļu administrēšana un veselības aprūpe. Jebkādi kritiski
svarīgās informācijas zudumi vai attiecīgo informācijas sistēmu nepieejamība var radīt
būtisku negatīvu ietekmi uz valsts drošību, labklājību un ekonomiku. Vispārējās
IT jomas kontroles pārbaudēs, ko laikposmā no 2006. līdz 2016. gadam veica Lietuvas
Valsts revīzijas iestāde (LVRI), tika konstatētas atkārtotas problēmas IT pārvaldības
jomā (plānošana, informācijas arhitektūras izveide, organizatoriskā struktūra, izmaiņu
veikšana, darbības nepārtrauktības nodrošināšana, datu drošības joma, IT pārvaldības
uzraudzība un izvērtēšana). LVRI veica kritiski svarīgu valsts informācijas resursu
revīziju, lai izvērtētu šo resursu pārvaldību un drošību un noteiktu pasākumus
uzlabojumu panākšanai.
Revīzijas mērķis bija izvērtēt kritiski svarīgu valsts informācijas resursu pārvaldību
(vispārēja kontrole) un briedumu, kā arī noteikt sistēmiskas problēmas.

III DAĻA. ARI ziņojumu kopsavilkums

71

LVRI izvērtēja IT pārvaldības briedumu 12 publiskā sektora iestādēs 64, kas pārvaldīja
44 pirmā līmeņa valsts informācijas sistēmas. Revīzija tika veikta, ievērojot prasības par
revīzijas veikšanu publiskajā sektorā un augstāko revīzijas iestāžu starptautiskos
standartus. Novērtējums tika veikts atbilstīgi COBIT 65 metodikai šādās lielākajam
riskam pakļautās jomās: IT stratēģiskā plānošana, informācijas arhitektūras veidošana,
IT risku pārvaldība, pārmaiņu vadība, nepārtrauktas pakalpojumu sniegšanas
nodrošināšana, sistēmas drošība, datu pārvaldība, IT darbību uzraudzība un
izvērtēšana, kā arī IT pārvaldības nodrošināšana. Procesu izvērtēšana aptvēra gan
organizatorisko, gan arī valsts IT pārvaldības līmeni, kā arī abu šo pārvaldības līmeņu
mijiedarbību.

Revīzijas konstatējumi
Kritiski svarīgu valsts informācijas resursu pārvaldības brieduma līmeņa izmaiņu
tendences bija pozitīvas. Taču, ņemot vērā kiberdraudu arvien pieaugošo līmeni,
konstatētais progress bija pārāk lēns, un šo resursu drošība bija jāuzlabo. Pamatojums
bija turpmāk izklāstītie trūkumi.
o

Sistēma kritiski svarīgo valsts informācijas resursu noteikšanai nebija pietiekami
efektīva, lai nodrošinātu tādu drošības risinājumu īstenošanu, kas atbilst
faktiskajām vajadzībām:
—

novērtējumi, kas tika veikti, lai noteiktu valsts informācijas resursu nozīmi,
nebija objektīvi, atkārtotos novērtējumos ne vienmēr tika ņemtas vērā
izmaiņas, šis process netika uzraudzīts valsts līmenī, un pamatnostādnes
attiecībā uz resursu nozīmes noteikšanu nenodrošināja efektīvu īstenošanu;

—

kritiski svarīgu valsts informācijas resursu un informācijas kritiskās
infrastruktūras noteikšanas sistēma nebija standartizēta; resursi un

64

Valsts nodokļu inspekcija, Valsts uzņēmumu reģistru centrs, Informācijas tehnoloģiju un
komunikācijas departaments, Valsts Sociālās apdrošināšanas fonda valde, Valsts uzņēmumu
lauksaimniecības informācijas un lauku uzņēmumu centrs, Muitas informācijas sistēmas
centrs, Valsts pārtikas un veterinārais dienests, Lietuvas Republikas Seima kanceleja,
Finanšu ministrija, Informācijas sabiedrības attīstības komiteja, Valsts pacientu fonds, Valsts
mežu dienests.

65

COBIT (Informācijas un saistīto tehnoloģiju kontroles mērķi) ir starptautiskās organizācijas
ISACA standarts, kas paredz paraugpraksi IT pārvaldības jomā.
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infrastruktūra tika noteikti dažādos veidos, pamatojoties uz informācijas un
pakalpojumu nozīmi, un tas apgrūtināja šādu resursu noteikšanas procesu;
—

o

o

nebija izveidota valsts līmeņa informācijas arhitektūra, kas atspoguļotu valsts
informācijas sistēmas un to saistību, parādītu kritiski svarīgu valsts
informācijas resursu mērogu un ļautu pieņemt pārdomātus lēmumus par
šādu resursu nozīmi.

Bija jānodrošina valsts informācijas resursu pārvaldības lielāka atbilstība IT
pārvaldības paraugpraksei un standartiem, lai panāktu integrētus uzlabojumus IT
jomā, kuri veicinātu lielāku progresu kritiski svarīgu valsts informācijas resursu
pārvaldībā:
—

IT plānošana nebija ilgtspējīga – paredzētie IT rīki bija atspoguļoti dažādos
dokumentos, stratēģisko dokumentu pārmērīgi lielā daudzuma dēļ trūka
sistemātiskas pieejas, apgrūtinot galveno prioritāšu noteikšanu un resursu
novirzīšanu lielāko apdraudējumu novēršanai;

—

IT uzraudzība nenodrošināja to, lai iestādes noteiktu IT darbību efektivitāti un
lai kritisko valsts informācijas resursu vadītāju veiktās revīzijas parādītu
IT pārvaldības faktisko briedumu. Valsts līmeņa IT pārvaldība netika
pārbaudīta valsts līmenī, un netika veikta arī IT pārvaldības jautājumu
sistemātiska analīze. Bija izveidota sistēma, lai uzraudzītu valsts informācijas
resursu atbilstību elektroniskās informācijas drošības prasībām, un šīs
uzraudzības veicināšana bija tās vienīgais mērķis, taču sistēmas
funkcionalitāte netika pietiekami izmantota.

Pasākumi ar mērķi nodrošināt kritiski svarīgu informācijas resursu noturību pret
kiberdraudiem nebija pietiekami, tādēļ joprojām pastāvēja šo resursu
neaizsargātības risks:
—

bija jāpalielina IT drošības risku izvērtēšanas efektivitāte, jo nebija noteikti
visi attiecīgie riski un to novērtēšanas metodika nebija atbilstīga jaunākajai
praksei IT pārvaldības jomā; netika nodrošināta nepieņemamu risku
savlaicīga pārvaldība;

—

sistemātiski netika izmantoti organizatoriski drošības pasākumi, kas var
mazināt kiberdraudus. Drošības nepietiekama testēšana, personāla
nepietiekama apmācība informācijas sistēmu izstrādes, pilnveides un
pārveides laikā, nepārvaldītas drošas programmatūras konfigurācijas un
atjauninājumi, IT darbības nepārtrauktības un dublējumkopiju neatbilstīga
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pārvaldība apdraudēja darbības turpināšanai vajadzīgo resursu atgūšanu,
novērtējumi attiecībā uz sniegumu drošības jomā nebija pietiekami un
neveicināja drošības uzlabošanu.

Secinājumi
Kopumā pēdējos desmit gados revidētajā valsts sektora struktūru IT pārvaldībā tika
sasniegta pirmā brieduma pakāpe no piecām 66, un ziņojuma sagatavošanas laikā
sasniegtā pakāpe bija 1,7. Šī kritiski svarīgo valsts informācijas resursu zemā brieduma
pakāpe norādīja uz trūkumiem valsts informācijas resursu politikas veidošanā un
īstenošanā, kas šos resursus padarīja neaizsargātākus. Lai uzlabotu šo resursu drošību,
ir jāpilnveido valsts informācijas resursu pārvaldības mehānisms, lai tas pēc iespējas
atbilstu paraugpraksei. Revidenti arī norādīja, ka pasākumi, ar ko nodrošina kritiski
svarīgo informācijas resursu noturību pret kiberdraudiem, nebija pietiekami efektīvi.
Tādēļ ir jāuzlabo IT drošības risku izvērtēšanas efektivitāte, liekot lielāku uzsvaru uz
drošības testēšanu informācijas sistēmu izveides un modernizācijas procesā, kā arī uz
personāla izglītošanu.

Citi ziņojumi šajā jomā
Ziņojuma nosaukums:

Vai cīņa pret kibernoziedzību ir efektīva

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)
ziņojums (lietuviešu val.)

Publicēšanas datums:

2020. gads

Ziņojuma nosaukums:

Kiberdrošības vide Lietuvā

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)
ziņojums (lietuviešu val.)

Publicēšanas datums:

2015. gads

66

Atbilstoši COBIT metodikai.
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Ungārija
Valsts kontrole

Revīzija datu aizsardzības jomā – valsts datu aizsardzības
regulējuma un atsevišķu prioritāru datu reģistru revīzija
starptautiskās sadarbības kontekstā
Publicēšanas datums:

2017. gada marts

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (ungāru val.)

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

atbilstības revīzija

Revīzijas periods:

2011.–2015. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Valsts datu aktīvu drošības nodrošināšana ir viena no sabiedrības pamata interesēm
katrā valstī, lai saglabātu un aizsargātu nacionālās vērtības. Attiecīgi personas datu un
publisko datu, kas veido Ungārijas valsts datu aktīvus, labāka aizsardzība ir ļoti būtiska,
lai stiprinātu iedzīvotāju uzticību valstij un nodrošinātu pastāvīgu un netraucētu valsts
pārvaldes darbību. Tādēļ datu aizsardzība un drošības tīkls, ko nodrošina tiesiskais
regulējums datu aizsardzības nodrošināšanas jomā, ir sabiedrībai ļoti būtiski aspekti.
Datu aizsardzības jomā valsts pārvaldei ir būtiska nozīme lielāko un sensitīvāko datu
reģistru, kas veido valsts datu aktīvus, pārvaldībā. Reģistru datu pārziņi strādā ciešā
sadarbībā, lai varētu veikt savus uzdevumus. Tie regulāri izmanto reģistrus, kas ietver
lielus datu apjomus, un tiem jāpievērš vērība tiesību aktos paredzētajām datu
aizsardzības prasībām. Elektronisko informācijas sistēmu izmantošanai, lai pārvaldītu
un apstrādātu datus, mūsdienās ir ļoti būtiska nozīme, tādēļ ir jānodrošina sistēmu
pienācīga un uzticama darbība, īstenojot atbilstīgi izstrādātus un īstenotus kontroles
pasākumus.
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Ungārijas Valsts kontrole, veicot revīzijas, pievērš lielu vērību datu aizsardzībai. VRI
laikposmā no 2011. līdz 2015. gadam veica visaptverošas revīzijas datu aizsardzības
jomā un 2017. gada pirmajā ceturksnī publicēja ziņojumu. Revīzija aptvēra arī vairākus
jautājumus, kas tika apskatīti vienlaikus notiekošā starptautiskā revīzijā, ko veica
sadarbībā ar Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) darba grupu IT
jautājumos un kas galvenokārt bija saistīta ar atbilstību spēkā esošajām Eiropas
Savienības direktīvām.
Atbilstības revīzijas datu aizsardzības jomā mērķis bija izvērtēt, vai Ungārijā ir izveidots
datu aizsardzības tiesiskais regulējums un darbības satvars un vai lielās datu
pārvaldības struktūras ievēro prasības attiecībā uz drošu datu pārvaldību un datu
apstrādes ārpakalpojuma izmantošanu. Revīzijā īpaša vērība tika pievērsta personas
datu un valsts datu aktīvu aizsardzībai.
Revīzijas ietvaros VRI izvērtēja datu pārvaldību sešās iestādēs, kurās veic datu
pārvaldību (piemēram, nodokļu iestādē, valsts kasē, veselības apdrošināšanas un
pensiju maksājumu iestādē, izglītības iestādē, personas datu un adrešu pārvaldības
iestādē, transportlīdzekļu un ceļojumu datu reģistrā, kā arī krimināldatu pārvaldības
aģentūrā), kā arī datu aizsardzības iestādes un informācijas drošības iestādes darbību.
Revīzijā īpašs uzsvars tika likts uz datu pārvaldības organizāciju pilnvarām, it īpaši
gadījumos, kad dati tiek nodoti trešām personām. Datu pārvaldības un datu apstrādes
iekšējās kontroles revīzijas laikā tika izvērtēti aktuālie noteikumi par pienākumiem,
atbildību un kompetenci, kā arī par cilvēkresursu pārvaldību un procesiem.
Attiecībā uz datu pārvaldībā izmantotajām elektroniskajām sistēmām VRI izvērtēja
attiecīgos drošības pasākumus, tostarp fizisko drošību, piekļuves tiesības, reģistru
veidošanu, drošības novērtēšanas procedūras, sistēmas un komunikācijas drošību, kā
arī organizācijas drošības klasifikācijas atbilstību kopumā.
Datu apstrādes ārpakalpojumi tika revidēti, pamatojoties uz noslēgtajiem līgumiem,
pievēršot vērību tam, vai datu pārvaldības struktūras noteica pienākumu datu
apstrādes struktūrām izpildīt prasības saistībā ar datu apstrādes darbībām atbilstīgi
normatīvo aktu prasībām.

Konstatējumi un secinājumi
Pamatojoties uz revīzijas rezultātiem, Ungārijas valsts revīzijas iestāde konstatēja, ka
datu pārvaldības struktūru iekšējie noteikumi par datu pārvaldības darbībām
nodrošināja valsts datu aktīvu kā valsts aktīvu daļas aizsardzību atbilstīgi tiesību
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normām, kas bija spēkā laikposmā no 2011. līdz 2015. gadam. Datu pārziņi praksē bija
pienācīgi piemērojuši prasības par datu drošu pārvaldību un datu apstrādes
ārpakalpojumu izmantošanu. Datu nodošana trešām personām tika veikta,
pamatojoties uz atbilstīgu mandātu, kā arī uz skaidri noteiktu atbildību un pilnvarām.
Attiecībā uz dažiem datu pārziņiem tika konstatēts, ka elektronisko sistēmu un
organizācijas kā tādas drošības klasifikācija ne vienmēr bija atbilstīga tiesību aktu
prasībām, taču trūkumu apmērs neradīja būtisku ietekmi uz apstrādāto datu drošību.
Pamatojoties uz revīzijas ziņojumā sniegtajiem ieteikumiem, datu pārvaldības
struktūras novērsa trūkumus saskaņā ar VRI apstiprinātajiem rīcības plāniem.
Saistībā ar starptautisko revīziju, kas vienlaikus tika veikta sadarbībā ar EUROSAI darba
grupu IT jautājumos, VRI konstatēja, ka Ungārijas datu aizsardzības tiesību akti bija
atbilstīgi spēkā esošajām ES direktīvām.
Noslēgumā jāpiebilst, ka, veicot revīziju datu aizsardzības jomā, Ungārijas valsts
revīzijas iestāde veicināja labu pārvaldību un valsts datu aktīvu aizsardzību.

Citi ziņojumi šajā jomā
Ziņojuma nosaukums:

Kontroles revīzija: revīzija datu aizsardzības jomā – valsts datu
aizsardzības regulējuma un atsevišķu prioritāru datu reģistru
revīzija starptautiskās sadarbības kontekstā

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (ungāru val.)

Publicēšanas datums:

2020. gads
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Nīderlande
Revīzijas palāta

Kritisku ūdens resursu apsaimniekošanas struktūru un
robežkontroles kiberdrošība Nīderlandē
Publicēšanas datums:

2019. gada martā un 2020. gada aprīlī

Saite uz ziņojumiem:

ziņojuma par kiberdrošību un ziņojuma par kritiskām ūdens
resursu apsaimniekošanas struktūrām kopsavilkums (angļu
val.)
ziņojuma par kiberdrošību un ziņojuma par automatizēto
robežkontroles sistēmu kopsavilkums (angļu val.)

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2018.–2020. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Nīderlandes Revīzijas palāta 2018. gadā nolēma veikt revīzijas kiberdrošības jomā
sektoros, kas ir kritiski svarīgi sabiedrībai. Pamatojoties uz ilgo pieredzi, kas iegūta,
veicot revīzijas par atbilstību informācijas drošības prasībām centrālajā valdībā,
Revīzijas palāta saskatīja iespēju radīt pievienoto vērtību, veicot rīcībpolitikas un
pasākumu praktiskās īstenošanas lietderības revīziju. Pirmie divi sektori, kuros tika
veiktas revīzijas, bija ūdens resursu apsaimniekošana un automatizētā robežkontroles
sistēma – pirmais sektors ir vitāli svarīgs valstij, kuras teritorijas lielākā daļa atrodas
zem jūras līmeņa, savukārt otrais sektors tika izvēlēts, jo Amsterdamas Šipholas lidosta
ir starptautisks pārvadājumu centrs un “vārti” uz valsti.
Infrastruktūras un ūdens resursu apsaimniekošanas ministrija vairākas ūdens
struktūras, ko pārvalda Publisko būvdarbu un ūdens resursu apsaimniekošanas
ģenerāldirektorāts (revidētā iestāde), ir atzinusi par ūdens resursu apsaimniekošanas
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sektora kritiskiem elementiem. Daudzas datorsistēmas, ko izmanto kritiski svarīgo
ūdens struktūru darbības nodrošināšanā, ir izveidotas 20. gadsimta astoņdesmitajos un
deviņdesmitajos gados – laikā, kad kiberdrošības jautājumi lielākoties netika ņemti
vērā. Šīs sistēmas sākotnēji tika izveidotas patstāvīgai darbībai, taču pakāpeniski ir
savienotas lielākos datortīklos, lai atvieglotu, piemēram, attālinātas darbības
nodrošināšanu. Tas sistēmas ir padarījis neaizsargātākas pret kiberdraudiem.
Aizsardzības ministram un tieslietu un drošības ministram ir kopīga atbildība par
robežkontroles pārbaudēm, ko Nīderlandes robežsargi veic Šipholas lidostā. Abām
ministrijām (revidētajām iestādēm) ir IT sistēmas, kuras robežsargi izmanto savā darbā.
Sistēmas ir kritiski svarīgas lidostas darbībai un tiek izmantotas, lai apstrādātu ļoti
sensitīvus datus. Šie aspekti tās padara par pievilcīgu mērķi kiberuzbrukumiem
sabotāžas, spiegošanas vai robežkontroles pārbaužu manipulēšanas nolūkā.
Revīziju laikā tika pārbaudīts, vai revidētās iestādes bija gatavas novērst kiberdraudus
un vai tas tika darīts efektīvi.
o

Revīzijas mērķis bija rast atbildes uz šādiem jautājumiem: kā revidētās iestādes
aizsargā sistēmas pret kiberdraudiem un novērš kiberuzbrukumus;

o

kā revidētās iestādes atklāj kiberdraudus un uzbrukumus;

o

kā revidētās iestādes reaģē situācijā, kad ir noticis kiberuzbrukums?

Abās revīzijās kopīgs aspekts bija efektivitāte. Ciešā sadarbībā ar revidētajām iestādēm
“baltās cepures” veica darbu saistībā ar kritiskām ūdens struktūrām un robežkontroles
sistēmām. Protams, visos testos konstatētās nepilnības tika risinātas pirms ziņojumu
publicēšanas un tehniskā informācija netika izpausta.
Abu revīziju galvenā atšķirība bija tā, ka revīzija saistībā ar ūdens struktūrām bija vērsta
uz revidētās iestādes mērķu sasniegšanu, savukārt revīzija robežkontroles jomā bija
balstīta uz NIST kiberdrošības satvaru.

Konstatējumi
Pirmām kārtām abās revīzijās tika konstatēts, ka revidētās iestādes apzinājās
kiberdraudus un īstenoja profesionālu pieeju šim jautājumam.
Taču ūdens struktūru gadījumā revidētajai iestādei tika prasīts darīt vairāk gan
atklāšanas, gan arī reaģēšanas ziņā, lai tā varētu sasniegt savus mērķus kiberdrošības
jomā. Revidētā iestāde bija izveidojusi Drošības operāciju centru (DOC), lai atklātu
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kiberuzbrukumus un reaģētu uz tiem. Taču līdz 2018. gada rudenim nebija sasniegts
2017. gada beigām noteiktais mērķis nekavējoties atklāt visus kiberuzbrukumus, kas
vērsti pret kritiskām ūdens struktūrām. Tas nozīmē, ka pastāvēja risks neatklāt
kiberuzbrukumus, kas vērsti pret kritiskām ūdens struktūrām, vai atklāt šādus
uzbrukumus novēloti. Turklāt vienā no kritiskajām ūdens struktūrām veiktā testa
rezultāti parādīja, ka bija iespējams tai fiziski piekļūt. Hakeri varēju piekļūt vadības
telpai un panākt, ka vieni paši atrodas pie neaizsargātām darba stacijām. Visbeidzot,
revidētā iestāde nebija modelējusi kiberuzbrukuma izraisītu krīzi, kā arī trūka
informācijas vai arī netika aktualizēta informācija saistībā ar reaģēšanu uz šādiem
uzbrukumiem. Aktualizētas informācijas pieejamībai var būt ļoti būtiska nozīme, lai ātri
un efektīvi reaģētu uz krīzes situāciju.
Robežkontroles jomā kiberdrošības pasākumi nebija nedz piemēroti, nedz arī atbilstoši
nākotnes prasībām. Pirmkārt, lai nodrošinātu visu kiberdrošības pasākumu īstenošanu,
būtiskas robežkontroles sistēmas pirms darbības uzsākšanas bija oficiāli jāapstiprina.
Revidenti konstatēja, ka divas no trim sistēmām bija uzsākušas darbību bez
apstiprināšanas, un tas nozīmē, ka nebija garantijas par nepieciešamo drošības
pasākumu ieviešanu. Otrkārt, viens DOC darbojās, taču ar to tieši nebija savienota
neviena sistēma. Lai gan ģenēriskā infrastruktūra ar DOC bija savienota, šāda situācija
radīja risku, ka kiberuzbrukumi netiktu atklāti vai tiktu atklāti novēloti. Treškārt,
regulāri netika veikti drošības testi. Faktiski iepriekš bija testēta tikai viena no trim
sistēmām, turklāt tikai ierobežotā apmērā. Visbeidzot, tāpat kā pirmajā revīzijā, netika
modelēts īpašs kiberuzbrukuma izraisītas krīzes scenārijs.
Vienas iepriekš netestētas sistēmas drošības testa laikā “baltās cepures” konstatēja
vairākas nepilnības. Šīs nepilnības varēja izmantot ļaunprātīgi un netiesīgi iestādes
darbinieki, lai veiktu kiberuzbrukumu ar mērķi piekļūt sistēmā esošajai informācijai,
kopēt to un pat manipulēt ar to. Šie rezultāti norāda uz regulāras drošības testēšanas
nozīmi.
Revīzijas konstatējumi ir satraucoši, ņemot vērā robežkontroles procesu
automatizācijas tendenci. Jau tuvākajā nākotnē arvien lielāks skaits robežkontroles
sistēmu apstrādās arvien vairāk datu, izmantojot arvien vairāk savienojumu. Tādējādi
pieaug kiberuzbrukumu risks, un izmantotā pieeja nav atbilstīga nākotnes prasībām.

Secinājumi
Ūdens struktūru gadījumā vairāki būtiski elementi liedza revidētajai iestādei veikt
galīgos pasākumus kiberdrošības jomā. Piemēram, nebija skaidrs, kāds ir draudu
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līmenis, un tādēļ bija sarežģīti izvērtēt, vai veiktie pasākumi un piešķirtais finansējums
bija pietiekami. Turklāt centrālajam departamentam, kurš bija atbildīgs par
kiberdrošību, nebija pilnvaru īstenot nepieciešamos kiberdrošības pasākumus
decentralizēti pārvaldītajās ūdens struktūrās. Šai sakarā tika izpildīti revīzijas ietvaros
sniegtie ieteikumi, kas palīdzēja organizācijai panākt uzlabojumus.
Robežkontroles jomā nav skaidrs, kāda iemesla dēļ nav nodrošināts pietiekams
kiberdrošības līmenis. Revīzijas laikā tika konstatēts, ka tiek īstenotas pilnīgas un sīki
izstrādātas kiberdrošības procedūras un rīcībpolitika un ka darbiniekiem ir pietiekamas
zināšanas un kvalifikācija. Tādēļ revidentu ieteikumi bija vērsti galvenokārt uz to, lai
faktiski tiktu īstenoti visi iespējamie pasākumi.
Abām revīzijām tiek pievērsta liela parlamenta un plašsaziņas līdzekļu uzmanība.
Revīzijas vairoja izpratni par kiberdrošības nozīmi attiecībā uz kritiski svarīgu
infrastruktūru un sniedza revidētajām iestādēm ieskatu par to, kā paaugstināt to
kiberdrošības līmeni. Ciešai sadarbībai ar revidēto iestādi bija ļoti būtiska nozīme, lai
pilnībā izprastu tās situāciju un risinātu riskus saistībā ar izmeklējumiem un testiem
kiberdrošības jomā.
Šajā revīziju ciklā ir paredzēta arī trešā revīzija. Turklāt Nīderlandes valdības
informācijas drošības līmeņa revīzija ir būtisks elements ikgadējā atbilstības revīziju
ciklā. Gadu gaitā Nīderlandes ARI ir pieredzējusi, ka daudzas ministrijas ir īstenojušas
informācijas drošības pasākumus. Revīzijas palāta patlaban izmanto pieredzi, ko tā
ieguvusi, veicot revīzijas kiberdrošības jomā, lai paplašinātu savu redzējumu
informācijas drošības revīzijās, ne tikai pārbaudot dokumentus un rīcībpolitiku, bet arī
faktiski testējot pasākumu efektivitāti.

Citi ziņojumi šajā jomā
Ziņojuma nosaukums:

“Staat van de rijksverantwoording 2019”, 3. daļa

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (holandiešu val.)

Publicēšanas datums:

2020. gads

Ziņojuma nosaukums:

Uzmanības centrā – attālinātais digitalizētais darbs

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (holandiešu val.)

Publicēšanas datums:

2020. gads
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Polija
Najwyższa Izba Kontroli

Publiskā sektora uzdevumu veikšanai izmantoto IT sistēmu
drošība
Publicēšanas datums:

2016. gads

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (poļu val.)

Revīzijas veids un periods:
Revīzijas veids:

atbilstības revīzija

Revīzijas periods:

2014. un 2015. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Revīzijas mērķis bija izvērtēt, vai tādās sistēmās, kuras izveidotas ar mērķi veikt
svarīgus publiskos uzdevumus, vāktie dati bija drošībā. Revīzija aptvēra sešas
izraudzītas iestādes, kuras veic būtiskus publiskos uzdevumus. Pēc analīzes veikšanas
katrā iestādē tika izraudzīta viena būtiska IT sistēma, un pēc tam tika veikta rūpīga tās
pārbaude. Veicot revīziju, tika piemērota COBIT (informācijas un saistīto tehnoloģiju
kontroles mērķi) metodes 4.1. versija.
Šī revīzija tika veikta pēc 2015. gadā veiktās revīzijas “Publiskā sektora struktūru
sniegums kiberdrošības uzdevumu izpildē Polijā” 67, kuras ietvaros izdarītie
konstatējumi norādīja uz sistēmiskām problēmām. 2016. gadā veiktās revīzijas rezultāti
cita starpā parādīja, ka valsts pārvalde līdz tam laikam nebija rīkojusies, lai nodrošinātu
IT drošību valsts līmenī. Tika konstatēts, ka publiskā sektora struktūru darbības saistībā
ar kibertelpas aizsardzību tika veiktas fragmentāri un ka trūka sistēmiskas pieejas. Tā
kā nebija centralizētas sistēmas, kas nodrošinātu konkrētas drošības prasības
konkrētām IT sistēmām, kuras ir būtiskas valsts funkciju izpildei, revīzijas mērķis bija
67

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/14/043/
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pārbaudīt, vai iestādes, kas administrēja IT sistēmas, kuras tika izmantotas svarīgu
publisko uzdevumu veikšanai, nodrošināja minēto uzdevumu drošu īstenošanu.
2019. gadā tika apstiprināta vēl viena ar kiberdrošību saistīta sistēmas revīzija ar
nosaukumu “Kiberdrošība Polijā”, taču tās konstatējumi bija konfidenciāli.

Revīzijas jautājumi
Apakšmērķi tika noteikti divās vērtētajās jomās, cenšoties rast atbildes uz konkrētiem
jautājumiem.
Attiecībā uz IT drošības veicināšanu revidenti iestādes līmenī citā starpā pārbaudīja, vai
o

tika veikta IT drošības pārvaldība;

o

tika īstenoti plāni, lai nodrošinātu IT drošību;

o

tika pārbaudīta, uzraudzīta un kontrolēta IT drošība;

o

bija definēti IT drošības incidenti;

o

IT tika pārvaldītas, izmantojot šifrēšanas atslēgas;

o

tika nodrošināta aizsardzība pret ļaunatūru un tās atklāšana un ielāpošana;

o

tika nodrošināta tīkla drošība.

Attiecībā uz drošības veicināšanu revidenti sistēmu līmenī citā starpā pārbaudīja, vai
o

tika pārvaldīti lietotāju identitātes dati un konti;

o

tika aizsargātas drošības tehnoloģijas un sensitīvi dati.

Konstatējumi un secinājumi
Informācijas drošības sistēmas sagatavotības līmenis un tās īstenošana nenodrošina
pieņemamu drošības līmeni datiem, kas vākti IT sistēmās, kuras tiek izmantotas svarīgu
publisko uzdevumu veikšanai. Informācijas drošības procesi tika veikti haotiski, turklāt,
ja nebija noteiktas procedūras, tie tika īstenoti intuitīvi. No sešām revidētajām
struktūrām tikai viena struktūra bija ieviesusi informācijas drošības sistēmu, taču
jāņem vērā, ka arī tās darbību ietekmēja būtiski trūkumi. Visās revidētajās iestādēs,
izņemot vienu, veicot darbu, lai nodrošinātu atbilstīgu drošības līmeni IT sistēmās
apstrādātajai informācijai, nebija izdevies sasniegt attiecīgo līmeni, jo darbs bija
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uzsākts tikai nesen un bija tikai sākotnējā posmā, kas ietvēra arī nepieciešamā
regulējuma izstrādi. Līdz tam laikam darba pamatā bija vienkāršotas vai neformālas uz
paraugpraksi vai IT personāla pieredzi balstītas procedūras.
Saskaņā ar COBIT 4.1. versijas metodiku informācijas drošības pārvaldības procesa
briedums dažādās revidētajās iestādēs skalā no 0 līdz 5, kur 5 ir augstākais
novērtējums, tika novērtēts starp 1. pakāpi (sākuma pakāpe, kur procesi ir ad hoc) un
3. pakāpi (definēti procesi).
Atbildība par IT drošību revidētajās iestādēs bija drošības koordinatoram, kurš praksē
diemžēl nebija kompetents pārvaldīt procesu kopumā. Attiecīgos uzdevumus bieži vien
veica tikai viena persona. Lai gan bija izveidotas speciālistu darba grupas un noslēgti
līgumi ar ārējiem darbuzņēmējiem, nebija veikta analīze, lai noteiktu, vai sniegtie
pakalpojumi bija atbilstīgi iestādes drošības vajadzībām. Revidēto iestāžu izpratne par
IT drošības nepieciešamību bija fragmentāra un ierobežota. Datu drošība tika uzskatīta
galvenokārt par IT departamenta (nevis visu iestādes struktūrvienību, kuras veic tiesību
aktos paredzētus uzdevumus) atbildību un darbības jomu, un šāda situācija lielā mērā
kavēja saskaņotas visas iestādes IT drošības pārvaldības sistēmas attīstību.
Salīdzinot to, cik kvalitatīvi prasības informācijas drošības nodrošināšanai tika izpildītas
attiecībā uz iestādēm kopumā un attiecībā uz atlasītajām sistēmām, ir skaidrs, ka otrajā
gadījumā īstenošanas kvalitāte bija augstāka. Tas varētu būt saistīts ar vidējā līmeņa
tehnisko darbinieku praktisko zināšanu un iesaistes ietekmi uz drošības nodrošināšanu,
kā arī komerciālu, uz tirgus standartiem balstītu IT sistēmu plašāku izmantošanu valsts
pārvaldē un attīstītākiem drošības nodrošināšanas risinājumiem. Šādu risinājumu
piemērošana un līdzšinējās pieredzes un paraugprakses izmantošana nodrošināja to, ka
ierobežotu resursu, organizatorisko trūkumu vai nefunkcionējoša regulējuma apstākļos
bija iespējams panākt noteiktu dažādu sistēmu drošības līmeni. Taču tas nevar būt
mērķtiecīgs risinājums, jo laikā, kad pastāvīgi pieaug draudu līmenis, IT sistēmu
drošības pamatā nevar būt pasākumi, kas tiek pārvaldīti haotiski un tiek virzīti tikai uz
steidzamu problēmu risināšanu.
Revīzijas secinājumi
Ir jāizstrādā un centralizēti jāīsteno vispārēji ieteikumi attiecībā uz IT drošību un
prasības, kas piemērojamas visām publiskā sektora struktūrām. Ir vajadzīgs sistēmisks
risinājums, kas nodrošina, ka IT drošības revīziju rezultāti tiek publiskoti tādā veidā, lai
iedzīvotāji varētu piekļūt informācijai par publiskā sektora struktūru darbību, un
vienlaikus tiek saglabāta ierobežota pieejamība attiecībā uz informāciju par
pasākumiem un metodēm, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu informācijas drošību.
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Citi ziņojumi šajā jomā
Ziņojuma nosaukums:

Informācijas drošības pārvaldība reģionālajās iestādēs

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (poļu val.)

Publicēšanas datums:

2019. gads

Ziņojuma nosaukums:

Kiberdrošība Polijā (klasificēta informācija)

Saite uz ziņojumu:

publiski nav pieejams

Apstiprināts:

2019. gads

Ziņojuma nosaukums:

IT sistēmu drošības nodrošināšana Podlases vojevodistes
reģionālajās iestādēs

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (poļu val.)

Publicēšanas datums:

2018. gads

Ziņojuma nosaukums:

Aizskaršanas tiešsaistē novēršana un apkarošana bērnu un
jauniešu vidū

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (poļu val.)

Publicēšanas datums:

2017. gads

Ziņojuma nosaukums:

Valsts iestāžu darbības rezultāti, veicot uzdevumus
kiberdrošības jomā Polijā

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (poļu val.)

Publicēšanas datums:

2015. gads

Ziņojuma nosaukums:

Konkrētu prasību attiecībā uz informācijas sistēmām,
elektronisku informācijas apmaiņu un valsts sadarbspējas
satvaru īstenošana, pamatojoties uz vairāku pašvaldību un
pilsētu ar apgabala statusu piemēru

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (poļu val.)

Publicēšanas datums:

2015. gads
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Portugāle
Tribunal de Contas

Portugāles elektroniskās pases revīzija
Publicēšanas datums:

2014. gads

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (portugāļu val.)

Revīzijas veids un periods
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2013. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Darbības revīzija par Portugāles elektronisko pasi (PEP) bija vērsta uz to informācijas
sistēmu efektivitāti, kas atbalsta PEP piešķiršanu, izsniegšanu un izmantošanu, it īpaši
pasažieru automatizētas pārbaudes procesā, nolasot biometriskos datus pie Portugāles
robežām 68.
Revīzijas galvenie mērķi bija šādi:
o

pārbaudīt atbilstību ES un valsts tiesību aktiem, starptautiskajiem standartiem un
pamatnostādnēm par PEP piešķiršanu, izdošanu un izmantošanu, tostarp
pārbaudīt valsts tiesiskā regulējuma atbilstību;

o

pārbaudīt to galveno procesu efektivitāti, kas bija saistīti ar PEP aprites ciklu, it
īpaši ar PEP piešķiršanu, izdošanu un izmantošanu saistīto procesu efektivitāti;

68

Mēs atsaucamies uz Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (Frontex)
automatizētajām robežkontroles sistēmām (ARS).
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pārbaudīt arī informācijas sistēmu darbības kritiskos aspektus, it īpaši drošības
prasību izpildi saistībā ar PEP informācijas sistēmām (SIPEP).

Galvenie riski cita starpā bija:
o

fizisko aktīvu un/vai elektroniskās informācijas zudums/zādzība;

o

konfidenciālas informācijas ļaunprātīga izmantošana;

o

atbilstības risks (tiesību aktu un regulatīvo prasību neizpilde).

Revīzijas periods: 2013. gada 1. janvāris – 2013. gada 31. decembris (nepieciešamības
gadījumā revīzijas periods tika paplašināts).

Konstatējumi un secinājumi
Portugāles elektroniskās pases (PEP) iedala trijās kategorijās, un tās ir vispārējās
pases 69, diplomātiskās pases un īpašās pases. Ir paredzēta pase arī ārvalstniekiem, kura
piešķir ierobežotas tiesības.
Pasu piešķiršanas sistēma ietver vairākus pieteikumu veidus un vairākas datu vākšanas
struktūras un piešķīrējiestādes, taču tikai vienu izdevējiestādi (veic ražošanu,
personalizēšanu un piegādi).
Šajā procesā ir iesaistītas vairākas struktūras (PEP struktūras). Datus vāc un pases
piešķir šādas struktūras:
o

Portugāles kontinentālā daļa: Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 70 un
Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) 71 reģistrācijas iestādes;

69

Aptuveni 99 % no visām pasēm.

70

Imigrācijas un robežsardzes dienests.

71

Reģistrācijas birojs un notariāts (tikai saņemšana).
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o

Azoru salu autonomais reģions 72 un Madeira: dienesti attiecīgā Vice-Presidência
do Governo Regional 73 pakļautībā; ārvalstīs: Portugāles konsulāti;

o

pases izdod un piegādā Imprensa Nacional – Casa da Moeda, S.A. – INCM 74.

Galvenos procesus lielākoties atbalsta SIPEP (centralizēta pieteikumu sistēma, kas tiek
izmantota, lai izdotu Portugāles pases). SIPEP nodrošina iespēju reģistrēt, uzglabāt,
apstrādāt, validēt un sniegt nepieciešamo informāciju saistībā ar PEP, ierosina INCM
veikto pielāgošanas procesu un nodrošina savienojumu ar citiem sistēmas lietojumiem,
koordinējot visas PEP iestādes, kas iesaistītas savākto datu fiziskā un loģistiskā
reģistrācijā.
PEP iestādēm ir tāda organizatoriskā struktūra, kas nodrošina, ka tās sasniedz tiesību
aktos noteiktos mērķus attiecībā uz PEP. Pieteikumu iesniegšanas un datu vākšanas
līmenī sistēma joprojām ir lielā mērā atkarīga no cilvēkresursiem. Taču SIPEP ietver arī
vairākas automatizētas apstrādes un apstiprināšanas funkcijas.
Tā kā procedūras nodrošina kontroles un datu izmantošanas funkcijas, turklāt daļa no
tām tiek īstenota patstāvīgi – bez cilvēka iejaukšanās, SIPEP būtiski ietekmē darbības
organizēšanu un informācijas sistēmu, it īpaši attiecībā uz: i) izpratni par standartiem,
procesiem un nepieciešamajiem datiem un to noteikšanu; kā arī ii) informācijas
sistēmas prasību noteikšanu.
Datu vākšanas procesa efektivitāti un lietderību nodrošina SIPEP mijiedarbība ar citām
informācijas sistēmām 75 saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
Ir izveidota IT jomas pasākumu (pārvaldība, pilnveide un ieviešana, IT darbības,
darbības nepārtrauktība un negadījuma seku novēršana, informācijas drošība)
vispārējas kontroles sistēma, kas netiek rūpīgi dokumentēta, taču nodrošina SIPEP
sistēmas pilnveidi, darbību, pārvaldību un uzturēšanu.

72

Iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu modernizācijas un kvalitātes uzlabošanas aģentūra
(Agência para a Modernização e Qualidade do Serviço ao Cidadão, I. P. – RIAC), valsts
iestāde, – tikai saņemšana.

73

Reģionālās valdības vadītāja vietnieks.

74

Oficiālā tipogrāfija un valsts uzņēmums “Mint”.

75

Tās ir: SEF integrētā informācijas sistēma (SIISEF), Šengenas Informācijas sistēmas valsts
komponents (NSIS), personu identificēšanas datubāze, sodāmības reģistra datubāze.
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Darbības rādītāji (2013. gads):
o

piešķirti aptuveni 500 000 PEP un no tām aptuveni 63 % piešķīra SEF, 33 %
– Portugāles konsulāti un 4 % – reģionālās valdības;

o

ienākumi no PEP izdošanas sasniedza aptuveni 37 miljonus EUR, un to lielāko daļu
guva INCM (43 %), SEF (32 %) un Ministério dos Negócios Estrangeiros – MNE76
(17 %).

2013. gadā veiktās SIPEP pārbaudes neapstiprināja to, ka tiek ievērots ilgākais
iespējamais izsniegšanas termiņš (no pieprasījuma iesniegšanas dienas līdz PEP
pieejamībai saņemšanas vietā), jo faktiskais izsniegšanas datums izsniegšanas vietā ne
vienmēr tika savlaicīgi reģistrēts.
SEF, MNE, RIAC un INCM veica ieguldījumus 11 miljonu EUR apmērā, lai iegādātos
iekārtas biometrisko datu un parakstu vākšanai un iekārtas automatizētajām
robežkontroles sistēmām (ARS), kā arī, lai iegādātos un uzturētu IT sistēmas,
pakalpojumus un tehnisko palīdzību, turklāt lielāko finansējuma daļu izlietoja SEF.
Līdz PEP ieviešanai Portugāles Republikas nebiometriskās pases cena bija 22,44 EUR;
2006. gadā vispārējās biometriskās PEP cena bija 60 EUR, kas 2011. gadā pieauga līdz
65 EUR.
PEP pieteikumi
PEP pieteikumus manuāli apstrādā kompetentie dienesti, kas pieņem pieteikuma
dokumentus, vāc pieteikumu iesniedzēju biogrāfiskos un biometriskos datus, iekasē
maksu un vēlāk izsniedz izdoto PEP.
Pamatā esošā sistēma (SIPEP) pārbauda datu pareizību un kvalitāti, veicot
automatizētas kontroles darbības un salīdzināšanu ar citām informācijas sistēmām,
piemēram, personu identificēšanas datubāzi, lai nodrošinātu pieteikuma atbilstību un
piemērotību PEP piešķiršanai un izdošanai.
Attiecīgās statusa izmaiņas tiek reģistrētas žurnāldatnēs, nodrošinot ierakstu
pārbaudāmību, integritāti un nenoliedzamību.

76

Ārlietu ministrija.
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Datu pārraide datu vākšanas struktūru (Portugālē un ārvalstīs) un SEF starpā notiek,
izmantojot virtuālo privāto tīklu (VPT), kas tiek īstenots, pamatojoties uz piekļuves
pārvaldību atbilstīgi SEF kontrolētiem akreditācijas datiem 77.
Vispārējās PEP pieteikumu apstrādā atšķirīgi, ja to iesniedz personas, kuru tiesības ir
ierobežotas, tostarp i) personas, kuras nevar īstenot savas tiesības (nepilngadīgie,
rīcībnespējīgas personas vai personas, uz kurām attiecas aizliegums), ii) personas,
kurām aizliegumu noteikušas tiesu iestādes vai policija (sodāmība, izskatīšanā esoša
lieta vai dokumentu atsavināšana), kā arī, ja iii) pieteikuma iesniedzējs, kas otro reizi
pieprasa PEP, atsaucas uz valsts vai leģitīmām interesēm.
PEP piešķiršana
Lēmumu par vispārējās PEP piešķiršanu var pieņemt:
o

automātiski – SIPEP pieteikumu apstrādes sistēma pēc pieteikuma iesniedzēja
identitātes pārbaudes un, ja nav sodāmības (tiek pārbaudīta, veicot salīdzināšanu
ar IRN personu identificēšanas un sodāmības datubāzēm) un izskatīšanā esošu
lietu, automātiski sniedz apstiprinājumu. Šādu procedūru izmanto tikai SEF
attiecībā uz PEP pieteikumiem, kas iesniegti valsts kontinentālajā daļā 78;

o

individuāli, ja piekrišanu vai apstiprinājumu dod citas iestādes (reģionālā valdība
un konsulārās pārstāvniecības), vai SEF gadījumā, ja nav izpildītas pases
automātiskas piešķiršanas prasības 79.

77

SIPEP ir pieejama (internetā) valsts, reģionālā un starptautiskā līmenī iestādēm, kuras
atrodas kontinentālajā daļā, Azoru salu autonomajā reģionā un Madeiras autonomajā
reģionā, kā arī ārvalstīs (Portugāles konsulātos).

78

Šī ir SIPEP pieteikumu apstrādes sistēmas automātiska pases piešķiršanas funkcija, kas
sistēmā tiek saukta par “apstiprināšanu” (netiek izmantota, ja PEP tiek pieprasīta otro reizi)
un kas tiek piemērota, ja pilsonis ir likumā noteiktajā vecumā, ja tam ir derīga pilsoņa
apliecība, ja pret personu nav izskatīšanā esošu lietu un personai nav aizliegts saņemt PEP
vai ja persona nav atzīta par tādu, kas nevar saņemt PEP. SEF piešķirto vispārējo PEP
gadījumā aptuveni 60 % pasu tika piešķirtas, piemērojot automatizētas validēšanas
procedūras un lēmumus par pases piešķiršanu, savukārt pārējos pieteikumus izskatīja un
apstiprināja Direção Central de Imigração e Documentação (DCID).

79

It īpaši gadījumos, ja pieteikumu iesniedzēji nevar īstenot savas tiesības (nepilngadīgie,
rīcībnespējīgas personas vai personas, uz kurām attiecas aizliegums), personas, kurām
aizliegumu noteikušas tiesu iestādes vai policija, kā arī, ja PEP tiek pieprasīta otru reizi,
personas, kuru pieteikumus individuāli izskata DCID.

III DAĻA. ARI ziņojumu kopsavilkums

90

PEP izdošana
PEP izdošana, kas ietver izgatavošanu, personalizēšanu un piegādi, ir INCM
kompetencē. Pēc PEP piegādes reģistrācijas SIPEP, pases statuss tiek mainīts uz
“derīga”.
Maksa par PEP atšķiras atkarībā no nepieciešamā pakalpojumu līmeņa. Lai noteiktu
pakalpojumu līmeni, SIPEP ir jānorāda PEP faktiskais piegādes laiks.
PEP piegādi veic piesaistīts transporta pakalpojumu sniedzējs.
PEP derīguma izbeigšana
Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz derīgu iepriekšējo PEP, tās darbība jāpārtrauc, lai
novērstu šādas pases izmantošanu, un SIPEP pieteikumu apstrādes sistēmā pases
reģistrācijas statuss jāmaina uz “nederīga”.
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Somija
Valtiontalouden tarkastusvirasto

Kiberaizsardzības sistēma
Publicēšanas datums:

2017. gads

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (somu val.)

Revīzijas veids un periods
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2016. un 2017. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Revīzijas mērķis bija pārbaudīt, vai kiberaizsardzība centrālajā valdībā bija iedarbīga un
maksimāli efektīva izmaksu ziņā. Revīzijā uzmanība tika pievērsta tam, kā tika
organizēta un pārvaldīta centrālās valdības kiberdrošība. Revīzijas rezultātus varēja
izmantot, lai uzlabotu kbierdrošības efektivitāti un lietderību centrālajā valdībā.
Revīzija tika veikta no 2016. gada 22. septembra līdz 2017. gada 4. septembrim.
2019. gada rudenī tika veikta pēcpārbaude. Tās laikā valsts revīzijas iestāde pārbaudīja
veiktās darbības saistībā ar revīzijas konstatējumiem un sniegtajiem ieteikumiem.
Revidēto struktūru vidū bija iestādes, kuras bija atbildīgas par kiberaizsardzību
centrālajā valdībā (Premjerministra birojs, Finanšu ministrija un Transporta un
komunikāciju ministrija), kā arī iestādes, kuras bija atbildīgas par centralizētiem
kiberaizsardzības uzdevumiem un centralizētu IT pakalpojumu sniegšanu centrālajai
valdībai (Somijas Transporta un komunikāciju aģentūras Valsts Kiberdrošības centrs,
Valdības IKT centrs “Valtori”, Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu aģentūra). Tika
izvērtēta arī ieteikumu efektivitāte, pārbaudot centrālās valdības struktūras, kuras
sniedz elektroniskos pakalpojumus (Digitālo un iedzīvotāju datu pakalpojumu
aģentūra, Somijas Transporta un komunikācijas aģentūra “Traficom”, Valsts
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administratīvais tiesībaizsardzības birojs un tā uzraudzītājs – Tieslietu ministrija, kā arī
Tieslietu ministrijas IKT pakalpojumu centrs).

Revīzijas jautājumi
Revīzijā par kiberdrošības organizēšanu tika meklētas atbildes uz šādiem revīzijas
jautājumiem:
o

vai revidētā struktūra kiberdrošības organizēšanā pievērš pietiekamu vērību
ekonomiskajam aspektam;

o

vai revidētās struktūras situācijas apzināšanās kiberdrošības jomā veicina sistēmu
kiberdrošību;

o

vai revidētajai struktūrai ir pietiekamas spējas reaģēt uz kiberpārkāpumiem?

Revīzijas temats par kiberaizsardzības sistēmu bija daļa no revīzijas tēmas “Informācijas
sabiedrības darbības uzticamības nodrošināšana”, kas bija paredzēta Somijas valsts
revīzijas iestādes 2016.–2020. gada revīziju plānā. Ņemot vērā ietekmi uz centrālās
valdības finansēm, revīzijas temata izvēli pamato problēmas, ko rada pakalpojumu
pārrāvumi un datu aizsardzības pārkāpumi, kā arī zemas kiberdrošības negatīvā
ietekme uz uzņēmējdarbību. Revīzija tika veikta vienlaikus ar revīziju “Elektronisko
pakalpojumu darbības uzticamības nodrošināšana”, kas attiecas uz to pašu revīzijas
tēmu. Revīzijas materiālus galvenokārt veidoja dokumenti un intervijas ar to iestāžu
pārstāvjiem, kas atbildīgas par attiecīgajām darbībām.

Konstatējumi un secinājumi
Somijas kiberdrošības stratēģijā ir noteikti galvenie mērķi un rīcībpolitika, lai risinātu
problēmas kiberdrošības vidē un nodrošinātu tās funkcionēšanu. Ir īstenoti centieni
īstenot kiberdrošības stratēģiju, piemēram, pieņemot īstenošanas programmu un katru
gadu izvērtējot tās panākumus. Drošības komiteja ir sadarbības struktūra Aizsardzības
ministrijā, kas uzrauga un koordinē kiberdrošības stratēģijas īstenošanu.
Kiberdrošības efektīvu organizēšanu nodrošina riska pārvaldība, un, lai tā būtu
veiksmīga, ir vajadzīgas efektīvas pārvaldības struktūras un mehānismi, kas riska
pārvaldību integrē darbībās visos organizācijas līmeņos. Somija un tās centrālā valdība,
tāpat kā daudzas citas valstis, kiberaizsardzības resursu nodrošināšanas jomā nav
pašpietiekamas. Laika gaitā Eiropas Savienības tiesiskais regulējums ir paplašinājies un
kļuvis saistošāks. Somijas valdībā atbildība par kiberaizsardzību tiek īstenota
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decentralizēti, un katra struktūra pati ir atbildīga par kiberdrošību. Centrālajā valdībā ir
sarežģīts atbildības sadalījums attiecībā uz iespējamo kiberpārkāpumu veidiem,
apmēru un novēršanu.
Šīs sarežģītības dēļ reakcija uz problēmām var būt novēlota, turklāt ierobežotais
finansējums ir apgrūtinājis Somijas kiberdrošības stratēģijas īstenošanu. Pamatojoties
uz revīzijas konstatējumiem, valsts revīzijas iestāde ir izdarījusi šādus secinājumus un
sniegusi turpmāk izklāstītos ieteikumus par kiberdrošības organizēšanu centrālajā
valdībā.
Nebija noteikta būtisku kiberdrošības pārkāpumu operatīvas pārvaldības kārtība
Būtisku kiberdrošības pārkāpumu operatīvas pārvaldības plānošana un attiecīgo
atbildības jomu dalīšana nodrošinātu ātrāku reakciju un atbilstīgu koordinēšanu un
resursu piešķiršanu pretpasākumu īstenošanai. Pašreizējā darbības modelī katra
aģentūra pati ir atbildīga par kiberaizsardzības organizēšanu. Taču zināšanas par
kiberaizsardzību nav pietiekamas, un tas traucē gan nodrošināt iekšējo
kiberaizsardzību, gan arī piesaistīt kiberaizsardzības ārpakalpojumus.
Vairāki kiberdrošības stratēģijas mērķi netika sasniegti
Somijas kiberdrošības stratēģijas īstenošanas programma uzlaboja situāciju
kiberdrošības jomā. Vairāki pirmās īstenošanas programmas mērķi netika sasniegti, jo
atšķīrās iesaistes darbības līmenis un to nebija iespējams paaugstināt centralizēti.
Jaunajā īstenošanas programmā tika iekļautas tikai tādas darbības, ko kompetentās
iestādes un citi dalībnieki bija apņēmušies īstenot. Iesaistes līmenis un pieejamie
resursi bija savstarpēji saistīti.
Nebija skaidrības par kiberaizsardzības finansēšanas risinājumu piemērotību
Atšķirības kiberaizsardzības attīstībā daļēji noteica organizāciju rīcībā esošo attīstības
resursu apmērs. Noteikumos par valsts budžeta plānošanu vai plānošanas procesu
nebija noteiktas procedūras, kas nodrošinātu, ka finansējums tiek piešķirts
būtiskākajiem mērķiem kiberaizsardzības jomā. Aģentūras un iestādes piešķīrumus
kiberdrošībai plānoja kā nekonkrētu daļu no aģentūras vai iestādes administratīvajiem
izdevumiem. Somijas kiberdrošības stratēģijā noteiktie pasākumi tika īstenoti tikai tādā
apmērā, cik to pieļāva piešķirtais finansējums.
Kiberaizsardzības aspekti būtu jāņem vērā, arī veicot izmaiņas IKT organizēšanā
Izmaiņas centrālās valdības IKT organizēšanā ir ietekmējušas kiberaizsardzības
mehānismus. Valtori uzdevums centralizēti attīstīt kiberdrošību ir izrādījies sarežģīts.
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Tika konstatēti trūkumi praktisko kiberaizsardzības procedūru atbilstības izvērtēšanā
un jaunu mehānismu īstenošanā.
Būtu jāuzlabo situācijas apzināšana kiberdrošības pasākumu jomā
Kiberdrošības centrs bija atbildīgs par situācijas apzināšanu kiberdrošības jomā valsts
mērogā. Revīzijas laikā nebija noteikts pienākums ziņot Kiberdrošības centram par
kiberdrošības pārkāpumiem. Prasība valdības struktūrām ziņot par pārkāpumiem, kā
arī centralizētu kiberpārkāpumu atklāšanas procedūru piemērošana uzlabotu situāciju.
Pamatojoties uz iepriekš sniegtajiem apsvērumiem, valsts revīzijas iestāde ierosināja
Finanšu ministrijai centrālās valdības IKT dienestos izveidot un īstenot plašu darbības
pārvaldības modeli saistībā ar kiberdrošības incidentiem. Finanšu ministrijai būtu arī
jāsaprot, kā nodrošināt pakalpojumu kiberdrošību visos finansēšanas darbību posmos
un kā uzlabot operatīvo situācijas apzināšanos, uzdodot iestādēm ziņot par
kiberpārkāpumiem Kiberdrošības centram. Valtori tika ieteikts uzlabot kiberdrošības
procedūru īstenošanu, izvērtēšanu un pilnveidi, kā arī kiberpārkāpumu atklāšanu.
Pēcpārbaudes revīzijā tika pārbaudīts, kā tika īstenoti revīzijas ietvaros sniegtie
ieteikumi. Revīzijas iestāde uzskatīja, ka Finanšu ministrija, kas atbild par ieteikumu
īstenošanu, nebija veikusi pietiekamus pasākumus, lai ņemtu vērā sniegtos ieteikumus.
Tomēr kiberdrošība Somijā tika stiprināta arī ar citiem pasākumiem, ko īstenoja ar
Finanšu ministriju nesaistītas iestādes. Tika īstenotas kiberdrošības stratēģiskās
pārvaldības modeļa izmaiņas. Budžeta priekšlikumā 2020. gadam valdība palielināja
piešķīrumus centrālās valdības iestādēm, kurām ir būtiska nozīme kiberdrošības
stiprināšanā. Arī Valtori veica pasākumus atbilstīgi valsts revīzijas iestādes
ieteikumiem. Visbeidzot, valsts revīzijas iestāde noteica, ka, tā kā ieteikumi nebija
īstenoti, bija nepieciešama pēcpārbaudes revīzija, kā arī pilnīgi jauna revīzija šajā jomā,
ņemot vērā notiekošās pārmaiņas kiberdrošības mehānismos un digitālajā vidē un
saistītos riskus, kā arī kiberdrošības ietekmi uz centrālās valdības finansēm un
sabiedrību.
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Zviedrija
Riksrevisionen

Novecojušas IT sistēmas – šķērslis efektīvai digitalizācijai
Publicēšanas datums:

2019. gads

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)
ziņojums (zviedru val.)

Revīzijas veids un periods
Revīzijas veids:

lietderības revīzija

Revīzijas periods:

2018. un 2019. gads

Ziņojuma kopsavilkums
Revīzijas temats
Novecojušas uzņēmējdarbībai kritiski svarīgas IT sistēmas rada būtisku efektivitātes
problēmu risku, jo aģentūrām attiecīgi ir nepieciešami lielāki resursi to uzturēšanai.
Tādēļ ir pamatots iemesls uzskatīt, ka novecojušas IT sistēmas rada augstu publiskā
finansējuma neatbilstīgas pārvaldības risku. Tās veicina arī to, ka nelietderīgi tiek
izlietotas aģentūru inovācijas spējas, ko būtu iespējams izmantot jaunu IT sistēmu
izstrādei. Taču novecojušas IT sistēmas rada problēmas ne tikai atsevišķām
struktūrām – vienas struktūras problēmas var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz tās
spēju koordinēt darbību ar citām struktūrām vai privātā sektora dalībniekiem.
Novecojušas IT sistēmas rada arī informācijas drošības apdraudējumus.
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Galvenais revīzijas temats, revīzijas jautājumi, konteksts
Revīzijas mērķis bija pārbaudīt novecojušu IT sistēmu izmantošanu centrālās valdības
administrācijā un izvērtēt, vai valdība un iestādes ir veikušas piemērotus pasākumus,
lai novērstu to, ka IT sistēmas kļūst par šķērsli efektīvai digitalizācijai. Tika meklētas
atbildes uz šādiem revīzijas jautājumiem:
o

vai iestādes ir veikušas atbilstīgus pasākumus, lai risinātu problēmas saistībā ar
novecojušām IT sistēmām;

o

vai valdība ir veikusi atbilstīgus pasākumus, lai risinātu problēmas saistībā ar
novecojušām IT sistēmām?

Konstatējumi un secinājumi
o

Revīzijas laikā tika konstatēts, ka novecojušas IT sistēmas tiek izmantotas lielā daļā
valdības aģentūru. Turklāt daudzās aģentūrās novecojusi bija viena vai vairākas
uzņēmējdarbībai kritiski svarīgas IT sistēmas. Zviedrijas valsts revīzijas iestādei tā
bija jauna informācija, un neviens iepriekš nebija apzinājies šīs problēmas apmēru
centrālās valdības administrācijā. Aptuveni 80 % aģentūru norādīja, ka tām bija
sarežģīti uzturēt informācijas drošības līmeni vienā vai vairākās to darbībai kritiski
svarīgās sistēmās. Vairāk nekā katra desmitā iestāde atbildēja, ka tas attiecās uz
visām sistēmām vai lielāko daļu sistēmu.

o

Lielā daļā pārbaudīto aģentūru netika īstenota piemērota pieeja IT atbalsta
pilnveidei un administrēšanai. Tās neizmantoja pieejamos rīkus darbības
pilnveidei, lai noteiktu, kā IT atbalsts varētu vislabāk palīdzēt sasniegt pamata
darbības mērķus. Tādēļ liela daļa revidēto aģentūru nevarēja iesniegt vispārēju
aprakstu par to, kā stratēģijas, darbības procesi un sistēmas bija savā starpā
saistīti. Savukārt tas nozīmē, ka tām bija sarežģīti analizēt un izprast, kā pārmaiņas
ietekmēja organizācijas mērķus, un tādēļ bija grūtāk noteikt vēlamo situāciju
nākotnē.

o

Vairāk nekā puse iestāžu minēja, ka netika izmantots apstiprināts modelis ar to
IT sistēmām saistīto jautājumu risināšanai un lēmumu pieņemšanai no sistēmas
izstrādes posma līdz izmantošanas pārtraukšanai, kas parasti tiek saukts par
izmantošanas cikla pārvaldības modeli. Saskaņā ar Zviedrijas VRI tas liecināja par
to, ka izmantošanas cikla pārvaldība nebija strukturēta un metodiska. Tika
konstatēti arī trūkumi riska analīzē un spējā sadalīt IT izmaksas līdz zemākam
līmenim, kas nepieciešams pārdomātu lēmumu pieņemšanai.
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o

Gandrīz 60 % iestāžu savām sistēmām, izņemot vienu vai dažas uzņēmējdarbībai
kritiski svarīgas sistēmas, nebija izstrādājušas sistēmas attīstības cikla plānus.
Ņemot vērā attīstības cikla plānu un citu plānošanas dokumentu trūkumu daudzās
aģentūrās, kā arī to, ka tika pieļautas nepilnības attīstības cikla faktiskajā
pārvaldībā, kopumā nevarēja uzskatīt, ka aģentūras bija piemērojušas pārdomātu
un skaidru pieeju attiecībā uz IT sistēmām.

o

Zviedrijas VRI konstatēja, ka iesaistītajām ministrijām un līdz ar to arī valdībai
nebija pietiekamu zināšanu par novecojušu IT sistēmu izmantošanas apmēru un
ietekmi.

Vispārīgs secinājums bija tāds, ka revīzijas laikā lielākā daļa aģentūru vēl nebija efektīvi
atrisinājušas problēmas saistībā ar novecojušām IT sistēmām. Zviedrijas VRI uzskatīja,
ka problēma bija tik būtiska un plaši izplatīta, ka tā bija šķērslis valsts pārvaldes
efektīvas digitalizācijas turpināšanai. Revīzijas rezultāti norādīja uz to, ka valdībai trūka
zināšanu par to, ka pastāv problēmas saistībā ar novecojušām IT sistēmām, kā arī par
šo problēmu ietekmi. Turklāt valdība nebija veikusi pasākumus, lai tiešā veidā risinātu
novecojušu IT sistēmu problēmu. Tādēļ Zviedrijas VRI secināja: nevar uzskatīt, ka
valdība ir veikusi pietiekamus pasākumus, lai nodrošinātu problēmu ierobežošanu vai
risināšanu.
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Citi ziņojumi šajā jomā
Ziņojuma nosaukums:

“Uzņēmējdarbības uzsākšanas atvieglošana – valdības centieni
veicināt digitālo procesu” (RiR 2019:14)

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)
ziņojums (zviedru val.)

Publicēšanas datums:

2019. gads

Ziņojuma nosaukums:

“Valsts pārvaldes administrēšana – vienkāršāka, pārredzamāka
un efektīvāka valsts pārvalde” (RiR 2016:14)

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)
ziņojums (zviedru val.)

Publicēšanas datums:

2016. gads

Ziņojuma nosaukums:

“Informācijas drošības nodrošināšana deviņās aģentūrās”
(RiR 2016:8)

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)
ziņojums (zviedru val.)

Publicēšanas datums:

2016. gads

Ziņojuma nosaukums:

“Kibernoziedzība: policija un prokuratūra var strādāt efektīvāk”
(RiR 2015:21)

Saite uz ziņojumu:

ziņojuma kopsavilkums (angļu val.)
ziņojums (zviedru val.)

Publicēšanas datums:

2015. gads
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Eiropas Savienība
Eiropas Revīzijas palāta

Informatīvais apskats: problēmas, kas traucē īstenot efektīvu
ES kiberdrošības politiku
Publicēšanas datums:

2018. gads

Saite uz ziņojumu:

ziņojums (23 valodās)

Revīzijas veids un periods
Revīzijas veids:

politikas apskats

Revīzijas periods:

2018. gada aprīlis – septembris

Ziņojuma kopsavilkums
Apskata temats
Informatīvais apskats nav revīzijas ziņojums, un šā apskata mērķis bija sniegt pārskatu
par sarežģīto situāciju ES kiberdrošības politikas jomā un noteikt galvenās problēmas,
kas traucē efektīvi īstenot politiku. Tajā ir skatīti jautājumi, kas attiecas uz tīklu un
informācijas drošību, kibernoziedzību, kiberaizsardzību un dezinformāciju.
ERP veica analīzi, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju, kas iekļauta oficiālos
dokumentos, nostājas dokumentos un trešo personu pētījumos. Praktiskais darbs tika
veikts no 2018. gada aprīļa līdz septembrim, un tika ņemtas vērā norises līdz
2018. gada decembrim. Papildus šim darbam ERP veica dalībvalstu revīzijas iestāžu
aptauju un intervēja galvenās ieinteresētās personas ES iestādēs, kā arī privātā sektora
pārstāvjus.
Nav standarta vispārpieņemtas kiberdrošības definīcijas. Plašākā nozīmē kiberdrošība
ir visas garantijas un pasākumi, kas pieņemti, lai aizsargātu informācijas sistēmas un to
lietotājus pret neatļautu piekļuvi, uzbrukumiem un bojājumiem, lai nodrošinātu to
konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Kiberdrošība ietver kiberincidentu
novēršanu un atklāšanu, reaģēšanu uz tiem un to seku pārvarēšanu. Incidenti var būt
tīši vai netīši, un tie var būt dažādi, piemēram, gan informācijas nejauša izpaušana, gan
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arī uzbrukumi uzņēmumiem un kritiskai infrastruktūrai, personas datu zādzība un pat
iejaukšanās demokrātiskos procesos.
ES politikas stūrakmens ir 2013. gada Kiberdrošības stratēģija. Stratēģijas mērķis ir
panākt, lai ES digitālā vide kļūtu par drošāko pasaulē, vienlaikus aizsargājot
pamatvērtības un brīvības. Šajā stratēģijā noteikti pieci pamatmērķi, un tie ir:
i) stiprināt kibernoturību; ii) mazināt kibernoziedzību; iii) veidot kiberaizsardzības
politiku un spējas; iv) palielināt rūpnieciskos un tehnoloģiskos kiberdrošības resursus,
kā arī v) veidot starptautisku kibertelpas politiku atbilstīgi ES pamatvērtībām.

Konstatējumi
Bija sarežģīti izvērtēt ietekmi, ko rada nepietiekama sagatavotība kiberuzbrukumiem,
jo trūkst uzticamu datu. Laikposmā no 2013. līdz 2017. gadam kibernoziedzības
ekonomiskā ietekme palielinājās piecas reizes, radot zaudējumus valdībām un
uzņēmumiem – gan lieliem, gan maziem. Kiberapdrošināšanas prēmiju prognozētais
pieaugums no 3 miljardiem EUR 2018. gadā līdz 8,9 miljardiem EUR 2020. gadā
apstiprina šo tendenci. Lai gan 80 % ES uzņēmumu 2016. gadā piedzīvoja vismaz vienu
kiberdrošības incidentu, risku apzināšanas līmenis joprojām ir satraucoši zems. No
visiem ES uzņēmumiem 69 % nav zināšanu vai ir tikai pamatzināšanas par to, cik lielā
mērā tie pakļauti kiberdraudiem, un 60 % uzņēmumu nekad nav aprēķinājuši
iespējamos finansiālos zaudējumus. Turklāt pasaules mēroga apsekojuma rezultāti
rāda, ka viena trešdaļa organizāciju drīzāk maksātu hakera pieprasītu maksu, nevis
veiktu ieguldījumus informācijas drošības jomā.
ERP izdarīja šādus konstatējumus.
o

ES kibertelpas ekosistēma ir sarežģīta vairāklīmeņu struktūra, kurā iesaistītas
daudzas ieinteresētās personas. Visu tās būtiski atšķirīgo elementu apvienošana ir
ļoti grūts uzdevums.

o

ES vēlas kļūt par pasaulē drošāko tiešsaistes vidi. Lai sasniegtu šo vērienīgo mērķi,
visām ieinteresētajām personām jāīsteno ievērojami centieni, tostarp
nepieciešams drošs un labi pārvaldīts finansiālais pamats. Skaitļu iegūšana ir
sarežģīta, taču tiek lēsts, ka ES publiskais finansējums kiberdrošības jomā ir viens
līdz divi miljardi euro gadā. Salīdzinājumā – ASV federālās valdības izdevumi
2019. gadā bija aptuveni 21 miljards USD.

o

Informācijas drošības pārvaldība nozīmē ieviest struktūras un veidot politiku, lai
nodrošinātu datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību. Informācijas

III DAĻA. ARI ziņojumu kopsavilkums

101

drošības pārvaldība nav tikai tehnisks uzdevums – lai to veiktu, vajadzīga efektīva
vadība, stingras procedūras un stratēģijas, kas pielāgotas organizācijas mērķiem.
o

Dalībvalstīs izmanto dažādus kiberdrošības pārvaldības modeļus, turklāt nereti šie
modeļi paredz, ka atbildība par kiberdrošību tiek sadalīta daudzām struktūrām.
Minētās atšķirības var traucēt sadarbībai, kas vajadzīga, lai reaģētu uz plaša
mēroga pārrobežu incidentiem un lai apmainītos ar izlūkdatiem par draudiem
valstu līmenī, nemaz jau nerunājot par ES līmeni.

o

Efektīvas atbildes reakcijas uz kiberuzbrukumiem plānošanai ir būtiska nozīme, lai
pēc iespējas savlaicīgāk apturētu šādu uzbrukumu veikšanu. Ir īpaši svarīgi, lai
kritiskās nozares, dalībvalstis un ES iestādes spētu reaģēt ātri un saskaņoti. Šai
sakarā būtiska nozīme ir savlaicīgai atklāšanai.

Ieteikumi
ERP apskats liecina, ka ir jāmaina pieeja un tai jābūt vērstai uz sniegumu, kā arī
jābalstās uz novērtēšanas praksi, lai nodrošinātu jēgpilnu pārskatatbildību un
izvērtēšanu. Spēkā esošajos tiesību aktos joprojām ir nepilnības, un dalībvalstis tos
netransponē saskaņoti. Šāda situācija var apgrūtināt tiesību aktu potenciāla pilnvērtīgu
izmantošanu.
Vēl viena konstatētā problēma ir saistīta ar ieguldījumu līmeņa pielāgošanu
stratēģiskajiem mērķiem, kas nosaka nepieciešamību paaugstināt ieguldījumu līmeni
un ietekmi. Situāciju sarežģī tas, ka ES un tās dalībvalstīm nav skaidra priekšstata par
ES finansējuma izlietojumu kiberdrošības jomā. Tiek ziņots arī par ES kiberjomas
aģentūru ierobežotajiem resursiem, tostarp par grūtībām piesaistīt un saglabāt
talantīgus darbiniekus.
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Akronīmi un abreviatūras
AK: Apvienotā Karaliste
APA: attīstīts pastāvīgs apdraudējums
APP: attālās piekļuves protokols
ARI: augstākā revīzijas iestāde
ASV: Amerikas Savienotās Valstis
CERT-EU: ES iestāžu un aģentūru datorapdraudējumu reaģēšanas vienība
COBIT: informācijas un saistīto tehnoloģiju kontroles mērķi
Covid-19: slimība, ko 2019. gadā izraisīja smagā akūtā respiratorā sindroma

koronavīruss 2
CR: cilvēkresursi
CSIRT: datordrošības incidentu reaģēšanas vienība
DDoS: izkliedētais pakalpojuma atteikums
DEP: programma “Digitālā Eiropa”
DFS: daudzgadu finanšu shēma
EAA: Eiropas Aizsardzības aģentūra
EĀDD: Eiropas Ārējās darbības dienests
EC3: Eiropola Eiropas Kibernoziedzības apkarošanas centrs
Eiropols: Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai
EISI: Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments
ENISA: Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra
ERP: Eiropas Revīzijas palāta
ES: Eiropas Savienība
ESI fondi: Eiropas strukturālie un investīciju fondi

Akronīmi un abreviatūras

ESRK: Eiropas Sistēmisko risku kolēģija
IKP: iekšzemes kopprodukts
IKT: informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
IoT: lietu internets
ISACA: Informācijas sistēmu revīzijas un kontroles asociācija
IT: informācijas tehnoloģijas
KDAP: kopējā drošības un aizsardzības politika
LPPP: līgumiskā publiskā un privātā sektora partnerība
MERS: Tuvo Austrumu respiratorais sindroms
NATO: Ziemeļatlantijas līguma organizācija
PESCO: pastāvīgā strukturētā sadarbība
SARS: smags akūts respiratorais sindroms
TID direktīva: Tīklu un informācijas drošības direktīva
URL: vienotais resursu vietrādis
VDAR: Vispārīgā datu aizsardzības regula
VKS: valsts kiberdrošības stratēģija
VRI: valsts revīzijas iestāde
“IDF – policija”: “Iekšējās drošības fonds – policija”
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Glosārijs
5G: piektās paaudzes tehnoloģiju standarts platjoslas šūnu tīkliem, ko mobilo tālruņu

uzņēmumi sāka ieviest visā pasaulē 2019. gadā un kas paredzēts kā 4G tīkla pēctecis un
nodrošina modernāko mobilo tālruņu savienojamību. Augstāku ātrumu daļēji
nodrošina augstākas frekvences radioviļņu izmantošana nekā iepriekšējos šūnu tīklos.
Attālās piekļuves protokols (APP): tehniskais standarts (izdevējs – Microsoft) galddatora

attālai izmantošanai. Attālās piekļuves lietotāji var piekļūt savam galddatoram, atvērt
un labot datnes, kā arī izmantot lietotnes tā, it kā viņi atrastos pie sava galddatora.
Attīstīts pastāvīgs apdraudējums: nepilnvarots lietotājs piekļūst sistēmai un tīklam un

nepamanīts paliek tajā ilgāku laiku. Īpaši bīstams uzbrukums uzņēmumiem, jo hakeri
ilgāku laiku piekļūst sensitīviem uzņēmuma datiem, taču parasti netiek nodarīts
kaitējums uzņēmuma tīkliem vai vietējām iekārtām. Uzbrukuma mērķis ir datu zādzība.
Augstas veiktspējas datošana: spēja ātri apstrādāt datus un veikt sarežģītus aprēķinus.
Biometriskie dati (biometrija): fiziskās (pirkstu nospiedumi un acs tīklene) vai uzvedības

pazīmes, kas raksturo personu. Datorzinātnē autentificēšana tiek izmantota kā
identificēšanas un piekļuves kontroles forma.
Bitmonēta: 2009. gadā izveidota digitālā vai virtuālā valūta, kas saistīta ar vienādranga

tehnoloģijas izmantošanu, lai veicinātu zibmaksājumu veikšanu.
Datu aizsardzības pārkāpums: tīša vai netīša drošas vai privātas/konfidenciālas

informācijas izpaušana neuzticamā vidē.
Datu apstrāde: darbību ar datiem veikšana, it īpaši izmantojot datoru, lai izgūtu,

pārveidotu vai klasificētu informāciju.
Dezinformācija: pārbaudāmi nepatiesa vai maldinoša informācija, kas tiek sagatavota,

publiskota un izplatīta, lai gūtu ekonomisku labumu vai tīši maldinātu sabiedrību, un
var radīt kaitējumu sabiedrībai.
Digitalizācija: informācijas pārveide digitālā formātā, informāciju organizējot bitos.

Rezultāts ir objekta, attēla, skaņas, dokumenta vai signāla attēlošana, izmantojot
ciparu virkni, kas raksturo diskrētu datu izlasi.
Digitālais saturs: visi dati, piemēram, teksts, skaņas, attēli vai video, kas tiek glabāti

digitālā formātā.
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Digitālā pakalpojuma sniedzējs: jebkura persona, kas sniedz vienu vai vairākus no šādiem

trim digitālo pakalpojumu veidiem: tiešsaistes tirdzniecības vietas pakalpojumi,
meklētājprogrammas un mākoņpakalpojumi.
Digitālā platforma: vide, kurā mijiedarbojas vismaz divas dažādas grupas, no kurām

viena parasti ir piegādātāji, bet otra – patērētāji vai lietotāji. Digitālā platforma var būt
tehniskais nodrošinājums vai operētājsistēma, pat pārlūkprogramma un saistītās
lietojumprogrammas saskarnes vai cita pamatā esoša programmatūra, ja ar to tiek
īstenots programmas kods.
Digitālie aktīvi: visi aktīvi digitālā formātā, kas pieder privātpersonai vai uzņēmumam un

uz ko attiecas to lietošanas tiesības (piemēram, attēli, fotogrāfijas, videomateriāli,
datnes ar tekstu u. c.).
Hakeris: persona, kas izmanto datoru, tīklošanas vai citas prasmes, lai iegūtu neatļautu

piekļuvi datiem, datorsistēmām vai tīkliem.
Hibrīddraudi: pretinieku naidīga nodoma izpausme, izmantojot tradicionālu un

netradicionālu karadarbības metožu apvienojumu (t. i., militārās, politiskās,
ekonomiskās un tehnoloģiskās metodes) nolūkā nepiekāpīgi panākt savus mērķus.
Ielāpošana: izmaiņu kopums, ko ievieš programmatūrā, vai tās atjaunināšana, labošana

vai uzlabošana, tostarp novēršot drošības apdraudējumus.
Informācijas drošība: tādu procesu un rīku kopums, kas aizsargā fiziskus un digitālus

datus pret neatļautu piekļuvi, izmantošanu, izpaušanu, pārtraukšanu, grozīšanu,
ierakstīšanu vai iznīcināšanu.
Integritāte: informācijas nepareizas pārveidošanas vai iznīcināšanas nepieļaušana un tās

autentiskuma garantēšana.
Izkliedētais pakalpojuma atteikums (DDoS): kiberuzbrukums, kas liedz likumīgiem

lietotājiem piekļūt tiešsaistes pakalpojumam vai resursam, to pārpludinot ar lielāku
skaitu pieprasījumu, nekā tas spēj apstrādāt.
Izspiedējprogrammatūra: ļaunprātīga programmatūra, kas liedz cietušajiem piekļuvi

datorsistēmai vai padara datnes nelasāmas, parasti izmantojot šifrēšanu. Tad uzbrucējs
parasti šantažē cietušo un atsakās atjaunot piekļuvi, kamēr nav samaksāta izpirkuma
maksa.
Kiberaizsardzība: kiberdrošības apakškopa, kuras mērķis ir aizsargāt kibertelpu ar

militāriem un citiem piemērotiem līdzekļiem, lai sasniegtu militāri stratēģiskos mērķus.
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Kiberdiplomātija: diplomātisko resursu izmantošana un diplomātisko funkciju veikšana,

lai aizsargātu nacionālās intereses saistībā ar kibertelpu. To pilnībā vai daļēji izmanto
diplomāti divpusējās attiecībās (piemēram, ASV un Ķīnas dialogā) vai daudzpusējos
forumos (piemēram, ANO). Diplomāti īsteno darbības ne tikai tradicionālajās
diplomātijas jomās, bet arī sadarbojas ar dažādiem nevalstiskiem dalībniekiem
(piemēram, interneta uzņēmumu (tādu kā Facebook vai Google) vadītājiem,
uzņēmējiem tehnoloģiju jomā vai pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Diplomātija
var ietvert arī pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu apspiestajiem citās valstīs, izmantojot
tehnoloģijas.
Kiberdrauds: ļaunprātīga rīcība ar mērķi bojāt datus, zagt datus vai radīt kaitējumu

digitālajā vidē kopumā.
Kiberdrošība (kiberaizsardzība): visas garantijas un pasākumi, kas pieņemti, lai aizsargātu

IT sistēmas un to datus pret neatļautu piekļuvi, uzbrukumiem un bojājumiem nolūkā
nodrošināt to pieejamību, konfidencialitāti un integritāti.
Kiberdrošības ekosistēma: ierīces, dati, tīkli, cilvēki, procesi un organizācijas, kas

mijiedarbojas komplicētā kopienā, kā arī procesu un tehnoloģiju vide, kas ietekmē un
atbalsta šo mijiedarbību.
Kiberincidents: notikums, kas tieši vai netieši kaitē IT sistēmas un tās apstrādāto,

uzglabāto vai pārraidīto datu noturībai un drošībai vai arī tos apdraud.
Kibernoturība: spēja novērst un izturēt kiberuzbrukumus un incidentus, kā arī

sagatavoties tiem un no tiem atgūties.
Kibernoziegumi: dažādas noziedzīgas darbības, kurās datori un IT sistēmas ir galvenais

līdzeklis vai galvenais mērķis. Šīs darbības ietver: tradicionālus pārkāpumus (piemēram,
krāpšana, viltošana un identitātes zādzība), ar saturu saistītus pārkāpumus (piemēram,
bērnu pornogrāfijas izplatīšana tiešsaistē vai kūdīšana uz rasu naidu) un pārkāpumus,
kas saistīti tikai ar datoriem un informācijas sistēmām (piemēram, uzbrukumi
informācijas sistēmām, pakalpojumatteice, ļaunatūra un izspiedējprogrammatūra).
Kiberspiegošana: rīcība vai prakse, kad bez informācijas turētāja atļaujas vai tam

nezinot, personīga, ekonomiska, politiska vai militāra labuma gūšanas nolūkā,
izmantojot internetu, tīklus vai atsevišķus datorus, tiek iegūti noslēpumi un informācija
no privātpersonām, konkurentiem, sāncenšiem, grupām, valdībām un ienaidniekiem.
Kibertelpa: nemateriāla globālā vide, kurā tiešsaistes saziņa notiek starp cilvēkiem,

programmatūru un pakalpojumiem, izmantojot datortīklus un tehnoloģiskas ierīces.
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Kiberuzbrukums: mēģinājums kibertelpā apdraudēt vai iznīcināt datu vai datorsistēmas

konfidencialitāti, integritāti un pieejamību.
Konfidencialitāte: informācijas, datu vai aktīvu aizsardzība pret neatļautu piekļuvi vai

izpaušanu.
Kriptovalūta: digitālais aktīvs, ko emitē un ar ko apmainās, izmantojot šifrēšanas

metodes, neatkarīgi no centrālās bankas. Virtuālas kopienas locekļi to pieņem kā
maksāšanas līdzekli.
Kritiskā infrastruktūra: fiziskie resursi, pakalpojumi un iekārtas, kuru darbības traucējumi

vai iznīcināšana būtiski ietekmētu ekonomikas un sabiedrības darbību.
Kritiski svarīga informācijas sistēma: jebkura esoša vai paredzēta informācijas sistēma,

kas tiek uzskatīta par būtisku organizācijas efektīvai un lietderīgai darbībai.
Lietu internets (Internet of Things – IoT): tādu ikdienā lietojamu priekšmetu tīkls, kas

aprīkoti ar elektroniku, programmatūru un sensoriem, lai tie varētu sazināties un
apmainīties ar datiem internetā.
Ļaunatūra: ļaunprogrammatūra. Datorprogramma, kas paredzēta, lai nodarītu

kaitējumu datoram, serverim vai tīklam.
Mākoņdatošana: IT resursu – piemēram, glabāšanas, datošanas jaudas vai datu

koplietošanas jaudas – piegāde pēc pieprasījuma internetā, izmantojot izmitināšanu
attālas piekļuves serveros.
Mākslīgais intelekts: cilvēka intelekta simulēšana iekārtās, kas ieprogrammētas domāt

kā cilvēki un atdarināt to darbības; visas iekārtas, kas demonstrē cilvēka prātam
raksturīgas darbības, tādas kā mācīšanos un problēmu risināšanu.
Pamatpakalpojumu sniedzējs: publiskā vai privātā sektora struktūra, kas sniedz

pakalpojumu, kurš ir būtisks īpaši svarīgu sabiedrisku un/vai ekonomisku darbību
nodrošināšanai.
Personas dati: informācija, kas attiecas uz identificējamu personu.
Pieejamība: savlaicīgas un uzticamas piekļuves informācijai un tās izmantošanai

nodrošināšana.
Piekļuves dati: informācija par lietotāja pieteikšanās un atteikšanās darbību, lai piekļūtu

pakalpojumam, piemēram, laiks, datums un IP adrese.
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Pikšķerēšana: tādu e-pasta vēstuļu nosūtīšana, kuru izcelsme atdarina uzticamu avotu,

lai maldinātu saņēmējus un aicinātu tos klikšķināt uz ļaunprātīgām saitēm vai paziņot
personisku informāciju.
Reklāmprogrammatūra: ļaunprātīga programmatūra, kas parāda reklāmkarogus vai

uznirstošos logus un kas ietver kodu, lai izsekotu cietušo uzvedību tiešsaistē.
Sabiedrisko pakalpojumu iekārtas: jebkurš stabs, tornis, virszemes vai pazemes

cauruļvads, jebkurš cits balsts vai atbalstoša struktūra, jebkura tranšeja kopā ar
aprīkojumu, ko izmanto elektrības piegādei vai izplatīšanai un tālruņa un telegrāfa
sakaru nodrošināšanai vai pakalpojumu sniegšanai, izmantojot kabeļus vai signālus, vai
jebkuru līdzīgu pakalpojumu sniegšanai.
Sabotāža: tīša darbība, lai iznīcinātu, radītu kaitējumu vai traucējumus, it īpaši politiskos

vai militāros nolūkos.
Sociālā inženierija: attiecībā uz informācijas drošību – psiholoģiskas manipulācijas, lai

maldinātu cilvēkus un tiem liktu veikt kādas darbības vai izpaust konfidenciālu
informāciju.
Spiegprogrammatūra: programmatūra, ko izmanto, lai veiktu ļaunprātīgas darbības ar

mērķi iegūt informāciju par personu vai organizāciju un nodot šo informāciju citai
personai tādā veidā, kas kaitē lietotājam, piemēram, pārkāpjot tā privātumu vai
apdraudot tā ierīces drošību.
Šifrēšana: nolasāmas informācijas pārveidošana nesalasāmā tās aizsardzības nolūkā. Lai

izlasītu informāciju, lietotājam jābūt pieejamai slepenai atslēgai vai parolei.
Tārps: datortārps ir pastāvīga ļaunatūra, kas replicējas, lai izplatītos citos datoros. Šī

ļaunatūra bieži vien izmanto datortīklu, lai izplatītos, izmantojot mērķdatora drošības
nepilnības, lai tam piekļūtu.
Tekstu vektorizēšana: vārdu, teikumu vai visa dokumenta pārvēršana cipariskā vektorā,

ko var izmantot mašīnmācīšanās algoritmi.
Tīkla drošība: kiberdrošības apakškopa, kas aizsargā datus, kuri nosūtīti ar viena un tā

paša tīkla ierīcēm, lai nodrošinātu, ka informācija netiek pārtverta vai mainīta.
Trojas zirgs: ļaunprātīga koda vai programmatūras veids, kas šķiet likumīgs, taču var

pārņemt kontroli pār datoru. Trojas zirgs izstrādāts, lai radītu kaitējumu un
traucējumus, zagtu informāciju vai veiktu citas kaitējošas darbības personas datiem vai
tīklam.
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Uzbrukumi tīmeklī: noteikti lietotāji ir pārliecināti, ka tiks nodrošināts sensitīvās

personīgās informācijas ar ko tie dalās tīmekļa vietnē, privātums un drošība. Ielaušanās
(uzbrukuma) sekas var būt tādas, ka to kredītkartes, sociālā nodrošinājuma vai
medicīniskā informācija kļūst publiski pieejama, radot potenciāli smagas sekas.
Vēlēšanu infrastruktūra: tā ietver informācijas kampaņā izmantotās IT sistēmas un

datubāzes, sensitīvu informāciju par kandidātiem, vēlētāju reģistrācijas un pārvaldības
sistēmas.
“Baltā cepure”: persona (datordrošības speciālists), kas iekļūst datortīklā nevis

ļaunprātīgā vai noziedzīgā nolūkā, bet lai testētu vai pārbaudītu tā drošību.

Kā sazināties ar ES
Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tīmekļa lapā
https://europa.eu/european-union/contact_lv
Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:
— pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
— pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
— pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv

Kā atrast informāciju par ES
Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa:
https://europa.eu/european-union/index_lv
ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://publications.europa.eu/lv/publications.
Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai tuvāko informācijas centru
(sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).
ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties
vietnē EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu
ES atklātie dati
ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un bez maksas
izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.

