
 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

SOCIĀLO ZINĀTŅU FAKULTĀTE 

POLITIKAS ZINĀTNES NODAĻA 

 

 

 

 

 

 

KIBERDROŠĪBAS KONCEPTA ATTĪSTĪBA  

LATVIJĀ UN IGAUNIJĀ 

 

 

MAĢISTRA DARBS 

 

 

 

 

Autore: Elīna Neimane 

Studenta apliecības Nr.: en08002 

Darba vadītāja: profesore Dr. paed. Žaneta Ozoliņa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RĪGA 2013 



2 

Anotācija 

 

 

Šī darba fokusā ir šobrīd aktuālais kiberdrošības koncepts. Pētījumā tiek aplūkota Latvijas un 

Igaunijas situācija kiberdrošības jomā, lai pārbaudītu, vai un cik lielā mērā starp abām valstīm 

pastāv atšķirības kibertelpas drošības politikas instrumentu attīstībā. Drošībiskošanas teorijas 

ietvaros tiek pārbaudīts, vai 2007.gada kiberuzbrukumi Igaunijā un 2010.gada Neo incidents 

Latvijā ir uzskatāmi par drošībiskošanas procesa sākumpunktiem. Izanalizējot iegūto 

informāciju un apkopojot ekspertu viedokļus, tiek secināts, ka ne Latvijas, ne Igaunijas 

gadījumi nav attiecināmi uz drošībiskošanas teorijas ietvaru. Taču šiem atskaites punktiem ir 

bijusi liela nozīme, īpaši Igaunijā. Tāpat tiek secināts, ka Igaunijā kibertelpas drošības 

politikas instrumenti ir progresējuši vairāk gan stratēģiskajā, gan institucionālajā, gan 

pētnieciskajā līmenī. 

 

 

Atslēgas vārdi: kibertelpa, kiberdrošība, drošībiskošana, informācijas tehnoloģiju drošība 
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Abstract 

 

 

This paper focuses on cyber security concept and examines Latvia’s and Estonia’s 

development of cyber space security policy tools in order to understand whether and to what 

extent there are differences between the two Baltic neighbours. Within the framework of 

securitization approach author tests whether cyber attacks on Estonia in 2007 and Neo 

incident in 2010 in Latvia should be considered as part of securitization. Results of 

information analysis and expert surveys combined with theoretical part demonstrated that 

neither Estonian, nor Latvian case could be attributed to the securitization framework. It is 

also explored that the Estonian cyber space security policy tools have progressed more than 

those in Latvia in strategic, institutional and research level.  

 

 

Key words: cyber space, cyber security, securitization, information technology security 
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Ievads 

 

Informācijas tehnoloģijas ir mūsdienu attīstības pamats un virzītājspēks. Pateicoties 

tehnoloģiskajām iespējām un interneta izplatībai, pieaug to procesu un funkciju skaits, kas 

atvieglo visdažādākās darbības, sākot no apjomīgas datu uzglabāšanas beidzot ar dažādu 

sistēmu uzraudzību un kontroli. Virtuālās vides abstraktums un materiālā netveramība ir 

radījusi iespaidu, ka tā ir samērā droša, taču tas ir kļūdaini, jo tāpat kā fiziskajā vidē 

nepieciešams rūpēties par informācijas, datu un procesu drošību, arī virtuālā vide ir tikpat, ja 

ne vēl vairāk, vārīga pret dažādiem draudiem un riskiem. Ņemot vērā interneta arvien 

vieglāko pieejamību un tehnoloģiju attīstību, riskiem un draudiem ir tendence pieaugt un 

paplašināties, ietekmējot ne tikai atsevišķus indivīdus vai grupas, bet arī valstiska līmeņa 

spēlētājus.  

 

Dažādi uzbrukumi valdību, nozīmīgu uzņēmumu mājas lapām un sistēmām, mēģinājumi 

nelikumīgi ielauzties organizāciju datu bāzēs vairs nav kaut kas neparasts – informācija par 

virtuālajā telpā nozīmīgiem incidentiem parādās regulāri. Lai arī līdz šim tikai daži šādi 

incidenti ir mēģinājuši un spējuši radīt tiešus apdraudējumus cilvēku drošībai, daudzi apgalvo, 

ka tas ir tikai laika jautājums, kad darbības kibertelpā tiks sekmīgi izmatotas, lai nodarītu 

milzīga apmēra fiziskus kaitējumus. Lai tehnoloģijas un procesus virtuālajā vidē varētu 

aizsargāt un nodrošināt pret ļaunprātīgu to izmantošanu, arvien biežāk ne tikai indivīdu, bet 

arī kopējā sabiedrības līmenī ienāk diskusijas par kiberdrošību. Kiberdrošība ir būtiska, jo 

kibertelpa ir radījusi sava veida paralēlo realitāti, kas ir neatraujami saistīta ar visu to, kas 

notiek fiziskajā telpā. Arī Latvija un Igaunija ir cieši saistīta ar šiem tehnoloģiskās attīstības 

procesiem, un, izmantojot virtuālās telpas priekšrocības, neizbēgami nākas saskarties ar tās 

draudiem un izaicinājumiem, tāpēc kiberdrošības jautājumiem būs arvien pieaugošāka loma 

arī šo valstu ikdienas politikas dienaskārtībā. 

 

Akadēmiskajā vidē šobrīd valda plašas un dedzīgas diskusijas par to, kā vislabāk nodrošināt 

drošību kibertelpā, kam par to būtu jāatbild, kas ir vislielākie draudi un kā darbības kibertelpā 

pakļaut vienotam regulējumam. Virtuālās vides globālais raksturs, šķietami nebeidzamās 

robežas un vājais tās regulējums dažiem pētniekiem kibertelpu liek asociēt ar mežonīgajiem 

rietumiem vai nākamo Perlharboru, jo, viņuprāt, daudzviet eksistējošā paviršā attieksme pret 

kibertelpu ir nopietns risks pasaules kopējai drošībai – draudiem nav robežu, un to apmēri ar 

katru dienu pieaug. Taču akadēmiskajā vidē mītošās bažas daudzviet ir sadzirdētas arī 

politikas un lēmumpieņēmēju vidū, un dažādās starptautiskajās organizācijas, kā arī vairākās 
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pasaules valstīs diskusijas par kiberdrošība ir ieņēmušas spēcīgas pozīcijas politikas 

dienaskārtībā.  

 

Autores pētnieciskajai interesei šī temata izvēlē ir vairāki iemesli. Pirmkārt, tā ir saistāma ar 

kiberdrošības aktualitātes disonansi starp Latvijas un starptautiskās vides drošības 

dienaskārtībām. Kamēr tādas valstis kā ASV un Ķīna iegulda savu kiberspēju attīstīšanā 

milzīgus līdzekļus, bet dažādas starptautiskās organizācijas izstrādā stratēģijas un koncepcijas 

kibertelpas regulēšanai un drošības palielināšanai, kiberdrošības jautājumi savu aktualitāti 

Latvijā ir piedzīvojuši pavisam nesen un arī joprojām ne īpaši plašā mērogā. Otrkārt, 

iepazīstoties ar pirmajiem materiāliem saistībā ar kiberdrošības konceptu, ir novērojama 

autoru tendence savos darbos atsaukties uz 2007.gada notikumiem Igaunijā un nereti Igaunija 

šajā kontekstā tiek atzīta kā izcils piemērs, kur kiberdrošības jautājumu nozīme ir apzināta 

valstiskā līmenī un tiem tiek pievērsta adekvāta uzmanība drošības politikas līmenī. Kā trešo 

iemeslu var minēt jau tradicionālos centienus salīdzināt abus Baltijas valstu kaimiņus. 

Latvijas publiskajā telpā Igaunija kā paraugs tiek slavēta arī informācijas tehnoloģiju 

izmantošanas un drošības jautājumos, līdz ar to šī darba ietvaros ir mērķis pārbaudīt, cik lielā 

mērā (un vai patiešām) ziemeļu kaimiņš savā attīstībā ir aizsteidzies priekšā Latvijai kādā 

jomā, šoreiz kiberdrošībā.  

 

Igaunijas 2007.gada uzbrukumi izsauca plašu rezonansi ne tikai Igaunijā un tuvējās 

kaimiņvalstīs, bet arī starptautiskā mērogā, un daudzi nereti atsaucas uz šiem notikumiem kā 

katalizatoru dažādu iniciatīvu īstenošanai kiberdrošības vairošanai. Tāpēc autore vēlas 

pārbaudīt, vai līdz ar šiem notikumiem kiberdrošības jautājumi Igaunijā nonāca daudz 

augstāka līmeņa drošības politikas dienaskārtībā un to rezultātā tik īstenoti dažādi plāni 

kibertelpas drošības vairošanai. Tādēļ darbā tiek izvirzīta sekojoša hipotēze: Kiberdrošības 

drošībiskošanas rezultātā, Igaunijā kibertelpas drošības politikas instrumentu veidošanā ir 

sasniegts lielāks progress nekā Latvijā.  

 

Hipotēzē izvirzītā apgalvojuma sakarā, nepieciešams ņemt vērā vairākas būtiskas nianses. 

Pirmkārt, kiberdrošības jēdziens hipotēzē tiek izprasts tā tehniskajā dimensijā, ar to uzskatot 

informācijas tehnoloģiju, datu un tīklu drošību tā tehniskajās izpausmēs. Drošībiskošanas 

process ir tas, kas šauro tehniskās drošības dimensiju pārnes uz daudz plašāko valsts un 

nacionālās drošības dimensiju. Otrkārt, hipotēze balstās divos pieņēmumos, kur pirmais no 

tiem nosaka, ka Igaunijā ir noticis kiberdrošības drošībiskošanas process, bet Latvijā tas nav 

noticis. Otrais pieņēmums nosaka, ka, pateicoties drošībiskošanai, kibertelpas drošības 
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politikas instrumenti Igaunijā ir progresējuši vairāk nekā Latvijā. Darba gaitā tik pārbaudīti 

abi pieņēmumi un to patiesums vai nepatiesums.  

 

Pirmā pieņēmuma gadījumā drošībiskošanas procesa esamība tiks pārbaudīta gan Latvijā, gan 

Igaunijā. Lai arī pieņēmumos balstītā hipotēze nosaka, ka drošībiskošanas process ir 

veiksmīgi īstenots tikai Igaunijā, tiks pārbaudīts, vai šāds process ir vai nav noticis Latvijā. 

Kā kiberdrošības drošībiskošanas atskaites punkts Igaunijas gadījumā tiek izvēlēts 

uzbrukums, ko Igaunija piedzīvoja 2007.gadā, un kurš bija vērsts uz valsts iestāžu mājas lapu, 

mediju un banku darbību apturēšanu. Šie mērķtiecīgi organizētie uzbrukumi izraisīja plašu 

rezonansi un aizsāka plašas diskusijas par kiberdrošības nozīmi. Arī Latvija ir piedzīvojusi 

incidentus kibertelpā, kas noteiktā mērā ir attiecināmi uz valsts informācijas sistēmu drošību. 

Tādēļ Latvijas gadījumā kā atskaites punkts turpmākai analīzei ir izvēlēts tā sauktais Neo 

incidents 2010.gadā, kad Neo jeb Ilmārs Poikāns no Valsts ieņēmumu dienesta sistēmas 

nelegāli ieguva miljoniem datu gan par privātām, gan juridiskām personām.  

 

Lai pārbaudītu otro pieņēmumu, darbā tiks aplūkoti tie kibertelpas drošības politikas 

instrumenti, kas ir veidojušies un radušies Latvijā un Igaunijā. Taču, lai noskaidrotu, vai šo 

instrumentu progress ir noticis drošībiskošanas rezultātā, uzmanība tiks pievērsta gan tiem 

instrumentiem, kas ir radušies pēc darbā noteiktajiem kiberdrošībiskošanas atskaites 

punktiem, gan tiem, kas eksistējuši pirms tam. Ar kibertelpas drošības politikas instrumentiem 

šajā darbā tiek izprasti gan kibertelpas drošības politikas, stratēģijas un citi dokumenti, kuros 

tiek apskatīta kiberdrošība, gan institūcijas, kuras nodarbojas ar kibertelpas drošības 

jautājumiem veicot aizsardzības, uzraudzības vai pētniecības funkcijas. Šos instrumentus var 

iedalīt stratēģiskā un plānošanas, institucionālajā un pētniecības līmenī. Darba empīriskajā 

daļā tika apkopota un analizēta informācija par to, kā šīs institūcijas ir veidojušās, attīstījušās 

un kāda ir to loma kopējā kiberdrošības un valsts nacionālās drošības kontekstā. 

 

Hipotēzes un tajā balstīto pieņēmumu pārbaudīšanai, tiek uzstādīti sekojoši uzdevumi:  

1) pārbaudīt, vai Igaunijā un Latvijā ir notikusi drošībiskošana; 

2) noskaidrot, kādi kibertelpas drošības politikas instrumenti ir izstrādāti Igaunijā un 

Latvijā; 

3) izpētīt, vai Igaunijā un Latvijā izstrādātie kibertelpas drošības politikas instrumenti ir 

kiberdrošības drošībiskošanas rezultāts; 

4) izpētīt, vai kibertelpas drošības politikas instrumenti Igaunijā ir progresējuši vairāk 

nekā Latvijā. 
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Darba uzdevumu izpildei autore savu pētījumu balstīs divos etapos. Pirmajā no tiem tiks 

apskatīti dažādi teorētiskie materiāli, lai padziļināti izprastu drošības konceptu un tā plašāko 

ietvaru, kurā ietilpst arī kiberdrošība. Nozīmīgākie avoti šajā pētījuma daļā ir Barija Buzana 

(Barry Buzan) un Helēnas Nisenbaumas (Helen Nissenbaum) darbi. Pirmajā darba daļā tiks 

izpētīti arī akadēmiķu darbi par kibertelpu un tiem nozīmīgākajiem drošības draudiem, kas 

eksistē virtuālajā vidē. Būtu ļoti grūti izšķirt vienu vai pāris pētniekus, kas būtu vērtējami kā 

eksperti šajā jomā, jo informācijas daudzums ir ļoti plašs, bet kā zināmāko var minēt 

Starptautisko un stratēģisko pētījumu centra pētnieku Džeimsu Levisu (James Lewis). Kā 

nozīmīgākais posms teorētiskajā daļā vērtējama sadaļa par drošībiskošanu, jo tas būs pamats 

arī darba otrā etapa – pētījuma – veikšanai. Šīs nodaļas pamats tiek balstīts uz Kopenhāgenas 

skolas autoru B.Buzana, Ole Vīvera (Ole Weaver) un Jāpa de Vildes (Jaap de Wilde) darba 

par kiberdrošību, kā arī H.Nisenbaumas un Lenes Hansenas (Lene Hansen) kopdarba par 

kiberdrošības attiecināšanu uz drošībiskošanas konceptu.  

 

Darba otrajā etapā – empīriskajā daļā – katras pētījumā izvēlētās valsts gadījums tiek aplūkots 

atsevišķi, vispirms analizējot kā kiberdrošības koncepts ir attīstījies Igaunijā. Tas tiek pētīts 

aplūkojot informāciju par kiberdrošību, kas attiecībā uz informācijas tehnoloģiju drošību ir 

eksistējusi pirms noteiktā atskaites punkta, gan to, vai šis konkrētais atskaites punkts ir 

vērtējams kā galvenā motivācija dažādiem ar kibertelpas drošību saistīties procesiem. Tāpat 

kiberdrošības drošībiskošanas pārbaudīšanai tiek aplūkots, kādi politikas instrumenti – 

dokumenti un institūcijas – ir tapuši laikā pirms un noteiktajiem atskaites punktiem un vai tie, 

kas ir radušies pēc, ir saistāmi ar identificētajiem notikumiem. Darba pēdējā nodaļā tiks 

salīdzināts Igaunijas un Latvijas progress kiberdrošības jautājumos, vērtējot, kā pieņemtie 

dokumenti un ieviestās institūcijas ir saistāmi ar kibertelpas drošības uzlabošanu. Šajā darba 

daļā kā pastiprinājums vai papildinājums autores izvirzītajiem pieņēmumiem kalpos darba 

ietvaros veiktā Igaunijas kibertelpas ekspertu aptauja un intervijas ar Latvijas ekspertiem par 

kiberdrošības lomu un nozīmi vispārējās drošības kontekstā.  

 

Darba nobeiguma daļā tiks sniegti galvenie izpētes rezultātā radušies secinājumi, kā arī 

noteiktas līdzības un atšķirības, kas eksistē Igaunijā un Latvijā attiecībā uz to, kā šajās abās 

valstīs atšķiras kiberdrošības koncepta nozīme. Lai arī šobrīd ir izstrādāti daudz un dažādi 

darbi, kuros ir aplūkota kiberdrošība, šis pētījums ir viens no ļoti retajiem, kas sniegs ne tikai 

pārskatu par būtiskākajiem procesiem Latvijas kibertelpas drošības sakarā, bet arī piedāvās 

salīdzinājumu ar Igauniju.  
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1. Plašāks drošības ietvars un kiberdrošība 

 

Drošības nozīme un loma ir bijusi svarīga visos laikos kā valstu un starptautiskās vides 

ietvaros, tā individuālajā līmenī. Ilgu laiku par drošības jautājumiem tika identificēts tikai tas, 

kam bija kāda saistība ar militāro jomu un spēka pielietošanu, bet kā galvenais atskaites 

punkts drošības izpratnē bija valsts. Taču, kā norāda viens no ievērojamākiem drošības 

ekspertiem B.Buzans, tad drošība šo uzskatu dēļ ilgi ir bijis nepietiekami izstrādāts koncepts.
1
 

Lai arī neviens neapstrīd drošības nozīmīguma augsto pakāpi, tās sarežģītā daba, pārklāšanās 

ar spēka konceptu, drošības aplūkošana militārā kontekstā ir traucējis pētniekiem pilnībā 

izstrādāt drošības konceptu
2
. Ņemot vērā, ka pats drošības koncepts nav skaidri formulēts un 

drošība, filozofiskos terminos, ir būtiski apstrīdēts jēdziens (essentially contested concept), 

drošības skaidrošana ir izaicinošs uzdevums, un to arī norādījis B.Buzans, sakot, ka drošība 

savā būtībā nav pakļaujama vienotai, vispārīgai definīcijai. Tomēr pētnieki ir centīgi 

formulējuši neskaitāmus drošības izpratnes variantus, un svarīgākie no tiem tiks aplūkoti 

turpmākajā darbā.  

 

Savukārt kiberdrošība, kā samērā jauns koncepts, pamazām gūst ievērību arī politikas 

zinātnieku aprindās, kuriem ir jāsāk meklēt vispareizākā drošības koncepta piemērošana 

attiecībā uz datu, tīklu, datoru vai jebkādu citu jauno informācijas tehnoloģiju drošību. Tas ir 

liels izaicinājums, jo dažādas darbības kibertelpā vēl joprojām ir jaunas, līdz galam neizpētītas 

parādības un pilnīgai to izpratnei ir nepieciešamas arī plašākas zināšanas tehniskajā jomā. 

Tāpēc jāatzīmē, ka līdz šim akadēmiķi nav daudz pētījuši, kā drošības koncepts būtu 

attiecināms uz kibertelpu. Tomēr šajā darba nodaļā autore skaidros, vai un kā drošības ietvars 

ir attiecināms uz kibertelpu un kādas ir galvenās pētnieku dilemmas, pētot šo jauno konceptu.  

 

1.1 Drošība un tās ietvars 

Akadēmiķu vidē visbiežāk tiek pieņemts, ka drošība – tā ir brīvība no draudiem. Lai arī šāds 

plašs un vispārējs formulējums ir viegli uztverams, arī tas sevī ietver daudz neskaidrā, 

piemēram, draudu atpazīšanu un novērtēšanu. Turklāt, tiek uzsvērts, ka drošība ir jānošķir no 

izdzīvošanas draudiem, jo, lai arī „spēja izdzīvot” ir būtisks aspekts, drošība nozīme arī spēju 

piepildīt dažādus politiskus un sociālus mērķus.
3
 Drošība ļauj ne tikai eksistēt, bet dod brīvību 

īstenot noteiktas ambīcijas. Pētnieks Arnolds Volfers atzīmē drošības svarīgumu draudu un 

                                                 
1
 Buzans B. “Cilvēki, valstis un bailes”, Izdevniecība “AGD”, 2000., 19.-20.lpp 

2
 Ozoliņa Ž. Re-considering the Concept of Security. Grāmatā: Ozoliņa Ž.(red.) „Rethinking security”, Zinātne, 

2010., 12.lpp 
3
 Williams D.P. “Security studies. An Introduction”, Routledge, 2008., 5.lpp 
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baiļu kontekstā definējot, ka „objektīvi raugoties, drošība nozīmē to, ka iegūtās vērtības nav 

apdraudētas, subjektīvi raugoties, – to, ka nav arī baiļu par to, ka šādas vērtības varētu tikt 

apdraudētas.”
4
 Tādējādi, drošībai jābūt šķietami esošai ne tikai vērtējot no ārpuses, bet arī 

tādai, kuras rezultātā indivīdi, sabiedrība vai valsts kopumā neizjūt iekšējo trauksmi un 

baiļošanos par sava pašreiz drošā stāvokļa pazaudēšanu.  

 

Taču daudzo drošības definīciju kontekstā, B.Buzans ir norādījis uz problēmām, ko rada pats 

vārds „drošība”, respektīvi, tas ietver nosacījumu, ka kaut kas ir vai nu drošs, vai arī nedrošs
5
, 

taču drošības stāvoklim ir daudz plašākas variācijas, nekā tikai šīs divas galējības. Šī vārda 

absolūtā nozīme var radīt vairākus riskus, kā dēļ drošība var tikt nepareizi izprasts un definēts 

koncepts, tāpēc vēlāk B.Buzans ar kolēģiem drošības izpratni pavērsa citā pētniecības rakursā 

un šī jaunā drošības pieeja tiek aplūkota arī šī darba turamākajā gaitā (sk. nodaļu 

„Drošībiskošanas koncepts”). 

 

Latvijas Universitātes pētnieks Toms Rostoks vērš uzmanību uz drošības jautājumu mainīgo 

dabu un atkarību no noteikta konteksta, tāpēc drošību viņš skaidro kā zināšanas par to, „kurš 

saņem ko, kad, kur un kā”
6
. Drošība, izejot ārpus militārajiem rāmjiem, var aptvert plaša 

spektra problēmas, un līdzīgi kā politikā partijas cīnās par varu, arī drošības sfērā dažādas 

interešu grupas vēlas panākt noteiktu jautājumu iekļaušanu drošības dienaskārtībās. 

 

Lai runātu par drošību, ir nepieciešams saprast, par kā drošību ir jāuztraucas, respektīvi, ir 

jānosaka tas attiecināmais objekts, kuram ir „jābūt drošībā”. Drošības koncepta centrā 

visbiežāk ir bijusi indivīdu drošība, kamēr reālistu izpratnē galvenais objekts ir bijusi valsts, 

taču līdz ar Aukstā kara beigām un citām starptautiskās vides izmaiņām, šīs divas pieejas 

zaudēja savu aktualitāti, tomēr šobrīd nav iespējams definēt to konkrēto drošības objektu, kurš 

dominētu pētnieku darbos. Tas ir saistāms ar to, ka objekti, uz kuriem attiecas drošības 

nepieciešamība, var būt ļoti dažādi, un uz to savā darbā „Cilvēki, valstis un bailes” norādīja 

arī B.Buzans, kurš drošību pētīja indivīdu, valsts un starptautiskās sistēmas līmenī, turklāt 

valsts drošību izdalīja vēl atsevišķos sektoros.  

 

Līdzīgi kā ar drošības objekta noteikšanu, arī draudu un vārīguma cēloņi var būt meklējami 

visdažādākajās sfērās, un jebkuru no tiem īsākā vai garākā sakarību ķēdē var savilkt kopā ar 

                                                 
4
 Buzans B. “Cilvēki, valstis un bailes”, Izdevniecība “AGD”, 2000., 35.lpp 

5
 Turpat. 

6
 Rostoks T. Re-considering the Concept of Security. Grāmatā: Ozoliņa Ž.(red.) „Rethinking security”, Zinātne, 

2010., 68.lpp 
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drošības sfēru un pavērst kā drošības jautājumu. Tāpēc ir saprotama akadēmiķu vēlme novilkt 

robežu starp normālo, ikdienas politisko procesu un drošības dienaskārtību. B.Buzana ieviestā 

ideja par sektoriem tika attīstīta vēlāk arī tā sauktās Kopenhāgenas skolas ietvaros
7
, kurā 

pētnieki plašāk izvērsa piecus sektorus, kuri ir noteicošie, kad var runāt par drošību – 

militārais, apkārtējās vides, ekonomiskais, sociālai un politiskais. Lai arī šie sektori ir bijis 

labs pamats drošības analīzei, jo tie novelk zināmas robežas, kad noteikti jautājumi ir 

jāuzskata par drošības jautājumiem, tomēr daudzi ir norādījuši, ka mūsdienās sektoru loks 

noteikti ir daudz plašāks. Arī kiberdrošība dažu pētnieku darbos tiek apsvērta kā viens no 

potenciālajiem sektoriem, bet par to plašāk tiks aprakstīts darba turpmākajā gaitā.  

 

Visbeidzot, lai arī drošība tiek dažādi definēta un tās nodrošināšana var izpausties atšķirīgos 

veidos, jautājums – kā sasniegt drošību? – ir un paliek aktuāls
8
. Drošības vairošana nacionālā 

līmenī tiek īstenota ar dažādu dokumentu un politiku palīdzību, un atšķirības, kā tiek 

konstruēta droša vide atšķiras dažādos pasaules reģionos, bet ir svarīgi saprast, ar ko vispār 

tiek saprasta kiberdrošība un kādi ir tās priekšnosacījumi plašākā kontekstā.  

 

1.2 Kiberdrošības būtība  

Kibertelpas drošību plašākā izpratnē var attiecināt uz vispārējās drošības ietvaru, tomēr 

kibertelpa drošības pētniekiem pamatoti sagādā problēmas ar tās izpēti. Drošības stāvokļa 

noteikšana šajā vidē ir īpaši sarežģīts jautājums, jo ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību un 

mainību, arī drošības draudi pielāgojas šīm izmaiņā, bet tas savukārt nosaka to, ka ir grūti 

noteikt to stāvokli, kas šajā telpā būtu vērtējams kā drošs. Tāpat, drošība kibertelpā ir ļoti 

abstrakta vērtība, jo ņemot vērtā kibertelpas virtuālo raksturu, drošība var būt it kā īsta, bet tai 

pašā laikā arī iluzora. Tomēr, lai kiberdrošību kā tādu varētu ielikt kaut kādos rāmjos un 

saprast, kādas iezīmes tai ir raksturīgas, nepieciešams saprast šī jēdziena pašu būtību.  

 

Vairāki drošības un aizsardzības pētnieki pārskatā par kiberdrošību
9
 ir norādījuši, ka starp 

ekspertiem un amatpersonām nav izveidojies vienots skatījums terminoloģijas jautājumos, bet 

tieši precīza jēdzienu skaidrošana ir sākumpunkts turpmākām debatēm par kibertelpas 

drošības stiprināšanu. Rakstot par kiberdrošības jautājumu regulējumu 2004.gadā, amerikāņu 

                                                 
7
 Buzan B., Weaver O., Wilde J. „Security: A New Framework For Analysis”, Lynne Rienner Publishers, 1998 

8
 Williams D.P. “Security studies. An Introduction”, Routledge, 2008., 6.lpp 

9
 Grauman B. (red.)“Cyber Security: The vexed question of global rules. An independent report on cyber-

preparedness around the world.” Security and Defence Agenda. 2012. Pieejams: http://ej.uz/SDAreport 

(Aizsardzības un drošības diskusiju platformas “Security and Defence Agenda” mājas lapa; aplūkota 

20.02.2013.) 

http://ej.uz/SDAreport
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pētniece Dženifera Čandlere
10

 (Jennifer A. Chandler) norādīja uz kiberdrošības ietvara slikto 

stāvokli, ar to domājot nevērību pret kiberdrošības jautājumu precīzu formulēšanu, atstājot to 

šauras tehnisko ekspertu kopienas pārziņā. Lai arī šobrīd kiberdrošības jautājumi vairs nav 

skatāmi tikai tehniskajā perspektīvā, tas nav palīdzējis nonākt pie vienotiem skaidrojumiem. 

Tieši pretēji – terminoloģija ir izteikti militāra rakstura no vienas puses un tehniska rakstura 

no otras puses, bet pa vidu ir izveidojušās neskaitāmas interpretācijas, kas neļauj nonākt pie 

konkrēta kopsaucēja
11

.  

 

Militārajā ziņā par kiberdrošību var runāt kā būtisku, lai izvairītos no dažādiem 

apdraudējumiem, kas ar virtuālās vides palīdzību varētu tikt vērsti pret dažādiem valstiski 

nozīmīgiem militārajiem objektiem, kritiskās infrastruktūras objektiem, un kuru mērķis būtu 

līdzīgs fiziskās telpas draudiem, kas tiek organizēti pret šiem valstiskā līmeņa spēlētājiem. 

Tikmēr tehniskajā ziņā kiberdrošība koncentrējas uz to, lai dažādās informācijas tehnoloģijas, 

datu, tīklu sistēmas būtu pēc iespējas mazāk vārīgi pret dažādiem ārējiem satricinājumiem, 

neizvirzot priekšplānā kādus konkrētus objektus, kuru drošība būtu jāskata valstiskā līmenī. 

Tomēr, kā jau minēts, arī šajā ziņā nav izveidojusies vienota izpratne, tāpēc pastāv dažādas 

interpretācijas un skaidrojumi par kiberdrošību.  

 

Kiberdrošības aplūkošanas gadījumā var izšķirt vairākus pieņēmumus, kas eksistē to 

akadēmiķu darbos, kuri ir centušies kiberdrošību ievietot zināmā ietvarā. Šajā apakšnodaļā 

autore raksturo tās nozīmīgākās izšķiršanās, kuras nepieciešams aplūkot tad, kad tiek 

skaidrota, analizēta un saprasta kiberdrošība. Jau sākotnēji var apgalvot, ka nav iespējams 

noteikt vienu, visprecīzāko kiberdrošības formulējumu, tāpēc pētnieku izšķiršanās par labu 

konkrētam pieņēmumam nav vērtējama kā pareiza vai nepareiza, tomēr, jāņem vērā, ka 

atšķirīgi formulējumi var novest pie atšķirīgiem rezultātiem, t.i., atšķirīgas kiberdrošības 

izpratnes.  

 

Pirmā izšķiršanās, aplūkojot kiberdrošības jēdzienu, ir starp kiberdrošības tehnisko un 

politisko drošības dimensiju. Kiberdrošību kā jēdzienu var aplūkot no vairākām perspektīvām 

un interpretēt atšķirīgi, tāpēc nepieciešams atpazīt būtiskākās nianses, kas ļautu atšķirt vienu 

no otras. Amerikāņu profesore Helēna Nisenbauma (Helen Nissenbaum) savā rakstā par 

                                                 
10

 Chandler A. J. Security in Cyberspace: Combatting Distributed Denial of Service Attacks. 2004. Pieejams: 

http://ej.uz/ChandlerJA (Ottavas Universitātes Law&Technology žurnāla mājas lapa; aplūkota 22.02.2013.) 
11

 Grauman B. (red.) “Cyber Security: The vexed question of global rules. An independent report on cyber-

preparedness around the world.”Security and Defence Agenda. 2012. Pieejams: http://ej.uz/SDAreport 

(Aizsardzības un drošības diskusiju platformas “Security and Defence Agenda” mājas lapa; aplūkota 

20.02.2013.) 6.lpp 

http://ej.uz/ChandlerJA
http://ej.uz/SDAreport


13 

kiberdrošību
12

 norāda, ka kiberdrošības kontekstā pastāv divi savstarpēji sāncensīgi koncepti 

– viens no tiem ir meklējams inženierzinātnēs, bet otrs fokusējas uz institucionālo ietvaru 

kibertelpas regulēšanai. Pirmās jeb profesores nodēvētās „tehniskās datoru drošības” 

(technical computer security) pieejas ekspertiem centrā ir problēmas, kas saistītas ar indivīdu 

rīcībām virtuālajā telpā un pašu tīklu drošību, savukārt otra – kiberdrošības (cyber security) – 

pieeja kibertelpas jautājumus aplūko caur politisko un drošības aktieru prizmu. Arī draudi 

abās šajās pieejās tiek identificēti atšķirīgi (sk. apakšnodaļu „Kiberdraudi”).  

 

H.Nisenbauma norāda, ka pirmā pieeja jau ilgāku laiku ir bijusi aktuāla noteiktu profesionālo 

aprindu, zinātnisko žurnālu, pētījumu un konferenču fokusā, taču otrā salīdzinoši nesen ir 

ienākusi publiskajā dienaskārtībā un tās „vēstneši”, lielākoties, ir dažādas amatpersonas, 

uzņēmumu vadītāji un nevalstiskā sektora pārstāvji, un tieši šī otrā pieeja cenšas savienot 

tehnisko datoru drošību ar drošības vispārējiem priekšstatiem
13

. Nenoliedzami, ka šobrīd 

kiberdrošības jautājumi ir aktuāli arī otrās pieejas kontekstā, un tādi tie arvien biežāk ienāk 

valstu politiskajās dienaskārtībās, tomēr var novērot, ka nepastāv vienoti priekšstati, kā īsti 

būtu skaidrojama kiberdrošība.  

 

Kiberdrošība tās tehniskajās izpausmēs tiek definēta kā „aizsardzība pret nevēlamu datu 

izgūšanu, modificēšanu vai iznīcināšanu, kā arī pašu datu sistēmu aizsardzību”
14

. Taču tiek 

norādīts, ka šāda kiberdrošības definīcija praktiski nav saistāma ar drošību tās ierastajā, 

vispārējā izpratnē, un tādā formulējumā tā nekļūtu par drošības jautājumu politiskajā līmenī. 

Tāpēc H.Nisenbauma apgalvo, ka kiberdrošība, lai arī sevī ietver tehnisko datoru drošību, 

savā būtībā sniedzas daudz tālāk
15

, un robeža aiz tehniskajām niansēm kiberdrošību var ienest 

arī drošības politikas dienaskārtībā. Pētniece norāda, ka tehniskā datoru drošība var pāraugt 

kiberdrošībā tad, kad ārkārtēju un negaidītu pasākumu rezultātā ir jāīsteno tādi pasākumi, kas 

noteiktā līmenī būtu pretrunā ar tehniskās datoru drošības pieejas uzskatiem par drošības 

funkciju un nozīmi kibertelpā. 

 

Robeža, kas nošķir to, kur beidzas tehniskās datoru un kiberdrošības pārklāšanās, pēc 

H.Nisenbaumas argumentiem ir meklējama tajā, kā konkrētā sabiedrība, amatpersonas vai 

                                                 
12

 Nissenbaum H. Where computer security meets national security. Ethics and Information Technology. 2005. 

Pieejams: http://ej.uz/HNissenbaum (Ņujorkas Universitātes mājas lapa; aplūkota 25.03.2013.) 
13

 Turpat, 63.lpp 
14

 Hansen L., Nissenbaum H. Digital disaster, Cyber Security and the Copenhagen School. Žurnālā 

„International Studies Quarterly”, Nr.53, 2009, 1160.lpp 
15

 Nissenbaum H. Where computer security meets national security. Ethics and Information Technology. 2005. 

Pieejams: http://ej.uz/HNissenbaum (Ņujorkas Universitātes mājas lapa; aplūkota 25.03.2013.) 64.lpp 
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atsevišķi indivīdi piešķir vērtību tādiem aspektiem kā privātums, konfidencialitāte, 

anonimitāte. Pētniece norāda, ka tehniskā datu drošība koncentrējas, lai indivīdi tiktu 

aizsargāti no visdažādākā veida draudiem, tai skaitā tādiem, kas pārkāpj privātumu vai 

mēģina apturēt kādas indivīdu brīvības
16

. Savukārt, kiberdrošības ietvaros veiktie pasākumi, 

pat, ja tie tiek veikti no valsts institūciju puses un vispārējās drošības vārdā, visbiežāk notiktu 

pārkāpjot zināmas vērtības, lai arī rezultātā cilvēkiem tiktu garantēta nepieciešamā drošība. 

Tehniskās pieejas aizstāvji nepiekrīt šādai vērtību upurēšanai, pat, ja tas, iespējams, ir pašu 

indivīdu labā. 

 

Savā darbā H.Nisenbauma šo dilemmu ļoti labi ilustrē ar piemēru, kurš savas vienkāršības dēļ 

palīdz atvieglot uzdevumu nošķirt tehnisko un kiberdrošības pieeju. Piemērā tiek apskatīts 

hipotētisks ciemats, kurš īsā laika periodā ir ticis vairakkārt aplaupīts, tāpēc ciemata 

iedzīvotājiem ir jāizvēlas, vai drošības pasākumi tiek veikti novēršot vājās vietas (nomainot 

durvju slēdžus uz izturīgākiem, ierīkojot signalizāciju u.c.) vai ciemata pārvaldei ieviešot 

vispārēju kontroli (uzstādot novērošanas kameras ar sejas atpazīšanas funkciju publiskajās 

vietās, policijas biežāku kontroli utt.). Lai arī saprotams, ka abu veidu drošības pasākumi 

patiesi var palielināt drošības līmeni, pētniece norāda, atšķirība ir tajā, ka otrajā gadījumā, kur 

pārvaldes autoritātes iegūst daudz plašākas kontroles pilnvaras, ar identifikācijas, atskaitīšanās 

pasākumiem notiek iejaukšanās indivīdu, pat, ja tie ir potenciālie noziedznieki, privātajā sfērā, 

un šāda drošības nodrošināšana tehniskās pieejas skatījumā pārkāpj indivīdu tiesības, kamēr 

kiberdrošības pieejā tās ir vēlamas, lai izsargātos no nākotnes draudiem. Pētniece norāda, ka 

kiberdrošības pasākumi ir jāvērtē ļoti kritiski, jo tie pārvaldes institūcijām piešķir milzīgu 

kontroli pār indivīdiem un tas var radīt draudus, ka amatpersonas negodprātīgi izturas pret sev 

pieejamo diskrētās informācijas apjomu.  

 

Otrā izšķiršanās, pētot kiberdrošību, ir saistāma ar precīzu terminu atpazīšanu, šajā gadījumā 

runa ir par kiberdrošības nošķiršanu no informācijas drošības. Kiberdrošības jēdziens, lai arī 

plaši izplatīts, ne visur tiek uztverts ar vienu un to pašu nozīmi, un tā izpratne ir tieši saistāma 

ar kibertelpas uztveri nacionālās drošības kontekstā. Pētnieki ir konstatējuši, ka, piemēram, 

Ķīna un Krievija apzināti cenšas izvairīties no jēdziena „kiberdrošība” lietošanas jebkādā 

formā, bet to aizstāj ar jēdzienu „informācijas drošība”. Tiek norādīts, ka šāda vārdu izvēle ir 

skaidrojama ar valsts prioritātēm un pieeju kibertelpas jautājumiem. Piemēram, Krieviju un 

Ķīnu interesē kontrole pār informāciju, kas ir pieejama viņu pilsoņiem, jo „nevēlama” 

                                                 
16

 Nissenbaum H. Where computer security meets national security. Ethics and Information Technology. 2005. 
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informācija eventuāli var radīt kaut kādas problēmas, tādēļ galvenais fokuss ir uz to 

informāciju, kas ir aktuāla valsts iekšējā kontekstā
17

. Šīm valstīm kibertelpas plašās robežas 

un atvērtība ir pārbaudījums tās nedemokrātisko režīmu pastāvēšanai, tāpēc kiberdrošība tiek 

uztverta kā fokusēšanās uz informāciju, kas cirkulē virtuālās vides ietvaros un tās iespējām 

radīt kādus draudus arī ārpus kibertelpas.  

 

Lai arī jēdzieni šķiet atšķirīgi, informācijas drošība ir cieši saistāma arī ar kiberdrošību gan tās 

tehniskajās, gan drošības politikas niansēs. Tomēr informācijas drošības formulēšanā lielāks 

uzsvars tiek likts uz informāciju, kas cirkulē ne tikai kibertelpā, bet arī dažādās citās 

informācijas telpās. Taču atsaucoties uz kiberdrošības definīciju, jāņem vērā, ka informācijas 

drošība ir nozīmīga, bet tā ir tikai daļa no kiberdrošības. Nodalījums starp informācijas 

drošību un kiberdrošību pilnībā nepaskaidro kiberdrošības kā jēdziena definēšanu, taču 

parāda, ka jēdzienu izvēlei ir nozīme, ko labi ilustrē iepriekšminētais piemērs.  

 

Trešā izšķiršanās ir meklējama kiberdrošības piederības ietvaros. Ar piederību šeit tiek 

saprasts jautājums par to, kurš īsti ir atbildīgs par kibertelpā esošo draudu mazināšanu un 

drošības vairošanu, un šajā gadījumā izvēle ir starp trīs variantiem. Pirmkārt, eksistē 

pieņēmums, ka kiberdrošība ir jāuztic privātajam sektoram, turklāt šāds apgalvojums nav 

nemaz tik pārsteidzoša, kā sākumā varētu šķist, jo tīklu, datoru un datu sistēmu mūsdienās, 

galvenokārt, tiek veidotas un uzturētas tieši privātajā sektorā, piemēram, ASV 85% no 

dažādiem kritiskās infrastruktūras objektiem atrodas privātā sektora pārziņā
18

. Tāpēc, no 

vienas puses ir saprotams, kāpēc daļa pētnieku uzstāj, ka kiberdrošība ir privātā sektora 

atbildība – viņi kā pakalpojumu piegādātāji ne tikai ir zinošāki speciālisti šajā jomā, bet ir arī 

atbildīgi par to drošību. Tiesa, šie pētnieki, lielākoties balstās uz kiberdrošības tehnisko 

dimensiju, un uz priekšstatu, ka privātais sektors nozīmīgākajā daļā gadījumu ir pāris soļus 

priekšā valsts struktūrām gan tehnoloģiskajā attīstībā, gan drošības garantēšanā. 

 

Otrkārt, kā norāda citi pētnieki, ka, lai arī mūsdienās, patiesi, lielākā daļa datoru drošības ir 

nodota privātā sektora rokās, tiek apgalvots, ka drošība „nevar pastāvēt, ja nepastāv zināmas 

autoritātes”, un tieši valstij ir jāuzņemas vadošā loma kibertelpas drošības jautājumā
19

. 
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Dž.Levis norāda, ka aicinājumi privātajam sektoram būt par galvenajiem aizsardzības 

aktieriem, ir bezjēdzīgi, un salīdzina to ar gaisa aizsardzību – lai arī privātajam sektoram 

pieder vairums lidmašīnu, neviens neiedomātos, ka viņiem būtu jārūpējas par gaisa telpas 

drošību.
20

 Tāpat Dž.Levis uzsver, ka privātais sektors ne tikai nebūtu spējīgs patstāvīgi 

rūpēties par drošību kibertelpā, bet atzīmē, ka ir maldīgi uzskatīt, ka privātās 

kiberaizsardzības spējas ir pārākas par tām, ko var nodrošināt publiskais sektors – tiem, kas tā 

apgalvo, trūkst reālu zināšanu par militārā sektora un dažādu valdības drošības aģentūru 

patiesajām spējām
21

. Ir redzams, ka Dž.Levis kiberdrošību nevērtē tikai kā tehnisko datoru 

drošību, tāpēc viņa analīzē kiberdrošība ir daļa no nacionālās drošības, likuma piemērošanas 

un sabiedriskās drošības. 

 

Treškārt, daļa pētnieku nemaz neiesaistās šo pieņēmumu diskusijās, jo vienkārši uzskata, ka 

gan privātais, gan publiskais sektors reizē ir atbildīgi par drošības veidošanu kibertelpā. 

Pastāv uzskats, ka šāda veida pieeja ļauj daudz labāk pamanīt un novērst draudus un riskus, 

kas var rasties kibertelpā. Tomēr kiberdrošības pētnieki norāda, ka diemžēl šī privātā –

publiskā sektora partnerība kiberdrošības jautājumos līdz šim visā pasaulē ir vāji attīstīta, kas 

saistāms ar abu pušu nevēlēšanos mainīties ar informāciju, jo abas uzskata, ka tādā veidā tiek 

apdraudēta viņu pašu drošība un konfidencialitāte
22

. Šajā pieejā ir vairāki šķēršļi un vēl 

neatbildēti jautājumi, kā, piemēram, vai valsts apriori ir apveltīta ar labiem nodomiem, ka 

privātajam sektoram tai būtu jāuzticas, un, vai privātais partneris ir uzticams, iesaistot to 

valstiski nozīmīgu jautājumu risināšanā? 

 

Drošības koncepta ietvaros noteikti ir iespējams identificēt vēl vairākus pieņēmumus, 

dilemmas vai izvēles, ar kurām nākas saskarties, pievēršoties kiberdrošības dziļākajai būtībai. 

Tomēr, autoresprāt, šie ir nozīmīgākie un šobrīd aktuālākie kiberdrošības aplūkošanas aspekti, 

uz kuriem var balstīt arī turpmāko pētniecību. Visupirms, jākonkretizē, ka šī darba ietvaros 

kiberdrošība tiek definēta tās plašākajā izpratnē. Autore piekrīt H.Nissebaumas nošķīrumam, 

ka kiberdrošība iekļauj tehnisko datoru drošību, taču tā arī nozīmē kibertelpas drošībiskošanu, 

tāpēc šis koncepts tiks aplūkots darba trešajā nodaļā. Lai arī darba autore apzinās informācijas 

nozīmīgumu kibertelpā, šī darba ietvaros, kur dziļāk tiks izvērtēti Latvijas un Igaunijas 
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gadījumi, lielāko uzsvaru liks tieši uz kiberdrošības jēdzienu, kurš, lai arī neizslēdz 

informācijas drošību, tomēr ir nedaudz plašāks un vairāk akcentē tieši kibertelpas (nevis kādas 

citas informācijas telpas) būtību. Kā drošības objekti kiberdrošības kontekstā šajā darbā tiek 

saprasti tie dažādie informācijas, datu, tīklu sistēmu un kritiskās infrastruktūras objekti, kas ir 

būtiski valstiskā līmenī, aptverot gan publisko, gan privāto sfēru, un kuru apdraudējumu 

rezultātā sekas var izjust plašas sabiedrības grupas. Kā tiks aprakstīts arī nākamajā darba 

sadaļā par kibertelpas draudiem, drošībai tehniskajā dimensijā piemīt arī trīs raksturojošas 

pazīmes, kuras precīzāk paskaidro drošības objekta galveno būtību. Attiecībā uz kibertelpas 

drošības uzturēšanas dilemmu, empīriskajā daļā tiks pārbaudīts, kura no pieejamām ir aktuāla 

Latvijas un Igaunijas gadījumā.  
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2.  Kibertelpa un tās drošības draudi 

 

Kibertelpas nebeidzamais plašums un neesošās robežas, kas ierobežo tās pārraudzību un 

kontroli, rada neskaitāmas iespējas arī dažādām ļaunprātīgām darbībām. Lai arī incidentiem 

kibertelpā ir ļoti dažādi mērogi, ietekme un rezultāti, un to skaits dienā dažādām 

organizācijām, uzņēmumiem un valstīm var sniegties pat simtos un tūkstošos gadījumu, 

Stratēģisko un starptautisko pētījumu centra pētnieks Džeims Levis (James A.Lewis) ir centies 

apkopot pašus nozīmīgākos un svarīgākos kiberincidentus kopš 2006.gada. Pētnieka 

izveidotajā sarakstā
23

 līdz 2013.gada martam ir iekļauti 124 dažādi notikumi, bet, neskatoties 

uz šķietami nelielo skaitu, autors uzsver, ka sarakstā, galvenokārt, tiek iekļauti tikai sekmīgie 

kiberuzbrukumi, kuri ir mērķēti uz valsts iestādēm, aizsardzības un augsto tehnoloģiju 

kompānijām, kā arī ekonomiska rakstura noziegumi, kuri radījuši vairāk kā miljons dolāru 

lielus zaudējumus; kopumā tādu incidenti, kas ir raisījuši zināmu publisko rezonansi.  

 

Tomēr ne valstīm, ne starptautiskajai sabiedrībai kopumā nav skaidrs, kā attiekties pret šiem 

incidentiem, pat ne, kā tos būtu iespējams klasificēt, lai saprastu, kurā brīdī tie ir ļoti nopietns 

drošības apdraudējums. Vienotas izpratnes par norišu un procesu definēšanu virtuālajā telpā 

trūkums ir bijis viens no šķēršļiem, lai debates par kibertelpas un tās drošības jautājumiem 

tiktu skaidri pārceltas drošības politikas analīzes līmenī. Turklāt, neskaidrības vienotas 

izpratnes veidošanā ne tikai politikas veidotāju, bet arī akadēmiķu vidē labi ilustrē arī 

šķietami triviāls fakts, ko savā darbā
24

 konstatējuši Masačūsetsas Tehnoloģiju Institūta 

pētnieki norādot, ka gan tehnisko, gan sociālo zinātņu datubāzēs vārdi „kibertelpa” un 

„kiberdrošība” vienlīdz bieži tiek rakstīti dažādās formās (attiecīgi – „cyber space”, 

„cyberspace” un „cyber security”, „cybersecurity”). Tas parāda, ka ne tikai starpdisciplināri, 

bet arī katras jomas pētnieku vidū nav vispārpieņemtas prakses kaut vai attiecībā uz to, kā 

termini kiberdrošības jomā ir rakstāmi, tāpēc pagaidām ir grūti cerēt, ka politiskā līmeņa 

diskusijas ieviesīs lielāku skaidrību.  

 

Atskatoties vēsturē, var apgalvot, ka 20.gadsmita 80.gadu vidus ir laiks, kad tehnoloģijas un 

internets sāk straujāku savas attīstības ceļu un pamazām kļūst pieejams plašākam cilvēku 

lokam, tāpēc dažādi, ar virtuālo telpu saistīti termini, sāka parādīties viens pēc otra. 

Kibertelpas jēdziens, kurš kā viens no pirmajiem ir jāskata, lai raksturotu norises saistībā ar 
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datoriem, informācijas tehnoloģijām un internetu, parasti tiek attiecināts uz visām darbībām, 

kas notiek virtuālās vides ietvaros, tomēr pētnieku vidū līdz šim nav vienprātīgi definēts 

skaidrojums, kas tad īsti ir kibertelpa. Vispāratzītas kibertelpas definīcijas trūkums ir radījis 

arī situāciju, ka priedēklis „kiber-” (angļu „cyber”) tiek pievienots, lai raksturotu jebko, kam 

ir kaut kāda saistība ar datoru vai tīklu sistēmām. Būtiskāko jēdzienu un terminu izprašana ir 

svarīgs pamats jebkurai plašāka koncepta izpratnei, taču īpaši nozīmīga tā ir šīs jaunās, 

šķietami abstraktās vides kontekstā.  

 

2.1 Kibertelpa 

Kibertelpas (cyber-space) definīcija ir būtiska šī darba ietvaros, jo, lai runātu par kiberdrošību 

kā tādu, ir svarīgi apzināties kādas vides ietvaros konkrēti drošības jēdziens ir jāaplūko. 

Tāpat, lai labāk izprastu kiberdrošības iespējamo lomu nacionālās drošības kontekstā, precīzas 

zināšanas par pašu kibertelpu palīdzēs padziļināt izpratni, kā nodrošināt drošību šajā telpā. 

Divi igauņu pētnieki savā darbā par kibertelpas definēšanu
25

 norāda, ka, lai „kiber-” jēdzieni, 

kuri kibertelpu izmanto par savu atskaites punktu, iegūtu savu jēgu un pilnīgu skaidrību, ir 

nepieciešama precīza definīcija par pašu kibertelpu, jo tikai tā var pārbaudīt un saprast, vai 

„kiber-” piesaistīšana citiem terminiem ir nekļūdīga.  

 

Kibertelpas jēdziena izcelsme ir saistāma ar Nobertu Vieneru (Norbert Wiener), kurš, lai 

skaidrotu cilvēku mijiedarbību ar dažādiem mehānismiem un šo mehānismu radīto alternatīvo 

mijiedarbības vidi, izveidoja jēdzienu „kibernētika”
26

, bet paša jēdziena „kibertelpa” autors ir 

Viljams Gibsons (William Gibson), kurš to pirmo reizi pieminēja savā esejā „Neuromancer” 

1984.gadā. Šajā, pēc būtības literārajā darbā, kibertelpa tiek definēta kā „vieta, kas 

attiecināma uz vadāmu un digitālu tīklu datoriem un kurā sabiedrība un atsevišķi indivīdi 

mijiedarbojas un apmainās ar informāciju.
27

  

 

Dāņu profesors Tomass Plaugs (Thomas Plaug) kibertelpu definē kā „virtuālu vietu, telpu, 

kura tiek uzturēta un kurai var piekļūt caur savstarpēji savienotu datoru tīkliem, un kurā tās 

lietotāji mijiedarbojas”
28

. T.Plaugs atzīmē, ka kibertelpas virtualitāte nosaka, ka aktieriem, kas 

vēlas mijiedarboties, nav jāatrodas konkrētā vietā, konkrētā brīdī, konkrētā laikā, lai satiktos 

šajā telpā. Līdz ar to autors apgalvo, ka kibertelpa pēc būtības ir iedomāta – to nav iespējams 
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piesaistīt kādai konkrētai atrašanās vietai. Šī definīcija sakrīt ar Oksfordas vārdnīcas veidotāju 

īso un kodolīgo versiju, kura skaidro, ka kibertelpa ir „abstrakta vide, kurā komunikācija 

notiek pa datoru tīkliem.”
29

 Bet, neskatoties uz to, ka kibertelpa ir abstrakta, un tādēļ šķietami 

neīsta vide, virtuālo vidi nevar uztver kā pretēju realitātei. Kibertelpa ir jauna vide, tās 

abstraktums un materiālā netveramība ir gan priekšrocība, jo ļauj procesiem tajā notikt ātri un 

ērti, gan trūkums, jo šādā abstraktā vidē paredzēt riskus un draudus ir daudz sarežģītāk, un 

garantēt drošību – daudz grūtāk. Kibertelpā ir neskaitāmi draudi un riski, taču daži no tiem ir 

īpaši svarīgi nacionālās drošības kontekstā, un nozīmīgākie tiek aplūkoti darba turpmākajās 

apakšnodaļās.  

 

2.2  Kiberdraudi 

Draudi mūsdienās ir ļoti daudzveidīgi, tiem var būt dažādi iemesli un cēloņi, taču draudu 

būtība ir saistīta ar to, vai konkrētais subjekts cilvēku izpratnē tiek uztverts par draudu. 

B.Buzans ir rakstījis, ka jebkādu draudu noteikšana ir sarežģīts uzdevums, jo, pirmkārt, reālie 

draudi var nebūt uzreiz saskatāmi, objektīvi novērtējami, vai arī, tieši pretēji, to apmērs un 

svarīgums ir pārvērtēts. Otrkārt, draudu daba ir ļoti dažāda un atšķirīga, un ir sarežģīti 

novērtēt, kuri draudi var nopietni ietekmēt nacionālo drošību, bet kuri ir tikai norma ikdienas 

drošības vidē
30

. Kibertelpa, kas, kā jau iepriekš rakstīts, ir abstrakta vide, un, lai arī cilvēku 

veidota un vadīta, tā var radīt neskaitāmus draudus. Problēmas ar draudu noteikšanu 

kibertelpas ietvaros ir neatraujamas no Buzana identificētajām draudu problēmām, bet 

kibertelpas abstraktums un šķietamā nerealitāte, draudu identificēšanu un paredzēšanu padara 

praktiski neiespējamu.  

 

Kiberdraudu (cyber-threats) izcelsme ir saistāma ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju 

ļaunprātīgu izmantošanu, un šo tehnoloģiju izmantošana var būt gan pašmērķis, gan 

instruments, kuru, turklāt, var izmantot plašs aktieru loks.
31

 Respektīvi, kiberdraudu 

formulējums ietver to, ka draudi var rasties no kāda vēlmes bojāt konkrētas informācijas 

tehnoloģijas vai arī informācijas tehnoloģiju izmantošana kaitējošiem mērķiem. Ņemot vērā 

tehnoloģiju straujo attīstību un plašo pieejamību, par kiberdraudu radītājiem apzināti vai 

neapzināti var kļūt ļoti liels cilvēku skaits, un tas draudu avotu identificēšanu padara jo īpaši 

sarežģītu. Īpaši jāuzsver, ka draudi šajā darbā netiek asociēti ar tehnoloģiju kļūmēm vai 
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novirzēm, kas var rasties nosacīti pašas no sevis, un arī izraisīt ievērojamus drošības 

apdraudējumus. Arī šādi draudi ir būtiski, tomēr šajā darbā uzsvars tiek likts uz apzināti 

veiktu darbību, lai rastos noteikts apdraudējums. Tehnoloģiju darbības rezultātā radušās 

kļūmes ir vairāk saistāmas ar riskiem, tomēr arī riski sevī var iekļaut kādu trešo pusi, kas veic 

ļaunprātīgas darbības pret konkrēto objektu, lai pārbaudītu tā risku līmeni. 

 

Amerikāņu pētniece Mirjama Kaveltija (Myriam D.Cavelty) norāda, ka tādiem jaunajiem 

draudiem kā kiberdraudiem piemīt risku pazīmes, savukārt, riski pēc būtības ir netieši, notiek 

neparedzēti, ir neskaidri, un pēc definīcijas „atrodas” nākotnē, un tie kļūst „reāli” tikai tad, 

kad ir īstenojušies. Pētniece norāda uz paradoksu, ka, lai arī kiberdraudi balstās lielā 

nenoteiktībā un neskaidrībā, un identificēto reālo draudu skaits ir ļoti salīdzinoši neliels, tie ir 

ieņēmuši stabilas pozīcijas vairāku valstu drošības dienaskārtībās un šo (līdz galam neskaidro) 

draudu novēršanai tiek piešķirti lieli naudas līdzekļi
32

. Tādēļ saprotams šķiet M.Kaveltijas 

pētnieciskais apmulsums par to, kādā veidā drauds, kuram ir tik neliela saistība ar „reālās” 

pasaules notikumiem, ir kļuvis aktuāls tik daudzu pasaules valstu dienaskārtībās. Arī citi 

pētnieki norāda, ka kiberdraudi tiek pārspīlēti, taču tiek norādīts, ka šos draudus nedrīkst 

noliegt vai ignorēt. Tehnoloģiju attīstība ir nenovēršams process, kurš sevī ietver arī daudz 

nezināmā, tāpēc draudu nozīme tikai palielināsies, bet pašlaik nav iespējams precīzi noteikt, 

kādi ir šo draudu avoti, un kurš ir tieši ieinteresēts un arī spējīgs tos izmantot savā labā. 

 

Kibetelpas kontekstā drošība tiek identificēta ar trīs nozīmīgiem aspektiem – 

konfidencialitāte, godīgums un pieejamība –, un draudi šo aspektu pastāvēšanai apdraud visas 

sistēmas pastāvēšanu, tāpēc šo aspektu aizsardzība ir izvirzāma par prioritāti
33

. Šīs pazīmes 

arī būtu sasaistāmas ar iepriekšējā nodaļā aprakstīto drošības objektu. Tehnisko ekspertu 

uzmanības centrā ir datoru drošības un to lietotāju aizsardzības stiprināšana, un draudi, no kā 

ir jāizvairās iedalās trīs kategorijās: pirmkārt, uzbrukumi, kuri padara nepieejamas tā 

lietotājiem dažādas sistēmas, informāciju un tīklus, piemēram, to dara dažādi vīrusi, 

ļaunprātīgas programmatūras utt. Otrkārt, uzbrukumi, kas, iznīcinot dažādus failus un datus, 

apdraud informācijas vai sistēmu godīgumu pret to lietotājiem. Treškārt, uzbrukumi, kas 

apdraud informācijas un komunikācijas konfidencialitāti, piemēram, e-pastu pārtveršana, 

neatļauta piekļuve sistēmām un datiem utml.
34

 Kā redzams, draudi šajā pieejā, galvenokārt, 
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tiek saskatīti dažādu tehnoloģisko iespēju kontekstā un, to novēršanai jākoncentrējas gan uz 

indivīdu izglītošanu, gan uz datoru aizsardzības palielināšanu.  

 

Drošības politikas aktieru plašākajā pieejā galvenie draudi tik klasificēti sekojoši
35

: pirmkārt, 

draudi, kas rodas, izmantojot datoru tīklus kā līdzekli dažādu antisociālu, sabiedrībai bīstamu 

aktivitāšu veikšanai, piemēram, tīmekļa vietņu uzturēšana dažādu rasu vai etniskā naida 

kurināšanai, noziedzīgu darbību plānošanai un koordinēšanai (krāpniecība), kā arī interneta 

izmantošana aicinājumiem uz terorismu un teroristisku darbību plānošanai. Otrkārt, 

uzbrukuma draudi dažādiem kritiskās infrastruktūras objektiem, piemēram, 

inženierkomunikācijām, banku sistēmām, medijiem utt. Treškārt, draudi, kas rodas kibertelpā 

paši no sevis, izraisot gan nelielas kļūmes, gan ilglaicīgas problēmas. Ņemot vērā tehnoloģiju 

plašāku izplatību arī kritiskās infrastruktūras objektu ikdienas procesos, jāatzīst, ka to 

vārīgums pret dažādiem uzbrukumiem tikai palielinās. Uzbrukums kritiskajai infrastruktūrai 

būtu nozīmīgs trieciens jebkurai valstij, tāpēc draudu mazināšana ir ļoti nozīmīga. 

 

Taču tādi autori kā Dž.Levis norāda, ka sasaiste, kas ir izveidota starp datoru tīklu 

neaizsargātību un to ietekmi uz kritisko infrastruktūru, ir pārvērtēta
36

. Dž.Levis uzsver, ka 

datoru tīklu vārīgums ir daudz lielāks nekā kritiskās infrastruktūras vārīgums, bet ir maldīgi 

pieņemt, ka kritiskā infrastruktūra ir pilnībā atkarīga no datoru tīklu drošības draudiem, jo 

visbiežāk kritiskās infrastruktūras sistēmu procesi notiek šķirti no publisko tīklu sistēmām, un 

tāpēc tās apdraudējums nav vērtējams kā vienlīdzīgs.  

 

Kiberdraudu terminoloģijā ir izdalīti vairāki draudu veidi, un visbiežāk tiek piesaukti 

kibernoziegumi, kiberuzbrukumi, kiberterorisms un kiberkarš. Lai arī draudi var būt 

neparedzami, nezināmi, dažāda rakstura un ir grūti tos kaut kā klasificēt, tomēr daži pētnieki 

ir skaidrojuši, ka kibernoziegumi un kiberterorisms ir jāuzlūko kā dažādu interešu grupu vai 

nevalstisko aktieru veidoti uzbrukumi, bet kiberkarš ir drauds, ko viena valsts var radīt citai 

valstij
37

. Iepriekšpieminēti draudu veidi sīkāk tiek aplūkoti darba turpmākajās nodaļās, bet 

vispirms ir tiks aplūkoti kibernozieguma un kiberuzbrukuma definēšana un būtiskākās 

iezīmes.  
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2.2.1 Kibernoziegumi 

Kibertelpas straujā attīstība ļauj aizvien ātrāk un biežāk rast jaunus risinājumus dažādu 

ļaunprātīgu un nelegālu rīcību īstenošanai, un definīcija, kas spētu aptvert visus iespējamos 

kibernoziegumu veidus, ir izaicinājums. Taču visus kibernoziegumus var izdalīt trīs 

kategorijās. Pirmkārt, tas var būt noziegums, kurā dators ir bijis tiešs mērķis izdarītajā 

pārkāpumā; otrkārt, tas ir noziegums, kurā dators ir izmantots kā līdzeklis noziedzīgā 

nodarījuma īstenošanai. Treškārt, kā kibernoziegumu var klasificēt tādu noziegumu, kurā 

datoram ir papildu loma pārkāpuma izdarīšanā.
38

 Pētnieku vidū lielākoties dominē uzskats, ka 

kibernoziegumi ir finansiāla rakstura draudi, jo tie visbiežāk izpaužas kā krāpšanās, zādzības 

un viltojumi virtuālajā vidē, kas var radīt noteiktas ekonomiska rakstura problēmas. 

 

Dž.Levis norāda, ka kibernoziegumi ir viens no nopietnākajiem draudiem kibertelpā, un, lai ai 

arī tie patiešām visbiežāk tiek īstenoti dažādu komerciālu interešu vārdā, kopumā šie 

noziegumi valstu ekonomikām var radīt lielus zaudējumus
39

. Pētnieks arī norāda, ka šāda 

kiberdraudu forma ir īpaši tīkama tiem nevalstiskajiem aktieriem vai teroristu grupējumiem, 

kuri noliedz globālā tirgus ekonomiku un vēlas to ievainot. Arī valstu līmenī eksistē 

pieņēmums, ka kibernoziegumi ir visstraujāk augošais noziegumu veids, un to apkarošana ir 

valstu prioritāte, bet veids, kā kibernoziegumi tiek definēti un nošķirti no citām nelegālām 

aktivitātēm kibertelpā, ir ļoti atšķirīgs
40

. Ņemot vērā savstarpējās atkarības lomu mūsdienu 

ekonomikā, kibernoziegumi ir drauds arī starptautiskajai videi kopumā.  

 

2.2.2 Kiberuzbrukumi 

Kiberuzbrukumi (cyber attacks) ir samērā jauns uzbrukumu veids, un viena daļa kibertelpas 

izmantotāju vēl tikai turpina atklāt veidus, kā kibertelpas iespējas izmantot ļaunprātīgiem 

mērķiem, bet otra daļa – kā novērst ļaunprātīgo darbību iespējas un mazināt to efektus. 

Diemžēl tās iespējas, kuru dēļ darbības kibertelpā sniedz būtiskas priekšrocības, rada arī 

sarežģījumus un draudus ļaunprātīgu darbību novēršanai un aizsardzībai pret tām. 

Uzbrucējiem kibertelpa ir īpaši labvēlīga vide, jo nav nepieciešams atrasties tuvu objektam, 

lai tam uzbruktu, kibertelpā ir iespējams viegli šķērsot valstu robežas, kā arī uzbrukumi var 
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būt veidoti tā, lai notiek automātiski, ļoti ātri un spētu nodarīt kaitējumu vairākiem objektiem 

vienlaicīgi. Tāpat uzbrucējiem ir daudz vieglāk palikt neidentificētiem.
41

 

 

Visvienkāršāk kiberuzbrukumus var skaidrot kā hakeru mēģinājumu sabojāt vai iznīcināt 

datoru tīklu vai sistēmu.
42

 Tomēr daži pētnieki norāda, ka uzbrukumi ir definējami kā 

kiberuzbrukumi tad, kad tajos tiek izmantoti kiberieroči (cyber weapon), savukārt kā 

kiberieroči tiek definēti „datu un zināšanu kopums, kas spēj, kas ir paredzēts un kas tiek 

izmantots ar nolūku ietekmēt konfidencialitāti, godīgumu un/vai pieejamību noteiktai IT 

sistēmai (uzbrukuma mērķim) bez īpašnieka piekrišanas.”
43

 Šī definīcija norāda, ka kibertelpā 

ierocis kā fizisks objekts nav noteicošais. Lai arī kiberuzbrukumi visbiežāk tiek īstenoti ar 

lietu, piemēram, datoru palīdzību, būtiskākās ir zināšanas un spējas, kuras ļauj šo ieroci 

izmantot datoru tīklu ļaunprātīgai izmantošanai. 

 

Aplūkojot kiberuzbrukumu jautājumu nacionālās drošības kontekstā, pētnieki apgalvo, ka 

kiberuzbrukumus ir iespējams pielīdzināt bruņotam uzbrukumam. Taču valstīm ir svarīgi 

precīzi noteikt, kā tieši ir novērtējami dažādi kiberuzbrukumi, lai varētu izvērtēt vai tām uz 

kiberuzbrukumiem atbildēt ar tādām pašām metodēm kā tās atbildētu tradicionālā uzbrukuma 

gadījumā. Kiberuzbrukumi ir samērā jauns un nesens uzbrukumu veids, un, lai arī dažādi 

uzbrukumi kibertelpā notiek ik brīdi, tie atšķiras pēc iemesla, apjoma, sekmīguma un 

nepieciešams izšķirt, kādos gadījumos konkrētais kiberuzbrukums būtu uzskatāms par 

bruņotu uzbrukumu valstij.  

 

Lai noteiktu, vai kādu kiberuzbrukumus var pielīdzināt bruņotam uzbrukumam, profesors 

Maikls Šmits (Michael N. Schmitt) ir izdalījis sešus rādītājus, pēc kuriem, viņaprāt, ir 

iespējams kiberuzbrukumus analizēt caur tradicionālo uzbrukuma izpratni
44

. Pirmkārt, jāvērtē 

uzbrukuma smagums – bojāgājušo skaits, uzbrukuma plašums teritoriālā lielumā, bojājumu 

vērtība. Jo lielāki ir nodarītie zaudējumi, jo lielāka varbūtība kiberuzbrukumus pielīdzināt 

bruņotam uzbrukumam. Otrkārt, uzbrukuma ilgums – tas ietver ne tikai paša uzbrukuma 

ilgumu, bet arī laiku, cik ilgi ir jūtamas šī uzbrukuma sekas. Treškārt, jāizvērtē nodarītā 

kaitējuma cēlonība – jānosaka, vai kiberuzbrukumus ir tikai daļa no dažādiem citiem 
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uzbrukumiem vai arī tiešs un konkrēts iemesls nodarītajam kaitējumam. Pēdējā gadījumā tas 

ir tieši traktējams kā bruņots uzbrukums. 

 

Ceturtkārt, uzbrukuma agresivitāte – jo tas ir agresīvāks, jo vairāk pielīdzināms bruņotam 

uzbrukumam. Piektkārt, zaudējumu mērāmība – ja kiberuzbrukuma nodarījumi ir kvantitatīvi 

saskaitāmi un rada lielus zaudējumus, ir viegli pierādīt, ka uzbrukums bija bruņota rakstura. 

Iespējamie un teorētiskie zaudējumi nav klasificējami atbilstoši bruņotam uzbrukumam. 

Visbeidzot, kiberuzbrukuma gadījumā ir jāņem vērā varbūtējas leģitimitātes aspekts – 

konkrētas darbības likumiski var iegūt leģitimitāti, ja starptautiskā sabiedrība tās tādas 

pieņem, vai, ja šīs darbības kaut kādos gadījumos ir pierasta valstu prakse. 

 

Tomēr ir autori, kuri ir skeptiski par kiberuzbrukumu pret valsti nozīmīgumu virtuālajā telpā, 

norādot, ka pastāv neskaitāmi šķēršļi, kas traucē nopietnu kiberuzbrukumu īstenošanai. Tāpat 

tiek apgalvots, ka ne armijas struktūras, ne izlūkošanas dienesti, ne teroristu grupējumi nav 

spējuši apgūt nepieciešamās prasmes, lai, paliekot nepamanītiem, ar kiberuzbrukumu 

palīdzību varētu radīt iespaidīga apjoma zaudējumus
45

.Tiek apstrīdētas arī kiberuzbrukumu 

iespējas reāli radīt iespaidīga apjoma zaudējumus. Dž.Levis norāda, ka vienīgā 

kiberuzbrukumu priekšrocība ir finansiālais izdevīgums, jo tie ir lētāki, bet, viņaprāt, 

kiberuzbrukumi jebkurā gadījumā būs mazāk efektīvi un graujoši kā reāli fiziskie 

uzbrukumi
46

. Tāpat pētnieks norāda, ka neviena valsts savu kritisko infrastruktūru, kā arī 

militāros spēkus nav pilnībā padarījušas atkarīgus no datoru tīkliem, kas ievērojami ierobežo 

kiberuzbrukumu efektivitāti. Lai arī dažādi kibertelpā veidotie uzbrukumi var radīt negatīvas 

sekas, tos precīzāk būtu dēvēt par masu apgrūtinājuma ieročiem.  

 

2.2.3 Kiberterorisms 

Terorisma jēdziens pats par sevi līdz šim vēl rada daudzus strīdus pētnieku aprindās, tāpēc tā 

savienošana ar abstrakto kibertelpas dabu rada ne mazāk izaicinājumu. Taču pirmo reizi 

kiberterorisma termins minēts 1997.gadā, kad Kalifornijas Drošības un izlūkošanas 

pētniecības institūta pētnieks Barijs Kolins (Barry Collin) savienoja kibernētikas un terorisma 

jēdzienus
47

, bet viens no pirmajiem kiberterorisma koncepta attīstītājiem ir FIB īpašo 
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uzdevumu aģents Marks Polits (Mark M. Pollitt), kurš to definēja kā „iepriekš nodomātu, 

politiski motivētu uzbrukumu informācijas un datoru sistēmām, datoru programmām un 

datiem, kura vardarbības mērķi ir civili objekti un kurus veic atsevišķas subnacionālas grupas 

vai slepeni aģenti.”
48 

FIB kiberdivīzijas vadītājs Keits Lurdo (Keith Lourdeau) 2004.gadā 

norādīja, ka kiberteroristu nolūks ir ar informācijas tehnoloģiju palīdzību „izraisīt bailes, radot 

jucekli un nedrošību sabiedrībā, ar mērķi likt konkrētajai valdībai vai sabiedrībai pielāgoties 

teroristu pārstāvētajai politiskajai, sociālajai vai ideoloģiskajai nostājai.”
49

 Internets 

teroristiem vai dažādām teroristu organizācijām ir tikpat brīvi pieejams kā citiem, tāpēc bailes 

par kibertelpas izmantošanu dažādu terorisma mērķu sasniegšanai ir saistāmas ar tām pašām 

kibertelpas piedāvātajām iespējām un reizē draudiem, kurus var radīt jebkurš ļaunprātīgs 

datoru un interneta lietotājs – uzbrukt var ātri, salīdzinoši lēti, anonīmi un no jebkuras vietas 

pasaulē.  

 

Taču akadēmiķu vidū nereti pastāv skepse par to, cik bieži dažādi teroristu grupējumi izmanto 

kiberieročus, lai veiktu uzbrukumus, kuri būtu raksturojami kā kiberterorisms. Eiropas 

Padomes izstrādātajā ziņojumā
50

 par kiberterorismu tiek norādīts, ka, lai arī šobrīd nav fiksēti 

uzbrukumi, kas klasificētos kā kiberterorisms, tiek atzīmēts, ka teroristi aktīvi izmanto 

interneta piedāvātās iespējas. Šajā ziņojuma pētnieki norāda, ka hakera un kibernoziedzinieka 

rīcības no kiberterorista rīcībām, izdarot uzbrukumus IT sistēmām, atšķir mērķis veidot 

ilgtermiņa ieguvumus. Teroristi veic motivētas darbības ar nodomu, pirmkārt, izraisīt 

ekonomiska rakstura nekārtības, piemēram, apturot banku darbību, otrkārt, diskriminēt savu 

pretinieku, piemēram, izplatot nomelnojošu informāciju, un, treškārt, vairot savus finansiālos 

ienākumus teroristiskās organizācijas uzturēšanai, piemēram, izzogot līdzekļu no datu 

sistēmām
51

. Pirmajā un otrajā gadījumā kiberterorisms apliecinās valsts vai oponenta 

vārīgumu un tehnisko nespēju atvairīt šādus uzbrukumus, tādējādi veicinot sabiedrības 

neuzticēšanos valsts iespējām aizsargāt savus pilsoņus. Šādi uzbrukumi demonstrēs uzbrucēja 

spējas, sabiedrībā radot bailes, kas ir viens no terorisma būtiskākajiem ieročiem.  

 

Lai arī līdz šim nav piedzīvoti kiberuzbrukumi, kurus noteikti teroristiski grupēju atzītu par 

sevis īstenotiem, būtu naivi domāt, ka teroristu aprindas nebūtu iepazinušās ar to, kā interneta 
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iespējas izmantot savā labā. Tomēr šajā pašā ziņojumā tiek norādīta, ka tikmēr, kamēr teroristi 

nav uzkrājuši spējas, lai īstenotu sekmīgus un apjomīgus kiberuzbrukumus, tie, visticamāk, 

kiberuzbrukumus šobrīd veic ārēji neredzamā līmenī – cenšoties nelegāli izgūt informāciju no 

tīklu un datu sistēmām
52

. Taču attīstoties tehnoloģiskajām iespējām un palielinoties 

zināšanām, teroristu iespējas izmantot kibertelpu kā vidi uzbrukumu veikšanai, tikai 

palielinās. Lai arī šobrīd kiberterorisms nav atklāti novērots, valstīm jābūt gatavām, ka 

eventuāli tas noteikti notiks.  

 

Rezumējot iepriekšējās nodaļās aplūkotos avotus, var novērot, ka kiberterorisma termina 

definēšanas mēģinājumiem galvenokārt ir raksturīgas trīs tendences, kur pirmajā variantā 

jebkura terorisma definīcija kā tāda tiek pielāgota interneta videi, otrajā – konkrēto drošības 

institūciju paustās definīcijas un kiberterorisma darbību raksturošana, bet trešajā ir definēšana, 

kam par pamatu ir konkrētu kiberterorisma aktu un darbību uzskaitījums vai pat klasifikācija. 

 

2.2.4 Kiberkarš 

Dažādu ļaunprātīgu rīcību īstenošana kibertelpas ietvaros akadēmiķu aprindās tiek plaši 

diskutēta, taču lielākā daļa pētnieku vairās izmantot terminu „karš”, runājot par draudiem, kas 

var rasties šajā virtuālajā vidē. Kā jau minēts iepriekš, tad kiberkarš, galvenokārt, tiek saprasts 

kā drauds, kas rodas starpvalstu attiecību līmenī, tādēļ eksperti ir skeptiski par kiberkara 

jēdziena izmantojumu atbilstoši pašreizējai realitātei. Kiberkara jēdziens salīdzinoši reti tiek 

izmantots akadēmiskos darbos, bet vēl retāk valstu dokumentos un visbiežāk tā vietā tiek 

lietots „informāciju operācijas” vai „informācijas karš”
53

. Taču, lai arī termini šķiet ļoti līdzīgi 

un tie bieži vien tiek lietoti kā sinonīmi, patiesībā kiberkarš ir tikai daļa no informācijas kara. 

Turklāt, informācijas karš var notikt gan militārā, gan civilajā jomā un tiek definēts kā 

„darbību kopums, kas tiek veikts, lai sasniegtu informācijas pārspēku vai pārākumu, šim 

nolūkam negatīvi ietekmējot ienaidnieka informācijas sistēmas vienlaikus aizsargājot 

savējās”.
54

 Tas nozīmē, ka konkrētas rīcības var nebūt tīri virtuālas, bet, piemēram, izpausties 

kā pretinieka informācijas infrastruktūras fiziska bojāšana. Turpretī, runājot par kiberkaru, 

nepieciešams koncentrēties uz tā norisi tieši virtuālajā vidē.  
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Lai arī jēdziena „kiberkarš” lietošana izraisa pretrunīgas diskusijas, tiek norādīts, ka šī 

jēdziena izmantošana akadēmiskā vidē ir pat vēlama, jo ļauj koncentrēt uzmanību uz 

iespējamību, ka kibertelpā reiz varētu norisināties starpvalstu konflikts
55

. Daži eksperti cenšas 

pārliecināt, ka šādi kiberkari jau ir notikuši, atsaucoties uz Gruzijas karu starp Krieviju 

2008.gadā
56

 vai uzbrukumiem, kuri tika organizēti pret Igauniju 2007.gadā, jo vairākas 

norādes vedināja uz Krievijas iespējamo izrēķināšanos
57

,taču šie mēģinājumi nav izraisījuši 

vienbalsīgu atbalstu pat to ekspertu vidū, kuri cenšas veicināt diskusijas par kiberkara 

aktualizēšanu.  

 

Lielākā daļa pētnieku apgalvo, ka kiberkaru nav iespējams aplūkot atrauti no līdztekus 

organizētiem uzbrukumiem, respektīvi, kiberkarš varētu tikt izmantots vienīgi kā papildus 

elements reāliem militāriem uzbrukumiem, lai novājinātu ienaidnieku, iegūtu laiku un 

vajadzīgo pārsvaru,
58

 bet kiberkarš pats par sevi tuvākā nākotnē nav iespējams. Taču šī 

apgalvojuma kritiķi, piemēram bijušais Dž. Buša administrācijas eksperts drošības jautājumos 

Stjuarts Beikers (Stewart Baker), norāda, ka tādā gadījumā nevarētu runāt arī par gaisa 

karadarbību, ņemot vērā, ka gaisa spēku izmantošana kara vajadzībām ir tikai daļā no lielākas 

kaujas
59

, tāpēc tie, kas nonievā kiberkara iespējamību balstoties pieņēmumā, ka karš nekad 

nenotiktu tikai un vienīgi kibertelpā, nepamatoti izvairās no konkrētības. Savukārt, Izraēlas 

premjerministra padomnieks kiberdrošības jautājumos Aizeks Ben-Izraels (Isaac Ben-Israel) 

norāda, ka kiberkarš var radīt tāda paša apmēra kaitējumus kā tradicionālā karadarbība. 

Turklāt, ar kibertehnoloģiju palīdzību nav jāizmanto tradicionālie ieroči, lai, piemēram, 

apturētu valsts enerģijas vai ūdens piegādi
60

.  

 

Dž.Levis ir centies raksturot tās īpatnības, kas ļautu konkrētu uzbrukumu vai rīcības 

kibertelpa nodēvēt par kiberkaru, un viņš norāda, ka nepamatoti bieži dažādas aktivitātes 
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kibertelpā uzreiz tiek nodēvētas par kiberkaru vai kiberuzbrukumu. Savā rakstā
61

 viņš 

apgalvo, ka kiberkaru kā jebkuru kara veidu raksturo spēka izmantošana politiskiem mērķiem, 

un valsts ir spēka izmantotāja vai spēka mērķis. Spēks šajā gadījumā ietver vardarbības 

izmantojumu vai arī tiešus draudus par tās pielietošanu. Dž.Levis apgalvo, ka, ja nav 

vardarbības, vai vardarbības draudu, kā arī, ja uzbrucējs apzināti izvairās no atklātības, un, ja 

nav nodarīti nekādi būtiski fiziski kaitējumi, tas nav ne uzbrukums, ne spēka pielietošana. 

Dž.Levis akadēmiskajā vidē ir labi pazīstams kā kiberkara kritiķis, kurš ir noraidījis 

līdzšinējos apgalvojumus kādu no zināmajiem uzbrukumiem saukt par kiberkaru, īpaši 

attiecinot to uz Igauniju, kur, viņaprāt, arī piedzīvotie uzbrukumi nebija nekas īpaši nopietns. 

 

Šajā nodaļā tika aplūkota tikai daļa no draudu veidiem, kas eksistē kibertelpā. Būtiskākās 

iezīmes, kas atšķir iepriekšminētos draudus meklējamas uzbrukumu apmērā, stratēģijās un 

uzbrucēju motivācijās. Lai arī visi draudi ir vērtējami ar potenciāli lielu ietekmi uz valsts 

drošību, var novērot, ka daži no šiem draudiem vairāk ir analizējami no civilās perspektīvas, 

kamēr citi jāskata vairāk militārās kategorijās. Pie pirmajiem noteikti būtu pieskaitāmi 

kibernoziegumi, un maza mēroga kiberuzbrukumi, tomēr pie otrajiem – kiberterorisms un 

kiberkarš, kas sevī iekļaut arī liela mēroga kiberuzbrukumus.  
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3.  Drošībiskošanas pieeja un kiberdrošība 

 

Drošībiskošana ir ne tikai tā sauktās Kopenhāgenas skolas zināmākā ideja, bet tā arī tiek atzīta 

par vienu no ievērojamākajiem sasniegumiem drošības studiju ietvaros, un B.Buzans, 

O.Vīvers un de Jāps ir tās izveidotāji. Drošībiskošanas idejas attīstība ir saistāma ar drošības 

pieejas pilnveidošanu, uz kuras trūkumiem B.Buzans norādīja savos iepriekšējos darbos, taču, 

lai arī drošībiskošanu var uztvert kā pienesumu tā laika drošības izpratnei, pat raugoties no 

šodienas perspektīvām jāatzīst, ka drošībiskošanas koncepts drošību kā tādu liek pētīt pilnīgi 

citā līmenī. Jāuzsver, ka drošībiskošanas teorija ir pietiekami universāla – tā sevī iekļauj gan 

tradicionālajā drošības tradīcijā aplūkotos militāros draudus, gan draudus no citiem, 

paplašinātajiem sektoriem. Tomēr arī šajā pieejā ir vairāki trūkumi un tie izgaismojas arī 

kiberdrošības kontekstā, tāpēc tiks apskatīta arī šīs pieejas kritika  

 

3.1  Drošībiskošanas koncepts 

Drošībiskošanas koncepts ir cieši saistīts ar jauno drošības izpratni, ko definēja Kopenhāgenas 

skolas pārstāvji. B.Buzans ar kolēģiem drošību vairās aplūkot kā konkrētu stāvokli vai lietu 

kārtību, kas ļauj izvērtēt, kas ir droši un kas nav. Tāpat pētnieki norāda, ka jēdziens „drošība” 

pats par sevi būtu jāvērtē ne tik daudz kā noteikts raksturojums, bet drīzāk kā darbības 

apzīmējums. Tāpēc drošība tiek definēta kā „rīcība, kuras ietvaros politika tiek izcelta ārpus 

vispārpieņemtās ikdienas kārtības un ar kuras palīdzību konkrētais [drošības] jautājums tiek 

pasniegts kā īpašas politikas paveids vai pat augstāks par politiku.”
62

 Kopumā visus 

sabiedrībai nozīmīgos jautājumus var izdalīt trīs tipos, kur pirmais no tiem ir nepolitizētie 

jautājumi, kuri nav publisko diskusiju temats, un valsts nav atbildīga par to risināšanu; otrais 

paveids ir politizētie politiskie jautājumi, kuri ir daļa no publiskās politikas, un kuri tiek 

risināti ar valdības lēmumu un resursu piesaisti; taču trešais tips ir drošībiskotie jautājumi, 

kuru ietvaros noteikts drauds tiek pasniegti kā sabiedrības pastāvēšanai izšķirošs, kura 

risināšana prasa tādus ārkārtējus risinājumus un darbības, kas ikdienišķajā politikas procesā 

nenotiktu.  

 

Drošībiskošanas pieejā nozīmīgākā iezīme, uz kuru jākoncentrējas drošībiskošanas 

noteikšanā, ir runas akts, kurā noteiktais jautājums tiek ievērojami dramatizēts un, iespējams, 

arī pārspīlēts. Drošībiskošanas runas aktu visbiežāk veic politiķi, amatpersonas no drošības 

struktūrām un vai tie, kuriem sabiedrības līmenī ir zināma autoritāte. B.Buzans uzsver, ka 
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drošībiskošanas runas akts var arī neietvert sevī vārdu „drošība”, tāpēc, lai noteiktu vai 

konkrēto jautājumu kāds mēģina drošībiskot, ir jāvērtē, vai runas akts un tam sekojošās 

darbības ietver trīs nozīmīgus komponentus – eksistenciālos draudu identificēšanu, 

aicinājumu uz vai ārkārtas rīcības realizēšana, un eksistenciālo draudu risināšanas vārdā 

ierastā politiskā procesa noteikumu ignorēšanu
63

. Tomēr tiek norādīts, ka drošībiskošanas 

runas akta identificēšana ir tikai puse no drošībiskošanas procesa.  

 

Drošībiskošanas process, patiesi, no vienas puses ietver autoritātes, kuri šo jautājumu grib un 

mēģina iecelt drošības kategorijās, taču ne mazāk svarīga ir otra puse, kura savukārt nosaka 

to, vai jautājums tiek līdz galam drošībiskots. Un tādā gadījumā ir jāskatās, vai sabiedrība kā 

tāda vai nozīmīgas sabiedrības grupas pakļaujas šiem drošībiskošanas mēģinājumiem un 

akceptē, ka konkrētais drauds ir tik nozīmīgs, ka tas ir jārisina nekavējoši un ar ārkārtas 

līdzekļiem.
64

 Tikmēr, kamēr sabiedrība konkrēto draudu nesaskata, un nereaģē uz 

drošībiskošanas aicinājumiem, drošībiskošanu nevar uzskatīt par pilnīgu. Līdz ar to var 

apgalvot, ka veiksmīga drošībiskošana sevī ietver indivīdu, kurš savā runas aktā identificē 

apdraudēto objektu (valsts, sabiedrība, nācija utt.) un sabiedrība, kura piekrīt un pakļaujas 

runas aktā identificētā jautājuma identificēšanai kā drošības jautājumam. Būtiska nianse 

drošībiskošanas sakarā ir tas, ka konkrētajai sabiedrībai, kuru drošībiskošanas aktieri sākotnēji 

uzrunā, nepastāv viennozīmīga izpratne par piedāvātā jautājuma nozīmīgumu. Tieši tāpēc 

svarīgi ir tie politikas aktieri, kuri sabiedrību cenšas pārliecināt par neordināru politiskā 

procesa darbību veikšanu. Tikmēr, kamēr politiskajai elitei nav jāpieliek pūles, lai konkrēto 

jautājumu pārceltu „ārkārtas politikas” līmenī, – starp politiķiem un sabiedrību pastāv zināma 

vienprātība – tikmēr nevar apgalvot, ka ir notikusi drošībiskošana.  

 

Atsaucoties arī uz šajā darbā iepriekš darbā minēto A.Volfersa drošības definīciju, kura 

uzsver drošības subjektīvo un objektīvo formulējumu, Kopenhāgenas skolas pārstāvji norāda, 

ka šis nodalījums ir vērtīgs, jo tas palīdz identificēt draudus, kuri patiešām pastāv un ir reāli, 

no tiem draudiem, kas tiek uztverti kā draudi, lai arī ne vienmēr pilnībā reāli. Taču 

drošībiskošanas pieejas sakarā, tiek uzsvērts drošības subjektīvās izpratnes nozīmīgums, kas 

akcentē noteiktu jautājumu konstruēšanu par drošības jautājumiem.
65

 Taču jautājumu 

drošībiskošana nenotiek individuālā līmenī, kā to varētu izprast no A.Volfersa definīcijas. Ir 
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jālūkojas uz plašāku sociāli politisko indivīdu kopumu, kas ļauj konkrēto jautājumu iecelt 

drošības dienaskārtībā.  

 

Lai arī B.Buzans un partneri uzsver drošībiskošanas nozīmīgumu un tā iespējamo ietekmi uz 

politiskajiem procesiem, pētnieki norāda, ka drošības jautājumi un drošībiskošana ir jāuztver 

kā negatīva īpatnība, kas liecina par “nespēju noteiktus jautājumus risināt normāla politiskā 

procesa ietvaros.”
66

 Tāpēc dedrošībiskošana ir labāka ilgtermiņa izvēle, lai arī pētnieki 

nenoliedz, ka drošībiskošana dažkārt var būt arī neizbēgama, ja runa ir par pēkšņu un nežēlīgu 

agresiju. Tomēr, lai arī apjomīgas agresijas gadījumi ir reti izņēmumi, drošībiskošanas 

mēģinājumi notiek regulāri, un pētnieki norāda, ka saknes drošībiskošanai jāmeklē politiskās 

izvēles kontekstā.
67

 Jo drošībiskošana – tā ir politiska apņemšanās drošībiskot vai 

drošībiskošanas pieņemšana, tādēļ politiskā līmeņa indivīdi ir galvenais drošībiskošanas 

avots. Kā spilgtāko piemēru drošībiskošanas attaisnošanai vairāki autori min 11.septembra 

uzbrukumus ASV, kad tā laika prezidents Dž.Bušs aicināja uzsākt karu pret teroru, tādējādi 

attaisnojot iebrukumus tādās valstīs kā Afganistāna un Irāka, kas nenoliedzami vērtējams kā 

ārkārtas politikas risinājums.  

 

Drošībiskošanas teorijai no tās publicēšanas brīža ir bijuši vairāki kritiķi, kas Kopenhāgenas 

pētnieku darbu ir centušies atspēkot visdažādāko politikas disciplīnu ietvaros. Mets 

Makdonalds (Matt McDonald) kritizē visus trīs B.Buzana un kolēģu izstrādātos 

drošībiskošanas komponentus, norādot, ka tie ir pārāk šauri formulēti
68

. Pētnieks apgalvo, ka 

fokuss uz runas akta darbībām nepamatoti izslēdz citus drošībiskošanas mēģinājumu veidus, 

jo šī pieeja koncentrējas tikai uz politiskajiem aktieriem, taču, kā norāda M.Makdonalds, 

drošībiskošanas mēģinājumi var rasties un rodas arī no citu sfēru ietekmīgo aktieru puses.  

 

Otrkārt, M.Makdonalds atzīmē, ka konteksts, kādā notiek konkrētais runas akts ir šauri 

definēts, koncentrējoties uz to brīdi, kad kaut kādi reāli draudi ir parādījušies, taču ignorējot 

to, ka daži jautājumi var arī pamazām attīstīties un ievirzīties drošības dienaskārtībā, turklāt, 

ne tikai ar viena vai dažu ietekmīgu aktieru palīdzību, bet ņemot vērā plašāku 

reprezentāciju
69

. Treškārt, M.Makdonalds uzsver, ka Kopenhāgenas skolas pieejas rezultātā 

drošības politika kopumā kļūst par kaut ko negatīvu un reakcionāru – tā īstenojas tad, kad 

                                                 
66

 Buzan B., Weaver O., Wilde J. „Security: A New Framework For Analysis”, Lynne Rienner Publishers: 1998, 

29.lpp 
67

 Turpat. 
68

 McDonald M. Securitization and the Construction of Security. Žurnālā „European Journal of International 

Relations”, Nr.14, 2008, 564.lpp 
69

 Turpat, 565.lpp 



33 

parādās kādi draudi
70

. Darba autore uzskata, ka šai kritikai var piekrist tikai daļēji, un, 

galvenokārt, saistībā ar pirmo kritikas punktu par koncentrēšanos uz runas aktiem, kuru loku, 

iespējams, nepieciešams paplašināt. Tomēr arī šeit var minēt pētnieka T.Rostoka argumentu, 

ka valsts (amatpersonas, politiķi) tiek uzskatīta par vienīgo leģitīmo aktieri, kurš var 

nodarboties ar draudu, risku un vājību definēšanu, jo valsts ir aktieris ar būtiskām 

priekšrocībām, galvenokārt, tāpēc, ka tai ir resursi, lai aizsargātu tos objektus, kuri ir pakļauti 

šiem eksistenciālajiem draudiem
71

. 

 

Attiecībā uz otro punktu, no vienas puses ir saprotama M.Makdonlada kritika, jo tā atzīmē, ka 

drošībiskošana ir sava veida „pēdējā brīža” un pat paniskas dabas pasākums, kurš kļūst 

aktuāls, reaģējot uz eksistenciālajiem draudiem. Taču B.Buzans ar kolēģiem savā darbā ir 

vērsis uzmanību uz normāla politiska procesa iezīmēm, un, norādījis, ka drošībiskošana tieši 

paredz šī ierastā procesa ignorēšanu, tāpēc M.Makdonalda kritika nav pilnīgi precīza. 

Attiecībā uz trešo argumentu jānorāda, ka B.Buzans ar kolēģiem arī savā darbā norādīja, ka 

drošība, viņuprāt, patiesi, ir kaut kas negatīvs, ka drošības jautājumi kļūst aktuāli, reaģējot uz 

noteiktiem draudiem, un no drošības jautājumiem būtu jācenšas izvairīties. No vienas puses 

tas izklausās ļoti abstrakti un neizprotami, bet, no otras puses, ir jāņem vērā, ka drošības 

formulējums šo pētnieku darbos ir krasi atšķirīgs no tās izpratnes, kas par drošību pastāv vēl 

šodien. Līdz ar to, M.Makdonalda kritika nesakrīt ar to, ko drošībiskošanas teorētiķi ir 

mēģinājuši pateikt, un uz šiem pārpratumiem norāda arī citi pētnieki. 

 

Rita Toreka (Rita Taureck) savā darbā par drošībiskošanas pieeju un tās kritiķiem
72

 apgalvo, 

ka, lai arī B.Buzana un kolēģu izstrādātais teorijas modelis prasa uzlabojumus un noteikti ir 

pakļaujams kritikai, lielākā daļa pārmetumu, kas veltīti pētnieku virzienā ir nepamatoti un 

saistāmi ar nepareizu izpratni par pašu drošībiskošanas konceptu. Lielākoties kritiķi 

drošībiskošanas teoriju salīdzina ar normatīvās politikas teorijas mērķiem, taču pēc R.Torekas 

domām tā ir kļūda. Lai arī morāli ētiskā pieeja drošībiskošanas koncepta kritizēšanai ir bijusi 

visplašāk izplatīta, daži akadēmiķi ir centušies pilnveidot nozīmīgākos trūkumus 

drošībiskošanas koncepta ietvaros. Tomēr, kā jau minēts, drošībiskošanas pieejai ir vairākas 

neskaidrības, un tāpēc to uzlabot ir centušies citi autori. 
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Britu pētniece Rita Floida (Rita Floyd) norāda, ka, lai konkrētu jautājumu varētu uzskatīt par 

drošībiskotu, nepietiek vien ar runas akta veikšanu no ietekmīgu indivīdu puses un 

sabiedrības akcepta par to. Pētniece tāpēc cenšas paplašināt drošībiskošanas konceptu, 

apgalvojot, ka drošībiskošana – tā ir gan drošībiskošanas žests (runas akts), gan 

drošībiskošanas darbība (reālas izmaiņas no to ietekmīgo indivīdu puses, kuri veic runas 

aktu)
73

. R.Floida atzīmē, ka šis papildinājums ir svarīgs, jo ļauj saprast, cik patiesi un nopietni 

ir „drošībiskošanas aktiera” nodomi. Tāpat pētniece uzsver, ka valodas loma drošībiskošanas 

procesā ir pārvērtēta un tā nevar kalpot par vienīgo līdzekli, lai kāds jautājums tiktu uztverts 

par reāli drošībiskotu. Pēc.R.Floidas formulējumiem var secināt, ka drošībiskošanai ir jāietver 

saskatāmi pasākumi, kas liecinātu par konkrētā draudu jautājuma centieniem tos novērst, jo 

citādi konkrēto runas darbību var uztvert tikai kā brīdinājumu vai aicinājumu pievērst 

uzmanību konkrētajai problēmai. Ja tam neseko reālas darbības, tad šādai drošībiskošanai 

trūkst dziļāka pamata.  

 

Uz līdzīgām problēmām jau iepriekš ir norādījuši arī citi pētnieki kā, piemēram, Nikola 

Džeksone (Nicole J.Jackson), kura arī uzsver, ka svarīgs ir ne tikai runas akts, kura rezultātā 

jautājums tiek ievietots politiskajā dienaskārtībā, bet arī tam sekojošas vai nesekojošas 

darbības
74

. Tāpat šī pētniece norāda, ka B.Buzana un O.Vīvera izstrādātā teorija nepaskaidro 

dziļāk, kā un kāpēc notiek drošībiskošana, respektīvi, tai nav konkrētu nosacījumu, kas ļautu 

saprast, kādos gadījumos drošībiskošana notiek sekmīgi un pilnībā, bet kādos – nē. Pols Rovs 

(Paul Roe) savā darbā vērš uzmanību uz precīzāku runas akta skaidrojumu, jo runas akts var 

tikt veikts informējošiem mērķiem, tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka drošībiskošanas aktieri, 

lielākoties, šos runas aktus veic, lai panāktu noteiktu efektu sabiedriskajā telpā – ar mērķi 

pārliecināt, pierunāt, ieskaidrot, ka konkrētais drauds ir reāls apdraudējums noteikta objekta 

eksistencei
75

. Tas tiek veikts, lai pēc tam attaisnotu tās politiķu veiktās rīcības, kuras normālā 

politiskā procesa ietvaros nebūtu pieļaujamas. 

 

Lielākā kritika saistībā ar drošībiskošanas pieeju teorētiķu darbos saistāma ar runas akta kā 

tāda formulējumu un izpratni, tāpēc vairāki akadēmiķi norāda uz nepieciešamību to 

pilnveidot. Tomēr drošībiskošanas pieeja ir koncepts, kuram ir arī citas nepilnības, kas neļauj 
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pilnībā izmantot B.Buzana un kolēģu izstrādāto ietvaru, jo autori nav piestrādājuši pie 

detalizētākas un precīzākas izpētes ietvara robežu novilkšanas un tas rada daudz neskaidrību. 

Drošībiskošanas pieejai, lai to varētu pielāgot analīzei, nav izšķirti skaidri kritēriji, tāpēc arī 

šajā darbā autore precizēs analīzes ietvaru, balstoties uz Kopenhāgenas skolas autoru darba, 

papildinot to ar idejām no šīs skolas kritiķiem.  

 

3.2  Kiberdrošības drošībiskošana 

Savā darbā par drošībiskošanu, Kopenhāgenas skolas pārstāvji apgalvo, ka drošības 

dienaskārtības var iedalīt militārajā, politiskajā, apkārtējās vides, sabiedrības un ekonomiskajā 

sektorā, kuri savā starpā atšķiras ar to, ka tajos eksistē atšķirīgi skatījumi uz apdraudētajiem 

objektiem, bīstamajiem draudiem un to, kā jautājumi šajā sfērā tiek drošībiskoti
76

. Jāatzīmē, 

ka šie sektori ir izvēlēti tāpēc, ka tie ir neatraujami saistīti ar jebkuru citu jomu un ja draudi 

parādās, piemēram, apkārtējās vides jomā, tie neizbēgami pārcelsies arī uz citiem sektoriem. 

Taču jānorāda, ka sektors pēc savas iedabas nav domāts kā iedalījums, kura ietvaros var runāt 

par attiecīgajiem draudiem (militārā joma – militāri draudi utt.), bet drīzāk kā perspektīvs 

skatījums uz konkrētiem jautājumiem, kuri tiek vai netiek drošībiskoti no konkrētā sektora 

puses. Kiberdrošības aspekts tiek pieminēts arī B.Buzana un kolēģu darbā, taču viņi noraida 

kibertelpu klasificēt kā potenciālu draudu avotu, apgalvojot, ka tai ir maza saskarsme ar 

citiem sektoriem. 

 

Akadēmiķu vidū nav pieejams plašs teorētisko materiālu skaits, kas politikas zinātnes ietvaros 

analizētu un vērtētu, ko nozīmē kibertelpas un drošības ietvara sasaistīšana. Viens no retajiem 

mēģinājumiem kiberdrošību aprakstīt drošībiskošanas pieejas kontekstā atrodams Lenes 

Hansenas (Lene Hansen) un H.Nisenbaumas 2009.gada rakstā
77

. Tajā pētnieces vairakkārt 

atsaucās uz B.Buzana, O. Vīvera un de Vildes kopdarbu, kurā pētnieki kiberdrošību ir 

noraidījuši kā potenciālo drošības dienaskārtības jautājumu, uzsverot, ka draudi šajā jomā 

iespaidotu vien datoru drošību, ar to domājot tā šauro un tehnisko izpratni, un tādējādi 

neatstājot jūtamas sekas uz citiem sektoriem.  

 

Taču, kā norāda L.Hansena un H.Nisenbauma, kopš šī darba publicēšanas daudz kas ir 

mainījies, un kiberdrošība kopumā ir uzskatāma par drošībiskotu jautājumu, par ko liecina 

neskaitāmie institucionālie pasākumi ASV, kā arī dažās starptautiskajās organizācijās, kā, 
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piemēram, NATO
78

. Tāpat abas pētnieces uzsver, ka kiberdrošība šobrīd ir cieši sasaistīta ar 

Kopenhāgenas skolas pētnieku identificētajiem sektoriem, jo dažādas tehnoloģijas, datu un 

tīklu sistēmas ir kļuvušas par neatņemamu mūsdienas globālo procesu sastāvdaļu, kas var 

ietekmēt, piemēram, gan militāro, gan ekonomisko sektoru.  

 

Savā kopdarbā abas dāņu un amerikāņu pētnieces kiberdrošību ne tikai pierāda kā 

drošībiskotu jautājumu, kurš sasaistāms ar ikvienu no definētajiem sektorim, bet arī mēģina 

pārbaudīt, vai kiberdrošību var izdalīt kā jaunu un atsevišķu sektoru. Lai kiberdrošību varētu 

klasificēt kā atsevišķu sektoru, nevis kā daļu no esošajiem, pētnieces identificē 

drošībiskošanas procesam nozīmīgos komponentus – objektus, kuri ir pakļauti noteiktam 

apdraudējumam, un veidus, kādos kiberdrošība var tikt drošībiskota, – un analizē tos caur 

kibertelpas perspektīvu.  

 

L.Hansena un H.Nisenbauma norāda, ka definēt, kurš ir attiecināmais objekts, par kura 

drošību nepieciešams uztraukties, kibertelpas kontekstā nav nemaz tik vienkāršs uzdevums, jo 

tādi var būt vairāki. Pētnieces piekrīt iedalījumam, ka kiberdrošību var skatīt „nacionālās 

drošības, valsts drošības, privātās drošības un tīklu drošības”
79

 kontekstā, bet katrā no šiem 

variantiem atskaites objekts ir cits, taču autores norāda, ka šiem objektiem nav jābūt 

savstarpēji izslēdzošiem. Tie konkurē un sacenšas, lai tiktu drošībiskoti, bet tai pašā laikā ir 

viens ar otru ļoti saistīti, tāpēc drošībiskošana kibertelpas ietvaros darbojas tad, kad šie 

dažādie attiecināmie objekti tiek uztverti kā vienots objekts.  

 

Drošībiskošanas koncepts lielu uzsvaru liek uz drošībiskošanas runas aktu, kura ietvaros 

drošībiskošanas veicējs norāda uz bīstamo apdraudējumu, objektu, kuram šis drauds ir 

bīstams, un to veic ar īpašu runas darbības veidu. Pētnieces kiberdrošības kontekstā izdala trīs 

drošībiskošanas retorikas paveidus, kas, lai arī līdzīgi citos sektoros sastopamajiem 

paveidiem, ir atšķirīgi tieši kiberdrošības kontekstā, un tā ir hiperdrošībiskošana, ikdienas 

drošības prakse un tehniskais diskurss
80

. Hiperdrošībiskošana raksturojama kā tendence 

draudus ievērojama pārspīlēšana, tomēr jāatzīmē, ka šādas retorikas gadījumā eksistē arī 

patiesi draudi, tomēr tie visbiežāk apzināti tiek pārvērtēti. Hiperdrošībiskošanas retorika lielā 

mērā balstās uz noteiktiem paredzējumiem, apgalvojumiem par nākotni, un kibertelpa tai ir 
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īpaši pateicīgs objekts, jo tajā ir daudz nezināmā un arī nesaprotamā, un tāpēc tās kontekstā ir 

viegli pamatot dažādu ārkārtas pasākumu nepieciešamību.  

 

Ikdienas drošības prakses retorikas diskursā drošībiskošana notiek drošības jautājumus 

pavēršot kā tādus, par kuriem būtu jāuztraucas ikvienam sabiedrības loceklim. Turklāt, 

indivīdi ir ne tikai tie, kam ir jāiesaistās draudu mazināšanā, bet arī tie, kuri paši savu rīcību 

rezultātā var kļūt par drošības draudu. Kibertelpas gadījumā tie ir, piemēram, interneta 

lietotāji, kuri nelieto pretvīrusu programmas, apmeklē aizdomīgas mājas lapas un kļūst par 

ļaunprātīgu programmatūru upuriem vai arī pašiem nezinot, tie kļūst par draudu citiem, 

piemēram, ar savu inficēto datoru palīdzot īstenot uzbrukumus. Tehniskais diskurss 

koncentrējas uz tiem ekspertiem, kuriem ir specifiskas zināšanas informācijas tehnoloģiju 

jomā, un kuri kā eksperti palīdz jautājumu drošībiskot. Varētu šķist, ka tehniskais diskurss 

palīdz dedrošībiskot kiberdrošību, tomēr var būt arī pretēji, jo nereti tieši tehnisko ekspertu 

atbalsts var būt izšķirošs politiskā atbalsta veicināšanai.  

 

Šajā nodaļā kiberdrošība tiek uzlūkota kā drošības jautājums, tomēr drošībiskošana kā process 

pieprasa konkrētu gadījumu analīzi, jo tikai tā, pirmkārt, ir iespējams noteikt, vai noteikti 

jautājumi, un šajā gadījumā kiberdrošība, vispār ir kļuvuši par drošības jautājumiem, jo 

drošības konteksts starp valstīm variē. Otrkārt, ar konkrētiem gadījumiem var pārbaudīt, vai 

kiberdrošība tiek izcelta kā kaut kas ārkārtējs un ļoti svarīgs, un to virzība notiek ar 

drošībiskošanas procesa palīdzību, vai arī tie attīstās normāla politiskā procesa ietvaros.  

 

Šajā darbā kiberdrošības drošībiskošana tiks aplūkota paplašinātājā ietvarā, kur tiks meklēti 

valsts amatpersonu, politiķu un citu ietekmīgu indivīdu centieni to drošībiskot. Autore pētīs, 

kāda ir bijusi retorika – vai šis drošībiskošanas process ir ietvēris eksistenciālo draudu 

identificēšanu, aicinājumus uz neordināru rīcību realizēšanu draudu novēršanai un darbības, 

kas ignorē normālā politiskā procesa noteikumus. Tāpat autore meklēs, vai konkrētajiem 

drošībiskošanas mēģinājumiem ir sekojis ne tikai sabiedrības akcepts, bet arī reāli mēģinājumi 

drošībiskoto jautājumu kaut kā risināt – tiesiskos, institucionālos vai jebkādos citos ietvaros, 

lai pārbaudītu, vai drošībiskošana konkrētajā jomā ir tikai domas un runas izpausme, vai arī 

reāla darbība. Tāpēc tiks aplūkoti gan politiķu retorika, gan izstrādātie politikas dokumenti un 

izvērtēta to nozīme kopējā drošības politikas attīstībā, lai pārbaudītu, vai politikas dokumentu 

izstrāde ir tiešs retorikas rezultāts, vai to virzība notika un būtu turpinājusies arī bez 

drošībiskošanas.  



38 

4.  Kiberdrošība Igaunijā  

4.1 Diskusijas par kiberdrošības jautājumiem  

Gandrīz mēnesi ilgu laika periodu izķēmotas publiskā sektora mājas lapas, traucēta banku 

darbība, bloķētas ziņu aģentūras mājas lapas, kā arī nedarbojas dažādi komunikāciju 

pakalpojumi – aprakstītā situācija izklausās ja ne vismaz nereālistiska, tad biedējoša noteikti. 

Taču tieši šāds scenārijs raksturo tos 2007.gada uzbrukumus, kuru rezultātā tika bojātas gan 

Igaunijas prezidenta, parlamenta, politisko partiju, gan sešu lielāko ziņu aģentūru mājas lapas, 

kā arī traucēta komunikāciju uzņēmumu darbība.
81

 Aprakstītā situācija ir biedējoša ne tikai 

tādēļ, ka uz laiku nav pieejami konkrēti pakalpojumi, nevar norēķināties elektroniski un veikt 

citas darbības, kas mūsdienās šķiet pašsaprotamas un ikdienišķas, bet arī tāpēc, ka trūkst 

pilnvērtīgas un ticamas informācijas, kas parasti būtu pieejama tieši caur iepriekš minētajiem 

kanāliem. Uzbrukumi, kuru rezultātā varēja veikt secinājumus par datoru tīklu vārīgumu un 

ievainojamību, parādīja, cik ļoti nepieciešams domāt par to, lai dažādi procesi un darbības 

virtuālajā vidē tiktu pienācīgi aizsargātas un būtu drošībā.  

 

Notikumi Igaunijā pievērsa plašu ne tikai vietējo, bet arī starptautiskās vides mediju un 

amatpersonu uzmanību, jo tas bija viens no plašākajiem, ilgstošākajiem un redzamākajiem 

vienlaicīgi pret valsts un privāto uzņēmumu darbību vērstais uzbrukums, kas fiksēts 

kibertelpā līdz šim. Toreizējais Igaunijas aizsardzības ministrs šo gadījumu definēja kā 

kritisku nacionālajai drošībai, taču vairāki starptautiskie mediji šos notikumus nodēvēja par 

pirmo kiberkaru pasaulē.
82

 Virtuālās telpas uzbrukumu triecienus saņēmusī Igaunija atbildību 

par tiem pieprasīja no Krievijas, turklāt norādot, ka daži uzbrukumi tika veikti no Vladimira 

Putina birojam piederošām IP adresēm.  

 

Krievijas iesaiste šajā konfliktā ir saistāma ne tikai ar to, ka tehnoloģiju speciālisti atklāja, ka 

uzbrukumu saknes meklējamas Krievijas interneta protokolu (IP) adresēs, bet arī tāpēc, ka 

incidenti virtuālajā telpā sākas un notika īsi pēc tam, kad Krievijas līderi asi kritizēja un 

Igaunijā sākās plaši protesti pret Igaunijas valdības plānoto Bronzas kareivja pārvietošanu
83

. 

Savukārt Krievijas amatpersonas noraidīja pārmetumus, ka ar kiberuzbrukumiem tādā veidā 
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tiek sodīta Igaunijas valdība. Krievija apgalvoja, ka neskatoties uz it kā pārliecinošajām 

norādēm, Krievija nav veikusi nekādus uzbrukumus, argumentējot, ka „prezidenta 

administrācijas mājas lapa arī ik dienu piedzīvo dažādus uzbrukumus un attiecībā uz Igaunijas 

uzbrukumiem, visticamāk, ir notikusi IP adrešu viltošana”
84

. Respektīvi, Krievijas oficiālā 

pozīcija bija tāda, ka tā nav nekādā veidā iesaistījusies šo uzbrukumu organizēšanā un 

motivēšanā, un kāds tikai ļaunprātīgi izmanto datoru tīklus, lai vēl vairāk bojātu attiecības 

starp abām valstīm. Lai arī Igaunijas informācijas tehnoloģiju speciālisti un amatpersonas 

uzsvēra, ka uzbrukumi nāca no Krievijas, igauņiem bija grūti pierādīt Krievijas apzinātu 

uzbrukumu.  

 

Igaunijas aizsardzības ministrs norādīja, ka ņemot vērā „uzbrukumu mērķus un tā nebijušos 

apmērus, tie ir definējami kā uzbrukumi pret igauņu dzīvesveidu,”
85

 un uzsvēra, ka Igaunijas 

nacionālā drošība tika apdraudēta. Starptautiskie mediji savukārt, apgalvoja, ka uzbrukumi 

bija tuvu tam lai, noslēgtu visu valsts digitālo infrastruktūru, paralizētu valdību un banku 

darbību
86

. Tomēr daudzi norāda, ka paši uzbrukumi nemaz nebija tik specifiski, kā varētu 

šķist. Uzbrukumu veicēji izmantoja paņēmienus, kas hakeru un tehnisko speciālistu vidū bija 

jau labi zināmi un bieži pielietoti – mājas lapu serveriem tika sūtīti neskaitāmi pieprasījumi, 

kas daudzkārt pārsniedz ierasto skaitu, kā rezultātā serveri nespēj apstrādāt pieprasījumus un 

nobrūk. Lai arī ar šāda veida uzbrukumiem ik dienu nākas saskarties visdažādākajiem 

informācijas tehnoloģiju turētājiem, igauņu gadījumā ātri vien bija skaidri redzams, ka 

uzbrucējs labi pārzina aizsardzības mehānismu pārvarēšanu, rīkojas ātri un gudri
87

. Igaunijas 

uzbrukumi nebija daļa no ikdienas hakeru centieniem uzlauzt mājas lapu, bija nojaušams, ka 

uzbrukumi ir kontrolēti, koordinēti un ar skaidru mērķi ievainot Igaunijai būtiskākos 

informācijas tehnoloģiju datu tīklus. 

 

Taču uzbrukuma vienkāršība, lai arī šķietami atviegloja tā novēršanu, bija izaicinājums, jo 

uzbrukumus varēja veikt ikviens, kas to vēlējās – pamācības, kā to izdarīt, tika publicētas 

vairākās Krievijas interneta vietnēs un forumos
88

. Tika novērots, ka hakeru vervēšana un 

mobilizēšana šīm aktivitātēm tika veikta ne tikai Krievijā, bet arī Krievijas diasporā visā 
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pasaulē.
89

 Kibertelpa palīdzēja uzturēt vienotības sajūtu starp krievvalodīgajiem, un mudināt 

tos interneta aktivitātēm, lai vājinātu Igauniju. Lai arī uzbrukumi pēc rakstura bija vienkārši, 

to skaits bija milzīgs, turklāt ņemot vērā, ka tie tika veikti no dažādām pasaules valstīm, tos 

identificēt bija ļoti sarežģīts uzdevums.  

 

Lai arī Igaunijas amatpersonu retorikā varēja atrast izteikumus, kas norāda, ka uzbrukumi 

nebija tik postoši, kā tas bieži vien tika pārspīlēts, tomēr galvenais uzsvars tika likt uz to, ka 

šis uzbrukums un tā radītās sekas ir tikai neliela daļa no tā, ko iespējams īstenot kibertelpas 

ietvaros, veicot mērķtiecīgus uzbrukumus. Retorikas galvenais fokuss bija nevis Igaunijas 

uzbrukumu sekām un objektīvu nodarījumu izvērtēšanu, bet to, kādus potenciālos draudus var 

radīt kibertelpas ietvaros. 

 

Kā savā rakstā
90

 norāda Viljams Ešmors (William C.Ashmore), tad kopumā Igaunijas 

gadījums nebija ne pirmais, ne lielākais kiberuzbrukums, kas šim bija noticis. Turklāt, jāņem 

vērā, ka neskatoties uz plašo rezonansi un satraukto igauņu retoriku, būtiski necieta arī 

neviens informāciju tehnoloģiju objekts. Tāpat Igaunija nodemonstrēja savas spējas samērā 

ātri mobilizēties un tikt galā ar uzbrukumu rezultātā izraisītajiem zaudējumiem, kuri kopumā 

arī nemaz nebija tik lieli. Tomēr sekas, kuras radīja šie uzbrukumi, bija nozīmīgas ne tik 

daudz tehnoloģiskajā ziņā, bet tieši psiholoģiskajā, galvenokārt tāpēc, ka tas bija pirmais 

gadījums, kad uzbrukumi virtuālajā telpā tik mērķtiecīgi tika vērsti pret publisko un privāto 

sektoru, un, tātad, arī nacionālo drošību. Šie notikumi ne tikai ieguva plašu rezonansi 

starptautiskajos medijos, bet nozīmīgi ietekmēja Igaunijas politiskās elites nostāju un 

turpmāko retoriku. 

 

Igaunijas amatpersonas publiskajā telpā aicināja starptautiskos partnerus, īpaši ES un NATO, 

uz kopēju rīcību šajā situācijā. Tā kā kiberuzbrukumi notika īsi pirms paredzētā ES – 

Krievijas samita, Igaunijas ārlietu ministrs aicināja šo samitu atcelt
91

. Lai arī tas netika darīts, 

ES līderi pauda atbalstu Igaunijai, Eiropas Parlaments pieņēma rezolūciju vienotam 

atbalstam
92

. Tāpat vairakkārt izskanēja aicinājumi NATO atbilstoši reaģēt uz tās dalībvalstī 

piedzīvotajiem uzbrukumiem, kurus vairāki pielīdzināja tādiem, kas ļautu rīkoties NATO 
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līguma 5.panta ietvaros, taču NATO nebija definējusi kiberuzbrukumus kā īstu militāru 

darbību
93

. Taču, ņemot vērā Igaunijas spiedienu reaģēt, toreizējais NATO ģenerālsekretārs 

atzina, ka kiberuzbrukumi noteikti ir jāskata „drošības kategorijās un tie noteikti turpmāk būs 

būtisks jautājums NATO dienaskārtībā.”
94

 Igaunijas ārlietu un toreizējais aizsardzības 

ministrs norādīja, ka NATO nepieciešams risināt daudzos neskaidros jautājumus par un ap 

kibertelpu, lai turpmāk taptu skaidrs, kā Alianse uztver šāda veida uzbrukumus. 

 

Igaunijas prezidents T.H.Ilves ir bijis viens no aktīvākajiem kiberdrošības koncepta 

aizstāvjiem, un šī tēma vēl joprojām ir viena no viņa darbības prioritātēm. Neilgi pēc 

uzbrukumiem, T.H.Ilves sniedza uzrunu
95

 ANO Ģenerālajā Asamblejā ar aicinājumiem veidot 

starptautiskus līgumus par jaunu normu izveidi, kas ļautu labāk definēt un regulēt kibertelpā 

notiekošās darbības, kā arī stiprinātu starptautisko sadarbību, kas kibertelpas gadījumā ir īpaši 

būtiska. Savu runu T.H.Ilves vairakkārt paspilgtināja, minot potenciālos draudus, ko šis 

jaunais asimetriskais drauds var nodarīt valstu nacionālajai drošībai. 

 

Ja šādi kiberuzbrukumi būtu notikuši kādai citai valstij, iespējams, uzbrucēju ļaunprātīgās 

darbības nebūtu ne bijušas tik veiksmīgas, ne guvušas tik plaši rezonansi un publicitāti. Šāds 

apgalvojums apliecināms, minot kiberuzbrukumus, kas paralēli tradicionālajai karadarbībai, 

tika īstenoti pret Gruziju 2008.gadā. Cēlonis, kāpēc viens gadījums attiecībā uz 

kiberuzbrukumiem ir spējis izraisīt tik plašu rezonansi, bet otrs – nē, ir saistāms ar valstu 

atšķirīgo līmeni attiecībā uz informācijas tehnoloģiju izmantošanu ikdienas procesos. Gruzijā, 

informācijas tehnoloģijas nav izplatītas tik lielā mērā un netiek tik plaši izmantotas kā 

Igaunijā.  

 

Savu virzību uz jaunāko tehnoloģiju un digitālo risinājumu aktīvu izmantošanu ne tikai 

privātajā, bet arī publiskajā sektorā Igaunija pamazām uzsāka jau līdz ar neatkarības atgūšanu. 

Jau plaši zināms ir tās izmantotais zīmols „e-Estonia” (vai nereti arī vienkārši „E-stonia”), lai 

starptautiski akcentētu mazās Baltijas valsts tehnoloģisko attīstību. Jau 1996.gadā Igaunijas 

valdība, atsaucoties toreizējā Igaunijas vēstnieka ASV T.H.Ilvesa iniciatīvai, nodibināja 

Tīģera lēciena fondu (Tiger Leap foundation) un finansēja to valsts budžeta ietvaros, ar mērķi 

vairot zināšanas par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējām, kā arī ieviest plašāku šo 
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tehnoloģiju izmantošanu izglītības procesā
96

. Igaunija šobrīd tiek uzskatīta par vienu 

vadošajām valstīm digitālās un elektroniskās infrastruktūras izmantošanā, un tās sasniegumi 

kā, piemēram, komunikācijas platforma „Skype” un digitālā paraksta sistēma „Keyless 

Signature Infrastrucuture”, ir zināmi un tiek izmantoti visā pasaulē.  

 

Paši igauņi vairakkārt ir pierādījuši mūsdienu tehnoloģiju plašo pielietojumu savā valstī 

visdažādākajās sfērās. Igaunija ir ne tikai viena no šobrīd retajām valstīm, kurā darbojas jau 

2005.gadā ieviestais e-vēlēšanu mehānisms, bet tā ir priekšgājēja elektronisko pakalpojumu 

sniegšanā banku, policijas, medicīnas jomā un neskaitāmu citu sabiedrisko pakalpojumu 

digitālā nodrošināšanā.
97

 Tādai valstij kā Igaunijai jaunākās tehnoloģijas piedāvā plašas 

iespējas, un tās nelielais iedzīvotāju skaits un teritoriālais lielums ļauj šos mehānismus 

efektīvi ieviest un īstenot arī dzīvē.  

 

Igaunijas eksperte kiberdrošības jautājumos Heli Tīrma-Klāra (Heli Tiirmaa-Klaar) norāda
98

, 

ka par kiberdrošību, ņemot vērā valsts uzņemto kursu pretī plašākai jauno tehnoloģiju 

izmantošanai, jau tika domāts ilgu laiku pirms notika 2007.gada uzbrukumiem, tomēr šie 

uzbrukumi skaidri nodemonstrēja, ka arī jaunās tehnoloģijas, lai arī sniedz lielas 

priekšrocības, nav pasargātas no dažādiem draudiem un ļaunprātīgas to izmantošanas, un 

valsts institūcijām ir sīki jāizvērtē, cik daudz un cik lielā mērā indivīdu datus, drošību un 

informāciju pakļaut pilnīgai digitalizācijai. H.Tīrma-Klāra arī atzīmē, ka, lai arī dažādi 

drošības pasākumi eksistēja arī iepriekš, pēc tam bija vēl lielāka sapratne gan publiskā, gan 

privātā sektora pusē par kiberdrošības būtiskumu. Turklāt eksperte uzsver, ka „nevienu nebija 

nepieciešams par to pārliecināt, turklāt arī vispārējais [sabiedrības] izpratnes līmenis [par 

kiberdrošību] ir daudz augstāks nekā vairums valstu.”
99

 Nenoliedzami, jo ilgstošāka 

tehnoloģiju izmantošana un izplatība, jo lielāka izpratne par to darbību, vājajām un stiprajām 

pusēm, tāpēc ir saprotams, ka igauņi kiberdrošību uztvēra nevis kā kaut ko abstraktu un tālu 

no realitātes, bet apzinājās, ka tā ir cieši saistītu ar viņu ikdienu.  

 

Aplūkojot šo retoriku drošībiskošanas teorijas ietvaros, var novērot, ka Igaunija lielāko 

spiedienu par kiberjautājumu izcelšanu „ārpus” ierastās politiskās dienaskārtības vērsa tieši uz 
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ārpusi, precīzāk, ES un NATO virzienā, apgalvojot, ka „ES un NATO ir noteikti jāieņem 

stingrāka nostāja un cieši jāsadarbojas, lai izstrādātu praktiskus veidus cīņai pret 

kiberuzbrukumiem.”
100

 Ļoti maz šāda veida retorika tiek vērsta pret iekšējo sabiedrību, un no 

vienas puses tas, patiesi, varētu būt saistāms ar to, ka pati igauņu sabiedrība jau bija samērā 

izglītota par vispārējas kiberdrošības nozīmīgumu, jo tai informācijas tehnoloģijas, ar visām 

tās priekšrocībām un grūtībām, ir ikdienas realitāte.  

 

Taču no otras puses, lai arī daudzkārt tika uzsvērts uzbrukumu laikā radīto seku nozīmīgums 

un svarīgums, tiek apgalvots, ka kopumā Igaunijas sabiedrība šos uzbrukumus izjuta samērā 

maz. Igaunijas lielākā laikraksta veiktajā aptaujā no 1’243 respondentiem 49% atzina, ka viņu 

ikdiena uzbrukumu rezultātā netika negatīvi ietekmēta
101

. Arī eksperti norāda, ka Igaunija, 

īpaši privātais sektors, ātri spēja reaģēt uz uzbrukumiem, un „90 minūšu ilgs bankas darbības 

pārtraukums, fatālas sekas neradīja.”
102

. Turpretī starptautiskā auditorija uz šiem 

uzbrukumiem noreaģēja daudz asāk. Tā, var teikt, bija daudz „uzņēmīgāka” un pakļāvīgāka 

pret šiem drošībiskošanas mēģinājumiem no Igaunijas amatpersonu puses. To spilgti pierāda 

starptautisko mediju apzīmējumi, nodēvējot Igaunijas gadījumu par pirmo „kiberkaru”
103

, 

„pirmo pasaules tīkla karu”
104

 un „centieniem atgriezt valsti atpakaļ akmens laikmetā.”
105

 Arī 

akadēmiķi nav vairījušies izmantot tādus terminu kā kiberkarš, lai raksturotu notikumus 

Igaunijā, un Ričards Klārks (Richard Clarke) ir viens no zināmākajiem kikerkara teorētiķiem 

un aizstāvjiem
106

, un savā darbā Igaunijas gadījumu mērķtiecīgi cenšas pierādīt kā apzināti 

organizētu kiberkaru no Krievijas puses. 

 

Nenoliedzami, Igaunijas uzbrukumi savā ziņā bija precedents ne tikai nacionālā, bet arī 

starptautiskā līmenī. Lai arī šis notikums deva iespēju novērtēt kibertelpas iespējas un 

draudus, taču tas arī parādīja izpratnes pakāpi, kas piemīt gan politiķiem, gan medijiem par 

pašu kibertelpu. Lai arī draudi, iespējams, labāk lai ir pārvērtēti, nekā par zemu novērtēti, šajā 
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situācijā tie viennozīmīgi daudzkārt tika pārspīlēti. Igaunijas uzbrukumos necieta neviens 

cilvēks, bīstami netika apdraudēts arī neviens infrastruktūras objekts, un, lai arī uzbrukumi 

ilga gandrīz mēnesi, to sekas bija praktiski nemanāmas ne tikai pēc šiem uzbrukumiem, bet 

arī pašu uzbrukumu laikā lielai daļai Igaunijas sabiedrības.  

 

Lai arī asimetriskie draudi mūsdienu drošības dienaskārtībās ienāk arvien vairāk, 2007.gada 

uzbrukumus par karu būtu grūti nosaukt, ne tikai nelielo resursu dēļ, ko uzbrucējs ieguldīja šīs 

uzbrukuma veidošanā, ne minimālo zaudējumu dēļ, bet arī tāpēc, ka otra – karojošā – puse 

sevi neatklāja un to arī nebija iespējams identificēt. Lai arī no vienas puses visiem bija 

acīmredzama šī nepārprotamā saikne starp incidentiem reālajā vidē un kibertelpā un tiešo 

Krievijas lomu tajos, Krievija noliedza jebkādu iesaisti un neuzņēmās atbildību. 2009.gadā 

Krievijas jaunatnes organizācija „Nashi” gan atzina, ka tieši tā ir koordinējusi uzbrukumus 

Igaunijai
107

, un tā kā šie jaunieši ir cieši pietuvināti Kremļa struktūrām, tad saistība ar 

Krievijas administrāciju kā galveno iniciatori šiem uzbrukumiem, tikai pastiprinās. Tomēr, 

pat, ja arī uzbrucējs ir praktiski zināms, un daudziem šķita, ka rīcības tika apzināti vērstas pret 

nacionālo drošību, Igaunijas gadījumu pareizāk būtu saukt par politiski motivētiem 

kiberuzbrukumiem, jo kara jēdziens šajā gadījumā diez vai būtu atbilstošs. Daži pētnieki 

norāda, ka uzbrukumus precīzāk būtu dēvēt par daudziem atsevišķiem vienlaicīgi veiktiem 

individuālajiem kibernoziegumiem vai arī haktīvismu
108

, ņemot vērā ciešo uzbrukumu 

saistību ar politiskās vides notikumiem, kas izsauca Krievijas neapmierinātību.  

 

Šobrīd Igaunija ir viena no tām valstīm, kuras viedoklis tiek uzklausīts saistībā ar jebkuriem 

jautājumiem par kiberdrošību. Tās prezidents T.H.Ilves ir viena no skaļākajām Igaunijas 

„balsīm”, kurš regulāri aicina starptautisko sabiedrību aktīvāk pievērsties kibertelpa drošības 

politikas sakārtošanai, nekautrējoties uzsvērt, ka viņa mazā Austrumeiropas valsts ir līderis e-

pārvaldes lietās un kiberdrošībā.
109

 Arī citi politikas aktieri, lai arī daudz piezemētākos toņos, 

atsaucas uz 2007.gadu kā pavērsiena punktu kiberdrošības nozīmīguma novērtēšanā, un šo 

gadījumu izmanto kā pamatojumu, kāpēc Igaunija var būt priekšgājēja kiberdrošības ziņā. 
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4.2 Kibertelpas drošības politikas instrumenti 

Jau iepriekšējā nodaļā aprakstītie Igaunijas īstenotie pasākumi virzībai pretī plašai 

informācijas tehnoloģiju izmantošanai un digitālo risinājumu pielietošana arī publiskajā 

pārvaldē šķietami liecina, ka to darbība un nepārtrauktība tiek nodrošināta ar dažādu 

kibertelpu regulējošo dokumentu un uzraugošo iestāžu palīdzību. Meklējot informāciju par 

institūcijām un izstrādātajiem politiku dokumentiem var pamanīt robežu, kas velkama starp 

laika periodu pirms un pēc 2007.gada uzbrukumiem – kibertelpas drošības dokumentu un 

dažādu likumdošanas aktu skaits ir pieaudzis. Būtiskākie dokumenti, institūcijas un to 

svarīgākās izmaiņas attiecībā pret kiberdrošību tiek aplūkotas šajā darba nodaļā. 

 

Kā vienu no pirmajiem dokumentiem Igaunijas e-pārvaldes sasniegšanā var minēt Igaunijas 

informācijas sabiedrības stratēģiju 2013 (Estonian Information Society Strategy 2013)
 110

, 

kura tika izstrādāta 2006.gadā, lai skaidri definētu vīziju un mērķus, kas jāsasniedz līdz 

nospraustajam 2013.gadam. Tomēr šis dokuments, lai arī apraksta jauno informācijas 

tehnoloģiju vidi un iespējas un pat izaicinājumus, praktiski neaplūko tos potenciālo draudus, 

ko var radīt pāreja uz plašu un daudzpusīgu interneta un kibertelpas izmantošanu. Kā galvenie 

izaicinājumi tiek saskatīti tehnoloģiju nepieejamība, zema konkurētspēja privātajā sektorā un 

grūtības, kas var rasties pārejot uz datorizētu e-pārvaldi. Lai arī šī stratēģija nav uzskatāma 

par drošības politikas dokumentu, arī tā kalpo par piemēru, kurš norāda, ka apzināšanās par 

kibertelpas draudiem bija ļoti minimāla. 

 

Lai arī Igaunija par savu mērķi bija definējusi jaunāko tehnoloģiju izmantošanu un plašu e-

pakalpojumu izmantošanu, drošības politikas dokumentos šī prioritāte tik spilgti neizcēlās. 

Pirmajā nacionālās drošības koncepcijā, kura tika izstrādāta 2000.gadā kā draudi saistībā ar 

kibertelpu tiek izcelti kibernoziegumi, taču tāpat tiek atzīmēts, ka, „ņemot vērā arvien 

pieaugošo informācijas tehnoloģiju izmantošanu un šo tehnoloģiju ciešo saikni ar globālām 

informācijas sistēmā, pastāv vārīgums attiecībā pret nacionālās informācijas 

sistēmām”
111

,taču šādi formulētas frāzes liecina, ka šajā dokumentā meklējama neliela 

saistība ar kiberdrošības izpratni valstiskās drošības kontekstā, tomēr jānovērtē, ka šāda veida 

draudi vispār tiek identificēti un pieminēti valsts nozīmīgākajā aizsardzības un drošības 

politikas dokumentā.  
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Tikmēr 2004.gada Igaunijas nacionālās drošības koncepcijā
112

 šī sfēra tiek aprakstīta jau 

daudz plašāk, un kā viens valsts apdraudējumu avotiem tiek identificēti tie draudi, kas var 

rasties informācijas tehnoloģiju jomā. Koncepcijā tiek norādīts, ka ir novērojama lielāka 

aktivitāte interneta vidē no to cilvēku puses, kas varētu apdraudēt dažādas valdības datu bāzes 

un reģistrus, tāpēc ir nepieciešams nopietni attiekties pret tiem draudiem, ko varētu radīt 

informācijas tehnoloģiju nestabilitāte vai sabrukums. Tomēr šie norādītie aspekti nav tieši 

sasaistīti ar kiberdrošības izpratni kā tādu, bet vairāk vērš uzmanību uz pašu tehnoloģiju 

vārīgumu, kurš var netieši radīt negatīvas sekas arī uz valdībai un valsts stabilitātei 

nozīmīgiem objektiem. Rindkopa, kas veltīta šo draudu aprakstam ir ļoti vispārīga un lielāko 

uzsvaru liek tieši uz informācijas tehnoloģiju drošību, kas savukārt, ir daudz plašāks 

formulējums kā konkrēti kiberdrošība.  

 

Šajā 2004.gada koncepcijā īpaši starp citiem kibertelpas draudiem tiek izcelti 

kibernoziegumi.
113

 Par kibernoziegumiem kā potenciālo draudu tiek runāts ekonomiskās vides 

drošības sakarā un koncepcijā tiek norādīts uz informācijas tehnoloģiju vārīgumu, kā arī 

datoru noziegumu iespējām kļūt par organizētās noziedzības formu, piemēram, nelegāli 

tirgojot ieročus vai narkotikas. Lai arī šīs drauds tiek aprakstīts ļoti īsi un arī šajā gadījumā 

vairāk tiek asociēts ar dažādiem privātās sfēras riskiem, būtiski, ka šāds drauds tiek atpazīts 

un ir apzināta tā potenciālās iespējas radīt apdraudējumu kopējās valsts drošības stabilitātei.  

 

Pēc 2007.gada uzbrukumiem ļoti ātrā tempā – pāris mēnešus pēc uzbrukumiem – tika 

izstrādāts un apstiprināts Rīcības plāns cīņai pret kiberuzbrukumiem
114

. Šis plāns koncentrējās 

uz tiem būtiskākajiem uzdevumiem, kurus nepieciešams veikt, lai novērstu uzlabotu vispārējo 

situāciju kiberdrošības jomā. Plāns, pirmkārt, uzsvēra topošās Kiberdrošības stratēģijas 

izveidi, norādot, ka to nepieciešams izstrādāt ņemot vērā gan kibertelpas specifisko dabu, gan 

esošos drošības dokumentus, lai ārkārtas situāciju gadījumā valsts institūciju rīcība būtu 

vienota. Otrkārt, plānā tika norādīts, ka iepriekšējie uzbrukumi, patiešām, nekādas nozīmīgas 

sekas neatstāja, tomēr nepieciešams rēķināties, ka turpmākie uzbrukumi var tikt mērķēti tieši 

uz informācijas konfidencialitāti un integritāti valsts datu sistēmās. Treškārt, plāns vērsa 

uzmanību uz līdzšinējo vājo tiesisko regulējumu attiecībā uz kibertelpu. Plāns ir tiešs rezultāts 

pavasara uzbrukumiem, un, lai arī tas pēc būtības neradīja nevienai institūcijai tiešas saistības, 
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šāds dokuments parādīja Igaunijas valdības izpratni par kiberdrošības nozīmi un apņemšanos 

ar konkrētām darbībām pēc iespējas ātrāk šo jomu sakārtot.  

  

Gadu pēc notikušajiem uzbrukumiem, Igaunija apstiprināja savu Kiberdrošības stratēģiju 

(Cyber Security Strategy)
115

 un tas ir pirmais nozīmīgākais Igaunijas dokuments kibertelpas 

drošības perspektīvā. Turklāt, arī viens no pirmajiem pasaulē, jo līdz tam samērā nelielam 

skaitam valstu bija šādi vai tamlīdzīgi dokumenti attiecībā uz kiberdrošību. Igaunijas 

Kiberdrošības stratēģija centās aptvert plašu ar kibertelpu saistīto jautājumu loku, turklāt tas 

bija pirmais dokuments, kurā tika norādīts, ka dažādiem ar kiberdrošību saistītiem rīcības 

plāniem ir jākļūst par ierastu sastāvdaļu, plānojot ar nacionālo drošību saistītus jautājumus.
116

 

Uz Kiberdrošības stratēģijas plašo raksturu norāda arī tas, ka tās izstrādē tika iesaistītas un arī 

par turpmāk atbildīgām tiek noteiktas ne tikai, piemēram, Aizsardzības ministrija, bet arī 

Izglītības un zinātnes, Ekonomikas un komunikāciju, Iekšlietu un Tieslietu ministrijas. Lai arī 

pēc būtības visi stratēģijā iekļauti un rekomendācijas balstās ne-militāros risinājumos, 

stratēģija vērtējama kā ieteikumi nozīmīgs dokuments arī kopējās valsts drošības kontekstā. 

 

Šajā stratēģija tiek definēti četri stratēģiskie mērķi. Pirmkārt, ir nepieciešams izstrādāt vienotu 

drošības mehānismu sistēmu. Otrkārt, paaugstināt līdz izcilības līmenim Igaunijas 

kompetences un ekspertīzi par kibertelpu kopumā. Treškārt, jāuzlabo tiesiskais ietvars 

kiberdrošības jautājumu regulēšanai un ceturtkārt, starptautiskā sabiedrība ir jāaicina uz 

ciešāku sadarbību globālās drošības kultūras veidošanā
117

. Lai arī šie mērķi ir samērā plaši 

definēti, stratēģijas veidotāji ir minējuši arī detalizētākus ieteikumus tādu politiku veidošanai, 

kas atbilstu iepriekš minētajiem mērķiem.  

 

Stratēģijā viena apakšnodaļa ir atvēlēta kibertelpā esošo draudu aplūkošanai, tomēr tā sniedz 

ļoti vispārēju un plašu priekšstatu, un kā nozīmīgākos draudus izšķir vien divus – 

kiberuzbrukumus kritiskajai infrastruktūrai un kibernoziegumus
118

. No vienas puses, ņemot 

vērā, ka draudu loks ir tik plašs, divu draudu izšķiršana ir šķietama nepilnība, tomēr, no otras 

puses, šie divi identificētie draudi ir pietiekami plaši un zem tiem var iekļaut dažādus citus 

apdraudējuma veidus. Turklāt, stratēģijā tiek uzsvērts, ka par kibertelpu vēl ir tik daudz 

nezināmā, ka draudus identificēt ir ļoti grūti, turklāt arī esošais kibertelpas stāvoklis ir ātri 

mainīgs un neļauj uz tā pamata veikt precīzu analīzi nākotnes pasākumu definēšanai. Lai arī 
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Kiberdrošības stratēģijas izstrādātāju teiktais ir aktuāls un patiess pat šodienas kontekstā, 

tomēr šķiet, ka bija iespējams detalizētāk izgaismot gan tos vārīgumus, kas eksistē izmantojot 

kibertelpas sniegtās iespējas, gan tos draudu veidus, kas var rasties no dažādiem uzbrucējiem, 

piemēram, valstīm, un kuri var būt tieši mērķēti uz nacionālās drošības ietekmēšanu. 

 

Kopumā stratēģija arī no šodienas perspektīvām ir nozīmīgs dokuments, tomēr tā kā šogad tās 

termiņš beidzas, drošības politikas veidotāji izstrādā stratēģiju jau nākamajai piecgadei. Lai 

arī dažādas sfēras un jautājumi ir samērā plaši definēti, tie sniedz vispārēju priekšstatu, kas ir 

īpaši aktuāls Igaunijas kontekstā. Tomēr jaunajai stratēģijai vajadzētu būt detalizētākai un 

konkrētākai vairākos aspektos, jo šobrīd arī starptautiskā līmenī pieredze kibertelpas drošības 

jautājumos jau ir daudz plašāka, nekā tā bija pirms pieciem gadiem. Taču izvērtējot 

iepriekšējā stratēģijā izstrādāto mērķu izpildi, var apgalvot, ka šajā dokumentā uzstādīto 

mērķu izpilde ir bijusi samērā veiksmīga un visos punktus ir iespējams saskatīt zināmus 

sasniegumus, kas atspoguļojas arī turpmāko politikas instrumentu aplūkošanā. 

 

Igaunija jau uzreiz pēc 2007.gada pavasara ir kļuvusi var vienu no vadošajām balsīm 

starptautiskajā vidē jebkādos jautājumos par kiberdrošību. Atpazīstamība, tēls un autoritāte, 

ko amatpersonas ir spējušas izveidot ap Igaunijas piemēru, kalpo par labu pamatu, lai dažādu 

starptautisko institūciju ietvaros varētu mudināt valstis uz ciešāku sadarbību globālās 

kiberdrošības stiprināšanā. Ne velti jau ir atrodamas vairākas publikācijas, kurās pētnieki 

analizē tieši Igaunijas ietekmi uz, piemēram, ES Kiberdrošības stratēģiju
119

 vai arī NATO 

Kiberdrošības koncepcijas izstrādāšanu
120

. Tikpat aktīvi Igaunija kiberdrošības pozīcijas ir 

aizstāvējusi arī tādās organizācijās kā ANO, Eiropas Drošības un sadarbības organizācijā 

(OSCE), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), un visu šo organizāciju 

izstrādātajos dokumentos Igaunija ir bijusi viena no aktīvākajām dalībvalstīm. Tā būtu 

vērtējama kā veiksmīga viena stratēģijas mērķa izpilde. 

 

Vairāki igauņu pētnieki savā rakstā
121

 ir aplūkojuši arī tiesisko regulējumu attiecībā uz 

kibertelpu un darbībām tajā pirms un pēc 2007.gada uzbrukumiem. Viņi ir secinājuši, ka 

kopumā likumdošanā ir notikušas vairākas būtiskas izmaiņas, kas ir skārušas gan 
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krimināllikumu, nosakot lielākus soda mērus par ļaunprātīgu rīcību veikšanu kibertelpā, gan 

ārkārtas situāciju vadības likumu, sīki definējot rīcības posmus kibertelpas krīžu gadījumos. 

Tomēr, ņemot vērā, ka lielākoties visas ļaunprātīgās rīcības virtuālajā vidē tiek definētas kā 

kibernoziegumi, ne tik daudz kā kiberuzbrukumi, tad šīs izmaiņas minimāli ir tieši 

attiecināmas uz militārajiem un drošības politikas jautājumiem.  

 

Līdz ar dažādu tiesisko jauninājumu ieviešanu, aktīvo cīņu par starptautiskās vides uzmanības 

noturēšanu kiberdrošības jautājumu jomā, Igaunijā spēcīgāk tika attīstītas arī dažādas ar 

kibertelpas drošību saistītas organizācijas un institūcijas. Taču viena no pirmajām institūcijām 

tika izveidota jau 1996.gadā, kad dibināja Igaunijas Informātikas centru (Estonian Informatic 

Centre), kura galvenais uzdevums bija pārraudzīt valsts informācijas sistēmas
122

.Tomēr tā 

funkcijas vairāk bija attiecināmas uz sistēmu tehnisko drošību un ļoti tāli saistāmas ar 

kiberdrošības plašākās izpratnes nozīmi, tomēr tas ir bijis viens no pirmajiem soļiem pretī 

nozīmīgāko informācijas sistēmu drošības stiprināšanai.  

 

Kopš 2011.gada šī institūcija tika būtiski reorganizēta un šobrīd tās vietā ir izveidota Igaunijas 

Informācijas sistēmu pārvalde (Estonian Information System’s Authority jeb RIA), un tās 

funkcijas, lai arī saglabā fokusu uz drošības tehnisko dimensiju, ietver daudz plašāku 

skatījumu uz informācijas tehnoloģiju drošību. Līdztekus astoņām valsts informācijas sistēmu 

sfērām, kurās darbojas RIA, ir identificētas arī četras kiberdrošības jomas – kritiskās 

informācijas infrastruktūras aizsardzība, vispārēja publisko informācijas sistēmu pakalpojumu 

pārraudzība, publiskā sektora informācijas drošības standartu ieviešana, kā arī Datoru ātrās 

reaģēšanas vienības jeb CERT (The Computer Emergency response team) pārraudzība.
123

 

Jāatzīmē, ka Igaunijā CERT tika dibināts jau 2006.gadā, bet līdz ar reformām, tas tika 

pievienots Igaunijas informācijas sistēmu pārvaldei. Šobrīd RIA atrodas Ekonomikas un 

sakaru ministrijas pakļautībā.  

 

RIA institūcija parāda, ka nozīmīgākās uz datu, tīklu un datoru drošību attiecināmās iestādes 

ir apvienotas zem vienas institūcijas, un tas noteikti atvieglo dažādu ar valsts informācijas 

sistēmu un kiberdrošību saistītu jautājumu koordinēšanu un pārvaldīšanu. Lai arī RIA 

pārrauga CERT.EE darbību, tā galvenajos uzdevumos ietilps dažādu incidentu apstrāde, to 

apkopošana, analīze, un nepieciešamības gadījumā arī atbildes reakcijas sniegšana, tāpat 
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CERT.EE sniedz brīdinājumus par drošības „caurumiem” dažādās informācijas sistēmās, 

sniedz atbalstu dažādām institūcijām, īpaši kritiskās infrastruktūras turētājiem, kā arī veic 

preventīvos pasākumus, lai ar dažādu pasākumu un mediju kampaņu palīdzību informētu par 

kibertelpas drošību
124

.  

 

Igaunijas 2008.gada Kiberdrošības stratēģijā starp definētajiem uzdevumiem tika minēta 

Kiberdrošības padomes izveide, kas būtu tiešā pakļautībā Igaunijas Valdības Drošības 

komitejai. Pētnieki novērtē šo kā nozīmīgu izmaiņu, jo šī padome ir institūcija, kura var labi 

pārraudzīt, koordinēt un informēt nozīmīgākās nacionālās drošības institūcijas par aktuālāko 

kiberdrošības jomā
125

. Arī šīs padomes izveide norāda, ka kiberdrošības jautājumi arvien 

biežāk tiek sasaistīti ar nacionālās drošības institūcijām. Tās pastāvēšana un aktīva darbība, 

iesaistot partnerus no vairākām institūcijām, ir būtiska stratēģiskā un plānošanas mehānisma 

sastāvdaļa, kas kiberdrošības jautājumus var dziļāk sasaistīt ar citiem drošības politikas 

līmeņiem. Jāatzīmē, ka padome tika izveidota Aizsardzības ministrijas pakļautībā, un tās 

pirmais uzdevums bija tieši Kiberdrošības stratēģijas izstrāde, bet no 2011.gada atbildība par 

padomi ir nodota Ekonomikas un sakaru ministrijai
126

.  

 

Jāatzīmē, ka viens no būtiskākajiem pasākumiem kiberdrošības jomā ir Kiberaizsardzības 

līga, kurā brīvprātīgi iesaistās publiskā un privātā sektora eksperti, lai trenētos, izglītotos un 

piedalītos kiberuzbrukumu mācībās, un ar savām esošajām zināšanām palīdzētu publiskajam 

un privātajam sektoram cīnīties ar kiberuzbrukumiem. Lai arī pirmsākumi šādam kibertelpas 

ekspertu tīklam ir meklējami jau deviņdesmitajos gados, oficiāli tā tika dibināta 2009.gadā un 

šobrīd ir daļa arī no militārajām struktūrām, kurus nepieciešamības gadījumā var iesaistīt 

reālu konfliktu risināšanā.
127

 Lai arī šajā līgā ir apvienojušies brīvprātīgie ar iespaidīgām 

spējām un dziļu izpratni par kibertelpu, viņu zināšanas un prasmes tiek izmantotas tikai un 

vienīgi aizsardzības nolūkiem. Tiek uzsvērts, ka Kiberaizsardzības līga nav paredzēta, lai 

organizētu uzbrukumus kādām citām institūcijām vai valstīm.  
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Viena no zināmākajām institūcijām kiberdrošības jomā ne tikai Igaunijā, bet arī 

starptautiskajā vidē ir NATO Kiberaizsardzības centrs, kurš tika atklāts 2008.gadā. Lai arī 

daudzi min šī centra izveidi un akreditāciju, kas iekļauj to NATO Izcilības centru tīklā kā 

spilgtu piemēru tam, kā igauņi 2007.gada uzbrukumus ir spējuši pārvērst pozitīvos 

ieguvumos, tas nav pilnīgi precīzi. Jau pat pirms iestāšanās NATO, kopš 2003.gada Igaunija 

aktīvi lobēja šāda centra nepieciešamību NATO ietvaros
128

, bet 2006.gada beigās Igaunija 

oficiāli ierosināja nepieciešamību Aliansei pēc šāda centra. Un jau 2006.gadā tika paredzēts, 

ka Kiberaizsardzības centrs varētu tikt atvērts 2008.gadā, ja Alianse atbalstīs tā 

izveidošanu
129

. Taču nenoliedzami, ka 2007.gada uzbrukumi palīdzēja gūt ātrāku NATO 

akceptu centra akreditēšanai. Turklāt, NATO Kiberaizsardzības centrs tika veidots uz jau 

esošas – Igaunijas aizsardzības centra – institucionālās bāzes
130

, bet līdz ar NATO akceptu, tā 

darbība tika krietni paplašināta, jo iesaistījās starptautiskie partneri. 

 

Arī centra galvenā būtība nereti tiek pārprasta. Lai arī Kiberaizsardzības centrs ir daļa no 

NATO Izcilības centru tīkla, tas nav pakļauts Alianses komandstruktūrām, turklāt tas pat 

netiek finansēts no NATO budžeta. Centrs darbību vada centrā iesaistīto NATO dalībvalstu 

(šobrīd 11) speciāli izveidota komiteja, tā budžetu veido šo dalībvalstu iemaksas. Arī eksperti 

un centra speciālisti tiek iesaistīti no esošo dalībvalstu puses. Lai arī Kiberaizsardzības centrs 

ir starptautiska militāra organizācija, tā darbība nav saistīta ar militārajām vai spēka 

pielietošanas struktūrām, bet fokusējas uz pētniecību, zinātni, izglītību un konsultācijām 

jebkādos ar kiberdrošību saistītos jautājumos.
131

 Lai arī šis centrs pēc būtības nav tiešā veidā 

pakļauts Igaunijas nacionālās vai kiberdrošības institūcijām, tajā ir iesaistījušies daudzi 

Igaunijas speciālisti. Arī daudzu citu valstu spēcīgākie un zinošākie kiberdrošības profesionāļi 

strādā Igaunijā un pirmā informācija par jaunākajām tendencēm, draudiem un izaicinājumiem 

kibertelpā rodas tieši šajā valstī. Tas, ka šāds centrs atrodas tieši Igaunijā, ir ļāvis kārtējo reizi 

Igaunijai nostiprināt savas pozīcijas kā vienai no starptautiskajām līderēm kiberdrošības 

jautājumos.  
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5.  Kiberdrošība Latvijā 

5.1 Diskusijas par kiberdrošības jautājumiem 

Lai arī Latvijas gadījumā kā atskaites punkts kiberdrošības diskusijām tiek pieņemts Neo 

incidents ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datubāzēm, šajā nodaļā diskusijas tiks aplūkotas 

arī vēsturiskā perspektīvā. Tiks pievērsta uzmanība arī tam, kāda bija Latvijas reakcija uz 

2007.gada uzbrukumiem Igaunijā.  

 

2007.gada uzbrukumi sacēla lielu rezonansi ne tikai pašā Igaunijā, bet it īpaši ārvalstīs, un arī 

Latvijā šie incidenti izsauca politiķu reakciju. Uzbrukumi Igaunijai nepalika nepamanīti arī 

nelielai daļai Latvijas iedzīvotāju – nopietni tika kavēta interneta banku darbība, dažos 

gadījumos nebija iespējams veikt liela apjoma maksājumus. Turklāt, Igaunijas uzbrukumu 

laikā daži Igaunijas drošības eksperti izteikuši aizdomās, ka „drīzumā Latviju varētu 

apdraudēt līdzīgi uzbrukumi valsts un privātā sektora interneta tīkliem”.
132

 Lai arī nekādi 

zināmi uzbrukumi nesekoja, un arī lielāka daļa Latvijas sabiedrības neizjuta ne banku 

darbības traucējumus, ne arī kādas citas neērtības, zināma reakcija uz Igaunijas notikumiem 

bija. Tiesa, ne visi šos uzbrukumus skatīja tīri kiberdrošības kontekstā, bet vairāk uzmanības 

pievērsa tieši pārējiem notikumiem, kas risinājās līdztekus kiberuzbrukumiem, nosodījums 

gan no prezidentes
133

, gan ārlietu ministra
134

 puses tika vērsts pret uzbrukumiem, kas tika 

veikti pret Igaunijas vēstnieci Maskavā.  

 

Tomēr Latvijas amatpersonas kopumā bija atturīgas, vērtējot iespējamo Krievijas 

kiberuzbrukumu veikšanu pret Igauniju. Kā tas vēlāk atklājās Wikileaks publiskotajos 

dokumentos un ASV vēstniecības Rīgā veidotajā ziņojumā, tad Latvijā pastāvēja bažas par 

iespējamu nemieru pārcelšanos no Igaunijas uz Latviju, turklāt, ņemot vērā tuvojošos 9.maija 

svētkus, bija paredzams vietējo krievvalodīgo aktivitātes pieaugums
135

. Turklāt, kamēr 

dažādas organizācijas un valstis steidza paust oficiālus atbalstus Igaunijai, Latvija tā arī 

nespēja laicīgi pieņemt rezolūciju Igaunijas atbalstam, un tās sākotnēja redakcija tika 

noraidīta asās un tiešās Krievijas kritikas dēļ.  
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Attiecībā uz Igaunijas incidentiem virtuālajā telpā, toreizējā īpašu uzdevumu ministre 

elektroniskās pārvaldes lietās Ina Gudele pēc Igaunijas incidentiem pārliecinoši apgalvoja, ka 

„Latvija ir nodrošinājusies pret nopietniem ielaušanās mēģinājumiem internetā, un no valsts 

puses ir izdarīts viss iespējamais, lai to novērstu.”
136

 Savu atzinumu I.Gudele pamatoja ar to, 

ka jau pirms Igaunijas incidentiem Latvijā bija nopietni strādāts pie kiberdrošības 

stiprināšanas – „tika veikti vairāki drošības auditi informācijas sistēmās. Mums jau bija 

konkrēti piemēri, kādas kļūdas visbiežāk pieļauj sistēmu aizsardzībā un kā to novērst.”
137

 

Ministre atzīmēja, ka Igaunijas piemērs ir labs gadījums, no kura var mācīties, un, lai arī no 

kiberuzbrukumiem neviens nav pasargāts, Latvija ir pietiekami sagatavojusies.  

 

Tomēr šādi toreizējās ministres argumenti liecina vai, nu, par pašpārliecinātību attiecībā uz 

Latvijas kiberdrošības līmeni un sagatavotību, vai tomēr, visticamāk, par nekompetenci. Kā 

tajā laikā norādīja privātā sektora pārstāvis, eksperts Agris Krusts, kura uzņēmums apseko 

dažādu valsts un privāto iestāžu informācijas sistēmu drošību līmeni, tad drošības un 

aizsardzības līmenis valsts institūciju informācijas tehnoloģijām mēdz būt ļoti zems un to 

mājas lapas ir viegli uzlaužamas. Tāpat eksperts norādīja, ka nolaidība drošības uzturēšanā 

nav tikai daži izņēmuma gadījumi, tās ir sistemātiskas nolaidības kļūdas vairāku gadu 

garumā
138

. Apgalvojumi par Latvijas tā brīža vājo kiberdrošību un nevērīgo attieksmi pret 

informācijas tehnoloģiju drošību, parādās arī turpmākā darba gaitā. 

 

Toreizējā Saeimas deputāte Sandra Kalniete ir viena no retajām amatpersonām, kuras 

izteikumus publiskajā telpā par kiberdrošību ir iespējams atrast saistībā ar Igaunijas 

kiberuzbrukumiem. Viņas publicētajā 2008.gada rakstā
139

 var iepazīties ar kiberdrošības 

jautājumu virzību politiskajā līmenī gada griezumā. Kalnietes raksts parāda uz daudzajiem 

operatīvajiem, tiesiskajiem un politiskajiem trūkumiem, kas eksistēja 2007.gadā saistībā ar 

kiberdrošību un Latvijas negatavību šādiem uzbrukumiem. Tomēr, arī gadu vēlāk situācija 

nav diži mainījusies, un raksta autore norāda, ka Saeimas Ārlietu komisija bija vienīgā, kas šo 

jautājumu aplūkoja padziļināti. Kalniete pārmet vienaldzību Saeimas Aizsardzības, iekšlietu 

un korupcijas un Nacionālās drošības komisijām, Valdībai, Ministru prezidentam, kā arī 

toreizējam E-lietu sekretariātam par kūtrumu jautājuma aktualizēšanā.  
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Šis raksts, lai arī atspoguļo vienas Saeimas deputātes skatījumu uz kiberdrošības jautājumu 

virzību, ir labs apliecinājums, ka tobrīd Latvijas politiskā elite nebija ieinteresēta šī jautājuma 

risināšanā. Procesi notika ļoti lēni, un visas iesaistītās puses atbildību par kibertelpu centās 

novelt uz kādu citu. Toreizējā deputāte norāda, ka arī nelielie centieni darboties kibertelpas 

drošības uzlabošanā nebija vērtējami kā nopietni mēģinājumi, un neviens nereaģēja uz 

situācijas nopietnību, ko autore pamato ar konkrētiem skaitļiem, apgalvojot, ka „pēc 

pārbaudītajām 129 no 165 valsts informācijas sistēmām apmēram 43% atzītas par kritiskām 

no drošības viedokļa un no 38 pārbaudītajām valsts iestādēm 15 tā arī nav apstiprināta 

atbildīgā persona par informācijas sistēmu drošību.” Skaitļi ir pietiekami nopietni, bet, kā 

redzams ilgāka laika perspektīvā, arī tobrīd kiberdrošība nebija aktuāls jautājums ne 

politiskajā, ne sabiedriskajā dienaskārtībā.  

 

Latvijas kiberdrošības zemais līmenis un ne tikai negatavība uzbrukumiem, bet arī nevērīga 

attieksme pret esošajiem drošības pasākumiem, spilgti atklājās 2010.gadā, kad no Valsts 

ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanās sistēmas noplūda liels apjoms dokumentu ar 

fizisko un juridisko personu datiem. Vēl jo nozīmīgāks šis incidents atklājās, uzzinot, ka 

pretlikumīgā datu lejupielāde notika gandrīz pusgada garumā, bet atbildīgās institūcijas nebija 

pamanījušas, ka tas vispār notiek.
140

 Turklāt, VID atbildīgās amatpersonas pat neziņoja, ka 

šāda noplūde ir notikusi, tiklīdz tas tika pamanīts
141

, tādējādi nodemonstrējot vājās 

institucionālās saiknes kiberdrošības jomā starp valsts informācijas sistēmu turētājiem un 

drošības nodrošinātājiem. 

 

Ekspertu diskusijā, kura tika ierosināta īsi pēc NEO incidenta, bijusī e-lietu ministre un 

Latvijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju asociācijas prezidente Signe Bāliņa sacīja, 

ka valsts „iestāžu vadītāji nenovērtē to varu un spēku, kas ir informācijai un informācijas 

sistēmām. IT uzskata tikai par izmaksas pozīciju.”
142

 Tāpat arī citi eksperti atzīmēja nevērību 

un vienaldzību, kas pastāv pret datoru tīklu un informācijas drošību, un to apliecina arī tāds 

vienkāršs fakts, ka nereti „biroja vadītāji un grāmatveži tiek nozīmēti par atbildīgajiem par 

informācijas tehnoloģiju drošību” un tas parāda, ka pat esošie noteikumi tiek ievēroti tikai 

formāli, un atbildīgajiem darbiniekiem visbiežāk trūkst kompetences, lai patiešām uzņemtos 

atbildību par virtuālās vides drošību organizācijā.  
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Tomēr arī šis incidents rezonansi izsauca ne tikai ar datu noplūdi un VID sistēmas vārīgumu, 

bet saistībā ar incidenta īstenotāja Neo jeb Ilmāra Poikāna sadarbību ar žurnālisti Ilzi Naglu, 

kura iegūtos datus analizēja un publiskoja. Sabiedrības un daudzu politiķu lielāko sašutumu 

izpelnījās policijas veiktā kratīšanu I.Naglas dzīvoklī, kur daudzi saskatīja vārda brīvības 

pārkāpumus. Lai arī problēma ar VID datu drošību ik pa laikam parādījās, galvenais fokuss 

tika vērsts uz šīs informācijas publiskotāju rīcību. Kamēr vieni pauda atbalstu Neo un 

žurnālistes rīcībai, palaižot atklātībā nopludināto informāciju,
143

 citi rīkoja protestus pret Neo 

aizturēšanu un nelikumīgi veikto kratīšanu
144

, bet opozīcija partijas prasīja iekšlietu ministres 

Lindas Mūrnieces demisiju
145

. Publiskajās diskusijās Neo atklātie trūkumi VID sistēmā un 

ilgstošā informācijas nopludināšana sabiedrības acīs kopumā tika vērtēti vairāk pozitīvi nekā 

negatīvi, tomēr tas ir tāpēc, ka lielākā uzmanība tika pievērsta publiskotajai informācijai, pēc 

kuras sabiedrībā bija liels pieprasījums.  

 

Tā kā fokuss Neo incidenta gadījumā ir bijis vairāk uz nopludināto informāciju, nevis 

iemesliem, kāpēc šāda situācija vispār varēja notikt, arī drošības politikas veidotāji nav bijuši 

naski uz šī jautājuma aktualizēšanu vispārējās drošības kontekstā. Ir atrodams aizsardzības 

ministra Imants Lieģis apgalvojums, ka kiberdraudi ir viens no nozīmīgākajiem mūsdienu 

drošības jautājumiem un ir jāpievērš lielāka uzmanība tam, kā šie apdraudējumi tiek 

mazināti
146

, tomēr šis apgalvojums tika izteikts nelielai semināra auditorijai. Toreizējais 

ārlietu ministrs Aivis Ronis medijos minējis, ka Neo gadījums bija izaicinājums, kurš 

parādīja, ka Latvijas kiberdrošība nav pienācīgā līmenī
147

. Tomēr arī šeit kiberdrošības 

jautājumi tiek minēti kā vieni no daudziem citiem drošības izaicinājumiem, kā, piemēram, 

terorisms, reģionālie konflikti, un kiberdrošība netiek īpaši izcelta uz pārējo draudu fona. 

 

Kiberdrošības temata aktualitāte nebija noturīga un pastāvīga, un tā mēdza parādīties kā 

reakcija uz citiem kiberuzbrukumiem ārvalstīs vai tepat Latvijā. 2011.gada aprīlī kāds hakeris 

uzlauza ziņu aģentūra LETA mājas lapu, ievietojot tur paziņojumu
148

. Tāpat periodiski 

uzbrukumus piedzīvoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Iekšlietu ministrija. Lai 
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arī nekādi būtiski zaudējumi netika radīti, diskusijas par virtuālās vides drošību aktualizējās. 

Premjers Valdis Dombrovskis atsaucoties arī uz „bēdīgi slaveno Neo lietu ar datu noplūdi”, 

apgalvoja, ka valsts institūcijas strādā pie tā, lai drošība kibertelpā tiktu pastiprināta
149

.  

 

2012.gada otrajā pusē Saeimas Nacionālā drošības komisijas priekšsēdētājs Valdis Zatlers 

apgalvoja, ka komisija plāno „nopietni pievērsties kiberdrošībai”, uzsverot, ka 

apdraudējumam ir pakļauts ikviens Latvijas iedzīvotājs
150

. Tāpat V.Zatlers norādīja, ka 

„draudu analīze un atbilstošu soļu veikšana, gatavība jebkuram iespējamam 

kiberuzbrukumam ir viens no nacionālās drošības svarīgākajiem jautājumiem, iespējams, pat 

pats svarīgākais.” V.Zatlers ne tikai uzsvēra kiberdraudu būtiskumu, bet arī identificēja 

Latvijas vājās vietas, norādot, ka tiesiskais regulējums attiecībā pret kibernoziedzniekiem ir 

vājš, un neļauj pienācīgu to sodīšanu par izdarītajiem pārkāpumiem.  

 

Līdz ar Aizsardzības ministrijas lomas palielināšanos kiberdrošības jautājumos – par ko sīkāk 

tiks aprakstīts darba turpmākajā nodaļā – publiskajā telpā ir novērojama lielāka šīs ministrijas 

amatpersonu aktivitāte publiskajos izteikumos saistībā ar šo jautājumu. Ir izskanējuši vairāki 

aicinājumi uz ciešāku valsts un privātā sektora sadarbību. Ministrijas valsts sekretārs Jānis 

Sārts ir norādījis, ka „šobrīd nav jautājuma par to, vai pasaulē būs kiberkarš, jautājums ir – 

kad un vai Latvija tajā būs iesaistīta.”
151

 Savukārt, ministrijas parlamentārais sekretārs Veiko 

Spolītis publiskajā telpā ir uzsvēris kiberuzbrukumu postošās iespējas, un akcentējot 

kiberkara lielo iespējamību apgalvo, ka „ar to ir iespējams izraisīt tādas masu nekārtības, kas 

nebūtu pa spēkam pat atomkaram.”
152

 

 

Grūti teikt, vai Aizsardzības ministrijas ietekmes palielināšanās dēļ vai arī kādu citu cēloņu 

ietekmē, bet 2012.gada rudenī tika publicēta informācija, ka ministrija ir atvairījusi 

mērķtiecīgu kiberuzbrukumu tās datorsistēmai un mēģinājumus piekļūt darbinieku 

elektroniskā pasta sistēmai
153

. Lai arī netiek izpausts, cik tieši bīstami un nozīmīgi bija šie 

ielaušanās mēģinājumi, tomēr šādu gadījumu norise un to aktualizēšana varētu liecināt par 

kibertelpas draudu pieaugumu. 
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Pašreizējais aizsardzības ministrs Artis Pabriks ir viens no redzamākajiem politikas 

veidotājiem, kurš regulāri piemin kiberdrošības jautājumus gan Latvijas, gan reģionālā, gan 

starptautiskā kontekstā. A.Pabriks kiberuzbrukumus ir minējis kā vienu no galvenajiem 

Baltijas jūras reģiona izaicinājumiem, un ir aicinājis Baltijas valstis sadarboties ciešāk kopējās 

drošības vārdā
154

. Latvijas gadījumā kiberdrošību A.Pabriks izšķirt kā vienu no trīs 

netradicionālo drošības draudu avotiem
155

. Ministrs atsevišķi izdala informācijas telpas 

drošību un kiberdrošību, un tas liecina par zināmu izpratnes pakāpi, jo nereti šīs vides tiek 

jauktas, vai kļūdaini uzskatītas par vienu un to pašu. 

 

5.2 Kibertelpas drošības politikas instrumenti 

 

2002.gadā pieņemtajā Nacionālās drošības koncepcijā nodaļā „Informācijas tehnoloģiju 

drošība”
156

 ir norādīts, ka pieaugošās informāciju tehnoloģiju izmantošanas rezultātā var 

pieaugt riski valsts iedzīvotāju drošībai. Būtiski, ka šajā koncepcijā informācijas sistēmu 

drošība tiek pieminēta arī krīžu un kara situāciju kontekstā, uzsverot, ka jārūpējas, lai šādos 

gadījumos tiktu nodrošināta sakaru nepārtrauktība. Lai arī informācijas tehnoloģiju drošībai 

tiek veltīta atsevišķa apakšnodaļa, pēc satura šī nodaļa vairāk koncentrējas uz tehnisko 

drošības dimensiju, un koncepcijā definētie vispārējie pasākumi ļoti mazā mērā ir saistāmi ar 

nepieciešamu politisko apņemšanos vai konkrētiem lēmumiem.  

 

2005.gada Nacionālās drošības koncepcijā
157

 par vienu no prioritātēm tiek izvirzīta kritiskās 

infrastruktūras un kritiskās informācijas aizsardzība, tomēr šāds uzstādījums nav īsti 

aplūkojams kibertelpas drošības politikas kontekstā. Koncepcijā tiek sniegta kritiskās 

infrastruktūras definīcija un atzīts, ka „nepietiekami tiek novērtēts fakts, ka strauji pieaug 

kritiskās infrastruktūras sistēmas objektu atkarība no informācijas tehnoloģija tāpēc darbība, 

kura vērsta pret kādu konkrētu objektu, informāciju tehnoloģiju integritātes dēļ var apdraudēt 

citu sistēmas objektu vai sektoru kopumā.” Interesanti, ka šajā koncepcijā kritiskās 

infrastruktūras drošība tiek apskatīta apakšnodaļā „Terorisms un kritiskā infrastruktūra”, taču 
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šie abi koncepti ir vāji sasaitīti, līdz ar to apgalvot, ka tas varētu būt bijis viens no pirmajiem 

mēģinājumiem kā draudu kibertelpā minēt tieši terorismu, būtu nepareizi. Lai arī kā prioritāte 

šīs nodaļas beigās tiek minēta kritiskās infrastruktūras aizsardzības sistēmas izveide, arī šajā 

koncepcijā uzsvars galvenokārt tiek likts uz sistēmu tehnisko drošību.  

 

Nākamā koncepcija, kura tapusi 2008.gadā
158

, praktiski atkārto iepriekšējā koncepcijā minēto, 

un atkal kritiskā infrastruktūra ir vienā sadaļā ar terorismu, turklāt, lai arī tiek apgalvots, ka 

terorisma draudi ir relatīvi zemi, tā arī nav skaidrs, kāpēc ir tik būtiski kritisko infrastruktūru 

sasaistīt ar šo draudu veidu. Ja iepriekšējās divas koncepcija pievērsās tikai kritiskās 

infrastruktūras drošībai, ko gan tikai nelielā mēra varbūt var sasaistīt ar kiberdrošību tās 

plašākajā izpratnē, tad 2011.gada koncepcijā
159

 detalizētāk tiek iztirzāti draudi, kas var rasties 

attiecībā pret informācijas tehnoloģijām, turklāt, tiek identificētas četras jomas, kuras 

nepieciešams pilnveidot. Lai arī jaunākajā Nacionālās drošības koncepcijā informācijas 

tehnoloģiju drošības jautājumus ir mēģināts aplūkot plašākā kontekstā, minot gan stratēģiskās, 

gan operacionālās sadarbības uzlabošanu, tomēr izpratni par kibertelpas drošības nozīmi 

nodemonstrē koncepcijā apgalvotais, ka „šobrīd Latvijas elektroniskās informācijas telpas 

apdraudējums vērtējams kā mērens, un tam nav būtiskas ietekmes uz nacionālo drošību.” 

 

Kamēr Igaunijā ap šo laiku tapa pirmā kiberdrošības stratēģija un tai sekojošais stratēģijas 

rīcības plāns, Latvijā pat līdz šim nav izstrādāti stratēģiskie politikas plānošanas dokumenti, 

kas ļautu izvērtēt politikas veidotāju izpratni, plānus un mērķus attiecībā konkrēti uz 

kibertelpu.  

 

Attiecībā uz likumisko ietvaru, var minēt tādus piemērus, kā, 2002.gada „Valsts informācijas 

sistēmu likums”, 2004.gadā izdotais „Elektronisko sakaru likums”, tomēr šie abi dokumenti, 

lai arī ir saistāma darbībām, kas notiek arī kibertelpā, tikai nelielā mērā būtu asociējami kā ar 

kibertelpas drošības politikas saistīti dokumenti. Tie, protams, ir būtiski, tomēr tie 

neatspoguļo politikas veidotāju izpratni par kiberdrošību kā nacionālais drošībai būtisku 

jautājumu. 2005.gada oktobrī Ministru kabinets izdod noteikumus „Valsts informācijas 

sistēmu vispārējās drošības prasības”
160

, kamēr 2009.gadā tiek izveidoti noteikumi nr.1445 

„Kritisku valsts informācijas sistēmu un valsts informācijas sistēmu savietotāju aizsardzības 

                                                 
158

 Nacionālās drošības koncepcija (2008). Spēkā no 30.06.2008. Pieejams: http://ej.uz/NDK2008 (LR 

Aizsardzības ministrijas mājas lapa; aplūkota 15.04.2004.) 
159

 Nacionālās drošības koncepcija (2011). Apstiprināta Saeimā 2011.gada 10.martā. Pieejams: 

http://ej.uz/NDK2011 (LR Aizsardzības ministrijas mājas lapa; aplūkota 15.04.2004.) 
160

 Valsts informācijas sistēmu vispārējās drošības prasības. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=118990 

(Latvijas Vēstneša tiesību aktu vortāla mājas lapa; aplūkota 17.04.2013.) 

http://ej.uz/NDK2008
http://ej.uz/NDK2011
http://likumi.lv/doc.php?id=118990


59 

prasības”
161

 (šobrīd vairs nav spēkā), tomēr arī šie noteikumi ir attiecināmi uz drošības 

tehnisko izpratni. 

 

Kā nozīmīgāko dokumentu šobrīd var minēt Informācijas tehnoloģiju drošības likumu
162

, kurš 

visplašāk ietver dažādus drošības aspektus, ne tikai tehniskos. IT likums ietver informācijas 

tehnoloģiju drošības prasības, identificē drošas pārvaldības pienākumus un skaidro rīcību 

informācijas tehnoloģiju drošības incidentu gadījumā. Šis likums ir svarīgs arī ar to, ka tas 

sevī ietver divas jaunas institūcijas – Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas 

institūciju (4.pants) un Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi (10.pants). IT 

drošības likums nosaka IT kritiskās infrastruktūras aizsardzības sistēmu, definē rīcību IT 

drošības incidentu gadījumos, tāpat tas skaidro tos pienākumus, kas jāpilda ne tikai valsts un 

pašvaldību institūcijām, bet elektronisko sakaru komersantiem IT sistēmu un tīklu 

pārvaldītājiem. IT drošības likuma ietvaros galvenā par kiberdrošību atbildīgā institūcija tiek 

definēta Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Matemātikas un informācijas 

institūts” (turpmāk – LU MII). Savukārt LU MII pakļautībā tika deleģētas CERT.LV – 

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija – funkcijas, kurš īsteno vai 

pārrauga nozīmīgāko daļu IT likumā ierakstīto prasību.  

 

Sākotnēji CERT darbojās LATNET akadēmiskā tīkla paspārnē un bija LU MII laboratorijas 

sastāvdaļa. Iniciatīva izveidot Latvijas CERT nāca no toreizējās Valsts Informācijas Tīklu 

Aģentūras (VITA), Rīgas Tehniskās universitātes, kā arī banku sektora (toreizējās – 

Hansabanka, SEB Unibanka). LATNET CERT komandas, kura tobrīd bija tikai trīs cilvēku 

sastāvā, galvenie uzdevumi bija novērst incidentus, izmeklēt dažādus pārkāpumus internetā 

un sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm
163

. 2007.gada sākumā Valsts akciju sabiedrības 

„Valsts informācijas tīkla aģentūras” (VITA) paspārnē tika izveidota jauna struktūrvienība –  

Datoru drošības incidentu reaģēšanas vienība (DDIRV)
164

. Šīs institūcijas galvenās funkcijas 

vairāk raksturojamas kā konsultāciju sniegšana dažādu incidentu gadījumā tiem valsts un 

pašvaldību informācijas sistēmu un tīklu turētājiem, administratoriem, kuri ir brīvprātīgi 

reģistrējušies šai vienībai par savstarpēju sadarbību. Tāpat tiek uzsvērts, ka reaģēšanas vienība 
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tika izveidota, balstoties uz citu Eiropas Savienības valstu pieredzi, kurās šādas vienības jau 

darbojas.  

 

2008.gada sākumā LATNET CERT vienības funkcijas savā pārziņā pārņēma LU MII Tīkla 

risinājumu daļa jeb NIC un turpmāk tā saucās CERT NIC.LV. Šīs pārejas pamatojums tiek 

skaidrots ar to, ka arī „citās valstīs NIC iesaistās drošības jautājumu aktualizēšanā, pārņemot 

un pilnveidojot akadēmiskā datortīkla izveidotā LATNET CERT funkcijas”
165

. Funkciju 

paplašināšana saistāma ne tikai ar plašāku organizāciju loku, kurām bez maksas tiek sniegta 

palīdzība incidentu risināšanā, bet arī savlaicīgā incidentu atklāšanā un novēršanā, kā arī 

interneta lietotāju izglītošana. Līdz ar CERT.LV iekļaušanu LU MII sastāvā no 2011.gada, kā 

atsevišķa institūcija beidza pastāvēt VITA struktūrvienība DDIRV, un tā funkcijas tika 

iekļautas CERT.LV darbībā.  

 

CERT.LV kā LU MII struktūrvienība šobrīd ir institūcija, kuras funkcijas visplašāk aptver 

 dažādus ar informācijas tehnoloģiju drošību saistītus jautājumus. Tās ietvaros tiek īstenoti 

sekojoši uzdevumi
166

: tiek uzturēts vienotu elektroniskās informācijas telpā notiekošo darbību 

atainojums; sniegts atbalsts informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanā vai 

koordinēta to novēršana; tiek izstrādātas plašākai sabiedrībai pieejamas rekomendācijas par 

aktuālākajiem apdraudējumiem un risku novēršanu; tāpat tiek veikts pētnieciskais darbs, 

organizējos izglītojošus pasākumus un apmācības; sniegts atbalstu valsts institūcijām valsts 

drošības sargāšanā, kā arī noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu atklāšanā 

(izmeklēšanā) informācijas tehnoloģiju jomā. CERT.LV uzrauga, kā valsts un pašvaldību 

institūcijas un elektronisko sakaru komersanti izpilda likumā noteiktos pienākumus, kā arī 

sadarbojas ar starptautiski atzītām informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas 

institūcijām (vienībām) un veic jebkurus citus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. 

 

Otra IT drošības likumā noteiktā jaunā institūcija ir Nacionālā informācijas tehnoloģiju 

drošības padome (turpmāk – padome), kuras izveide tika pamatota ar mērķi „koordinēt ar 

informācijas tehnoloģiju drošību saistīto uzdevumu un pasākumu plānošanu un veikšanu.”
167

 

Tomēr jāatzīmē, ka padome tika veidota uz jau esoša mehānisma bāzes. 2009.gadā tika 

dibināta Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvās padomes 
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drošības jautājumos, kuras funkcijas bija praktiski tādas pašas kā pašreizējai padomei
168

. 

Konsultatīvā padome bija tā, kura izstrādāja likumprojektu par informācijas tehnoloģiju 

drošību, kurš kalpoja par pamatu esošajam IT drošības likumam, un sava pirmā darbības gada 

laikā pieņēma 34 lēmumus
169

, tiesa, tiem bija tikai ieteikuma raksturs.  

 

Konsultatīvajā padomē, tāpat kā IT drošība likuma ietvaros dibinātajā padomē ir iesaistījušies 

pārstāvji no Aizsardzības, Ārlietu, Iekšlietu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 

ministrijas, Drošības policijas, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta, Satversmes 

aizsardzības biroja, Latvijas Bankas un Valsts policijas
170

. Padomes regulārās sēdes, kā arī 

apspriesto jautājumu loks gan 2011.gada, gan 2012.gada
171

 pārskatos liecina, ka tā ir aktīvi 

darbojusies, lai koordinētu viedokļu un informācijas apmaiņu starp iepriekšminētajām 

institūcijām. Lai arī, kā jau minēts iepriekš, Latvijai šobrīd nav savas kiberdrošības stratēģijas, 

padomes 2012.gada pārskatā norādīts, ka ir uzsākts darbs pie šīs stratēģijas projekta izveides.  

 

2011.gada IT drošības likumu izstrādāja Satiksmes ministrija (SM) un tās pārraudzībā esošā 

konsultatīvā padome, un šī likuma sākotnējā redakcijā SM tika noteikta par vadošo valsts 

pārvaldes iestādi šajā jomā. Tomēr 2013.gadā stājās spēkā likuma grozījumi, nosakot, ka 

turpmāk par kibertelpas drošības jautājumiem atbildīga būs Aizsardzības ministrija (AM). 

Līdz ar to arī CERT.LV darbību no šī gada nodrošina AM. Paredzēts, ka tuvākajā laikā arī 

padomi un tās līdzšinējo vadību skars izmaiņas, jo tā vēl atrodas SM pakļautībā.  

 

AM iesniegtajā ziņojumā par padomes darbības izvērtējumu norādīts, ka tā vēlas padomes 

reformu – pacelt augstāku padomes vadības līmeni, iesaistīt vēl citas institūcijas (Izglītības un 

zinātnes, Ekonomikas un Tieslietu ministriju pārstāvjus), precizēt padomes uzdevumus, kā arī 

izveidot padomes sekretariātu vēl raitākai informācijas apritei un apkopošanai.
172

 AM 

ziņojumā arī tika norādīts, ka „padomē nav ekspertīzes politisku lēmumu sagatavošanu, 

turklāt ekspertu līmeņa pārstāvji nevar izstrādāt politikas risinājumus un nodrošināt to tālāku 
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virzību”, turklāt SM kā institūcija nav pārstāvēta Nacionālās drošības padomes sastāvā, līdz ar 

to šobrīd „nav pilnvērtīgas saiknes ar nacionālo drošību.” 

 

2013.gada februārī līdz ar CERT.LV pāriešanu AM paspārnē, tika izziņots par ministrijas 

plānu veidot kiberzemessardzes vienību, ar mērķi pilnveidot valsts kiberaizsardzības spējas. 

Vienība būtu daļa no zemessardzes struktūras, bet tajā uz brīvprātības pamata darbotos valsts 

un privātā sektora eksperti, kuru zināšanas un pieredze tiktu izmantota dažādu civilo un 

militāro uzdevumu veikšanai
173

. Kiberzemessargu vienība sniegtu atbalstu CERT.LV un NBS 

vienībām krīzes un konflikta situācijā, ja tāda rastos. Tiek ziņots, ka nepilnu divu mēnešu 

laikā interesi par iespēju iesaistīties Nacionālo bruņoto spēku esošajā Kiberzemessardzē 

izrādījuši 80 cilvēki, bet 45 ir pieteikušies.
174

 Tiek paredzēts, ka šī vienība varētu sākt 

darboties 2013.gada rudenī.   
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6. Kibertelpas drošības politikas instrumentu progresa Latvijā un Igaunijā 

salīdzinājums  

 

Šajā nodaļā tiks analizēta iepriekšējās nodaļās iegūtā informācija par Igaunijas un Latvijas 

virzību kibertelpas drošības jautājumu aktualizēšanā un politikas instrumentu attīstībā. 

Analīze un tās gaitā iegūtie argumenti tiks pastiprināti ar informāciju, kas tika iegūta 

intervējot vai aptaujājot cilvēkus, kuri atsaucās aicinājumam sniegt savu ieskatu un viedokli 

par to, kā kiberdrošības koncepta attīstība ir vērtējama attiecīgi Latvijā vai Igaunijā. 

Turpmākā analīze notiks secīgi pārbaudot hipotēzes atbilstību darbā iegūtajai un analizētajai 

informācijai. 

 

Hipotēzes pārbaudīšanai vispirms ir nepieciešams noskaidrot kiberdrošības drošībiskošanas 

procesa esamību vai neesamību. Kā galvenais atskaites punkts jau darba ievadā Igaunijas 

gadījumā tika noteikts 2007.gada aprīļa incidenti, tomēr lai arī tas ir kopumā vērtējams kā ļoti 

nozīmīgs atspēriena punkts kiberdrošības izpratnes veicināšanai, šajā darbā tas nav uzskatāms 

par atbilstošu drošībiskošanas procesa iezīmēm kādas tās tika noteiktas darba teorētiskajā 

daļā, un turpmākajās rindkopās tiks iztirzāti galvenie iemesli šādam apgalvojumam, 

koncentrējoties gan uz retorikas un publisko diskusiju aplūkošanu, gan, izskatot dažādus 

politiskos instrumentu, izpētīt, vai to cēlonība ir analizējama drošībiskošanas ietvaros.  

 

Igaunijas amatpersonu retorikā varēja novērot hiperdrošībiskošanas pazīmes, jo vairākkārt 

tika uzsvērts, ka uzbrukumi ir vērtējami kā ļoti bīstami un radīja draudus nacionālajai 

drošībai. Taču, lai arī nekādu redzamu un būtisku zaudējumu nebija, tas neliedza Igaunijas 

amatpersonām fokusēties arī uz tām iespējamajām un potenciālajām sekām, kuras šie 

uzbrukumi vēl būtu spējuši ar radīt. Attiecībā uz ikdienas drošības praksēm, var minēt, ka gan 

politiķi, gan arī vairāku akadēmiķi savos darbos īpaši atzīmēja tos objektus, pret kuriem tika 

vērsti konkrētie uzbrukumi. Tie bija dažādi ikdienā bieži izmantojami resursi – mediji, 

bankas, valdības mājas lapas – un tas ļāva drošībiskošanas aktieriem uzsvērt šo kibertelpas 

draudu nozīmi ikviena indivīda dzīvē.  

 

Kiberdrošības drošībiskošanas process tomēr kopumā mazākā mērā tika vērsts pret iekšējo 

auditoriju, bet vairāk tika īstenots starptautiskā līmenī. Zināmā mērā centieni kibertelpas 

drošībiskošanai arī izdevās, jo tika gūta plaša starptautisko mediju un organizāciju uzmanība, 

kuri aktīvi centās reaģēt uz šī šķietami jaunā drauda parādīšanos. Iekšpolitiskā ziņā analīze ir 

mazliet pretrunīga. No vienas puses, gan uzbrukumu apmērs, kas neradīja nekādas būtiski 
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traucējošas sekas, gan samērā nelielais cilvēku skaits, kurus reāli skāra šie uzbrukumi, it kā 

nevarētu būt par iemeslu tam, lai iekšējā auditorija vienprātīgi atzītu, ka kibertelpa ir nopietni 

apdraudēta, un drošības palielināšanai ir nepieciešami kādi īpaši pasākumi. Arī Tallinas 

Tehnoloģiju Universitātes profesors Rains Ottis (Rain Ottis) atzīst
175

, Igaunijas sabiedrība 

neizjuta 2007.gada uzbrukumu ietekmi un cilvēkus vairāk iespaidoja tobrīd līdztekus 

notiekošie Tallinas Bronzas kareivja nemieri, līdz ar to profesors arī apgalvo, ka kiberdrošības 

jautājumi to plašākā izpratnē nav vērtējami kā pilnībā izprasti no Igaunijas sabiedrības puses.  

 

Nodaļā par Igaunijas kiberdrošības drošībiskošanu un arī no citiem aptaujātajiem ekspertiem 

ir atziņas, ka Igaunijas sabiedrības zināšanu un izpratnes līmenis, pat, ja tas patiesi ir 

nepietiekams, ir augstāks par daudzu citu vidējo izpratnes līmeni. Tomēr tas, pēc autores 

domām, ir vairāk saistāms ne tikai ar 2007.gada incidentiem, bet arī ar to, ka dažādi virtuāli 

un digitāli procesi ir daļa no igauņu dzīvesveida. Igaunijas iesāktais kurss pretī plašai 

informācijas tehnoloģiju izmantošanai valsts pārvaldē, kā arī ar dažādu programmu palīdzību 

īstenotā sabiedrības izglītošana ir tikai sekas tam, ka sabiedrības zināšanu līmenis par 

informācijas tehnoloģiju drošību ir daudz plašāks un dziļāks. Līdz ar to arī valsts politiskajā 

līmenī kibertelpa kā tāda un draudi tajā, lai arī ne pilnībā apzināti un izprasti, nebija kaut kas 

pilnībā svešs un nepazīstams. Igaunijas sabiedrībai bija izpratne, ka dažādi satricinājumi var 

radīt riskus tiem digitālajiem un elektroniskajiem procesiem, kas notiek ik dienu.  

 

Šajā gadījumā jāpievērš uzmanība arī kopējam 2007.gada notikumu kontekstam. Starptautiski 

lielākais uzsvars vairāk tika likts tieši uz incidentiem kibertelpā, un, lai arī daudzi norādīja uz 

šo kiberuzbrukumu acīmredzamo saistību ar Krieviju, to līdz galam neizdevās pierādīt. Tomēr 

no Igaunijas perspektīvas kiberuzbrukumi paši par sevi nebija vienīgais un arī ne pats 

aktuālākais jautājums, bet svarīgāka bija tieši lielā iespējamība, ka tas mērķtiecīgi tika 

organizēts no Krievijas valdības puses. Igaunijas un Krievijas attiecības vairākkārt ir bijušas 

asas, un Igaunijai, kā bijušajai PSRS satelītvalstij, ir apdraudējuma sajūta Krievijas ārpolitisko 

ambīciju dēļ, tāpēc, kā vienu no būtiskākajiem draudiem šajā gadījumā var minēt ne tikai 

kibertelpas ievainojamību un tajā notiekošo procesu traucēšanu vai bojāšanu, bet vairāk 

Krievijas centienus iejaukties Igaunijas iekšējās lietās un sodīt to par Krievijas valdošajam 

režīmam netīkamu lēmumu pieņemšanu.  
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Nenoliedzami, ka 2007.gada incidentiem ir liela loma ne tikai pašā Igaunijā, bet arī citur 

pasaulē, kur Igaunijas gadījums vēl joprojām tiek bieži pieminēts, runājot par kiberdraudu 

nākotni. H.L.Klāra, kura Igaunijā koordinēja pirmās kiberdrošības stratēģija izstrādi, 

telefonintervijā norādīja, ka Igaunijas gadījums vēl joprojām tiek pārspīlēts un nereti tā sakarā 

tiek minēti arī daudz izdomājumu, taču tas ir viens no labākajiem piemēriem, kā pievērst 

politikas veidotāju uzmanību kibertelpas draudu aktualitātei un pamatot nepieciešamību 

piešķirt finansējumu šai sfērai
176

. Līdz ar to, pēc informācijas, kas apkopota darba iepriekšējās 

nodaļā, Igaunijas gadījumā darba autore apgalvo, ka drošībiskošanas process atbilstoši darba 

teorētiskajā ietvarā noformulētajiem uzstādījumiem nav noticis. 

 

Arī Latvijā Igaunijas notikumi izraisīja zināmu rezonansi, tomēr pēc autores apkopotās 

informācijas, grūti apgalvot, ka tiem būtu bijusi kāda būtiska ietekme uz potenciālo 

drošībiskošanas procesu Latvijā. Darba ietvaros veikto interviju laikā intervējamo viedokļi, 

par to, vai šiem notikumiem bija kāda loma, atšķīrās. Pašreizējā aizsardzības ministra 

sniegtajās atbildēs tiek apgalvots, ka uzbrukumi Igaunijai 2007.gadā „valstiskā līmenī 

aktualizēja kiberdrošības jautājumu.”
177

 Arī CERT.LV vadītāja Baiba Kaškina norāda
178

, ka 

Igaunijas uzbrukumi bija viens no pamatcēloņiem, kāpēc sākās noteiktu procesu virzība un 

daudzviet tieši šis gadījums tika izmantots kibertelpas drošības aktualizēšanas pamatojumam. 

B.Kaškina arī norāda, ka iniciatīva par konkrēto procesu sākšanu nenāca no tehniskās 

kiberdrošības pozīcijām, bet tieši no politikas veidotāju, ministriju līmeņa.  

 

Tikmēr nacionālās IT drošības padomes priekšsēdētājs Māris Andžāns intervijā atzīmē
179

, ka 

brīdī, kad 2009.gadā tika dibināta Elektronisko sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares 

konsultatīvā padome drošības jautājumos, praktiski nebija nekādu iestrāžu, kas varētu liecināt, 

ka pēc 2007.gada ar politiskiem līdzekļiem vai mehānismiem būtu bijusi zināma virzība uz 

kibertelpas drošības vairošanu. M.Andžāns norāda, ka tā vietā par vienīgo nopietno 

pamatojumu, kurš politikas veidotājiem lika apzināties kibertelpas draudu potenciālo postošo 

ietekmi, atzīstams Neo incidents, kurš atklājās 2010.gadā. Neo incidents arī šajā darbā tika 

izvēlēts kā atskaites punkts, un analizēts kā galvenais katalizators drošībiskošanas procesa 

ietvaros. M.Andžāns norāda uz šī gadījuma pozitīvajiem aspektiem, uzsverot, ka, pateicoties 

tam, iestrādes, kas tika veidotas 2009.gada konsultatīvās padomes ietvaros, piedzīvoja ātrāku 

virzību caur politiskā procesa mehānismiem, jo Neo skandāls „ja nebūtu Neo skandāla, diez 
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vai mēs būtu tur, kur šobrīd esam.”
180

 Nevar noliegt, ka Igaunijas gadījumiem bija zināma 

rezonanse Latvijas drošības politikas veidotāju vidū, taču tie, kā jau iepriekšējās nodaļās, 

Latvijā vairāk tika aplūkoti blakus notikumu iespaidā, baidoties no līdzīga veida agresijas no 

Krievijas puses. 

 

Tomēr no drošībiskošanas pieejas pozīcijām, arī Neo incidents šajā darbā nepierādās kā 

drošībiskošanas procesa sastāvdaļa. Latvijas gadījumā Neo incidents gan politiskās elites, gan 

sabiedrības līmenī tika neviennozīmīgi vērtēts, un tas analizējams saistībā ar notikumiem un 

kontekstu, kas bija šī incidenta laikā. Pirmkārt, neviennozīmīgā attieksme pret šo gadījumu 

izpaudās tajā, ka Neo darbības akts apmierināja cilvēku vēlmi pēc noteiktas informācijas. Lai 

arī būtu grūti identificēt kādu amatpersonu vai viedokļu līderi, kurš publiskajā telpā būtu 

atzinis, ka šāda datu sistēmu uzlaušana ir pozitīva pēc būtības, publiskotā informācija, pēc 

kuras bija liels pieprasījums, šķita vērtīgāks ieguvums nekā fakts, ka kāds ir apzināti 

pretlikumīgi lejupielādējis datus. Neo incidents varēja būt labs pamats drošībiskošanas 

procesa īstenošanai, tomēr autore neatrada drošībiskošanas retoriku, piemēram 

hiperdrošībiskošanu, kuras ietvaros šos situāciju vai tās potenciālos draudus, ja to, piemēram, 

īstenotu no ārpuses, kāds aktieris censtos pārvērst par nacionālās drošības jautājumu. 

 

Otrkārt, notikumi, kas norisinājās pēc šī incidenta atklāšanas saistībā ar Neo sadarbību ar 

žurnālisti, kura publicēja nopludinātos datus, pievērsa daudz plašāku sabiedrības uzmanību 

nekā pats incidents. Arī politisko eliti vairāk uztrauca vārda brīvības pārkāpumi, policijai 

ielaužoties žurnālistes dzīvoklī, nekā valsts informācijas sistēmu kopējais stāvoklis un 

augstais ievainojamības līmenis. Tomēr, zināmās instancēs šis incidents patiesi kalpoja par 

papildu argumentu, kāpēc par kibertelpas drošību nepieciešams domāt rūpīgāk, ko norāda arī 

intervētie eksperti. Taču iepriekšējās nodaļās apkopotā informācija pierāda, ka nav pastāvējusi 

diskusija ne no politiskās elites, ne sabiedrības puses tieši par šo uzbrukumu nozīmi plašākā 

drošības ietvarā, tāpat, neviens nav centies šo gadījumu izvirzīt kā īpaši bīstamu draudu vai 

potenciālu draudu avotu nākotnē.  

 

Kā intervijā norāda M.Andžāns
181

, politiskā līmeņa diskusijas par kibertelpas drošību, sākās 

līdz ar konsultatīvās padomes izveidi, kurā jau pirms Neo incidenta tika diskutēts par 

nepieciešamību pēc jomu regulējoša likuma kibertelpā notiekošo procesu regulēšanu un 

drošības standartu paaugstināšanu valstiskā līmenī. Tomēr darba autore grib uzsvērt, ka 
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virzība uz kibertelpas drošībiskošanu jau nelielā apmērā bija sākusies, un tā būtu arī 

turpinājusies, tomēr nevar noliegt, ka Neo gadījums kalpoja kā katalizators turpmāka politikas 

procesa paātrināšanai.  

 

Salīdzinot Latvijas un Igaunijas gadījumus, kuri šajā darbā tika izvēlēti kā atskaites punkti 

drošībiskošanas procesa pārbaudīšanai, var novērot, ka abos gadījumos svarīga loma ir bijusi 

vispārējam politiskajam kontekstam. Igaunijas gadījumā noteicošs bija nemieri, kas vietējā 

līmenī bija izcēlušies krievvalodīgo kopienā, bet starptautiskā līmenī konflikti ar Krieviju par 

tās kārtējiem, šoreiz ļoti asiem centieniem iejaukties Igaunijas valsts iekšējās lietās. Latvijas 

gadījumā, kā to norāda arī M.Andžāns, tobrīd „bija neapmierinātība arī plašākā kontekstā un 

tā ņēma virsroku,”
182

 tāpēc kiberdrošības jautājumi tā arī īsti nepacēlās līdz drošības politikas 

prioritātes līmenim. Tomēr Igaunijas gadījums ir atšķirīgs ar to, ka Igaunijas gadījumā 

kiberdrošības jautājumi tika aktualizēti daudz augstākā politikas līmenī, ņemot vērā, ka daudzi 

uzskatīja, ka uzbrukumi Igaunijai nedraudzīgās Krievijas valsts atriebības un agresijas 

rezultāts. Lai arī Neo incidents Latvijas gadījumā kaut kādā mērā ir vērtējams kā pavērsiena 

punkts, tas arī, vērtējot no šodienas perspektīvas, nav guvis pietiekami plašu politisko 

rezonansi tieši informācijas tehnoloģiju apdraudējuma kontekstā.  

 

Attiecībā uz kibertelpas drošības politikas instrumentu izstrādi iepriekšējās nodaļās tika 

aplūkots, kādi instrumenti ir izveidoti, kā tie ir attīstījušies un pētīts, vai to izveidošanas 

motivācija ir saistāma atbilstoši darbā izvirzīto atskaites punktu norisei. Igaunijas gadījumā 

dažādi politikas instrumenti ir veidojušies ilgākā laika periodā, nekā tas ir bijis Latvijā. Ņemot 

vērā drošībiskošanas pieejā noteikto nepieciešamību pēc neordināriem politikas risinājumiem, 

ne Igaunijā, ne Latvijā tamlīdzīgi risinājumi netika radīti. Tomēr, tai pašā laikā, autore šajā 

brīdī necenšas noliegt vai apstrīdēt darbā identificēto incidentu nozīmi uz politikas 

instrumentu veidošanu – tiem pavisam noteikti ir bijusi svarīga un stimulējoša nozīme.  

 

Igaunijas gadījumā kiberdrošība tās tehniskajā dimensijā kļuva aktuāla jau deviņdesmitajos 

gados, ņemot vērā valsts noteikto kursu pretī informācijas tehnoloģiju plašai ieviešanai un 

izmantošanai. Uz šo niansi norāda arī aptaujātie eksperti. Lektors un valdes loceklis Igaunijas 

IT koledžā, kurš ir bijis arī valdības padomnieks IT jautājumos, Linars Vīks (Linnar Viik) 

norāda, ka ir izšķirami vairāki laika posmi, kad aktīvi sāka runāt par kiberdrošību
183

. Viņš 

min, ka „kiberdrošība kļuva svarīga jau deviņdesmito gadu vidū, kad publiskā sektora 
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iestādēm tika noteikts obligāts informācijas tehnoloģiju audits.” Kā otro pamudinājumu viņš 

min 2000.gadu, kad Igaunijā tika ieviestas elektroniskās identifikācijas karte un izstrādāti 

vairāki likumi, kur viens no plāniem bija CERT vienības dibināšana, kas īstenojās 2006.gadā. 

Arī RIA direktors Jāns Prīsals (Jaan Priisalu) šos identificē kā pamudinājumus diskusijām 

par kiberdrošības aktualitāti, pievienojot tiem arī 2005.gadā notikušās pirmās e-vēlēšanās
184

. 

Visi šie īstenotie pasākumi neizbēgami lika domāt par kiberdrošību, tomēr, kā norāda arī 

H.Tīrma-Klāra, tad lielākā daļa diskusiju fokusējās uz drošības tehniskajiem aspektiem, bet 

mazāk uz to, kā šis jautājums ir analizējams caur nacionālās drošības perspektīvu
185

. Tieši 

tāpēc būtiski ir 2007.gada notikumi, kas pēc praktiski visu ekspertu vārdiem, skaidri 

apliecināja nepieciešamību kiberdrošību iekļaut kā daļu no vispārējās valsts drošības.  

 

Taču vēlreiz jāuzsver, ka, lai arī 2007.gada uzbrukumi vēl joprojām ir vērtējami kā spēcīgs 

pamudinājums dažādiem procesiem, tie šajā darbā nepierādās kā apliecinājums kiberdrošības 

drošībiskošanas procesam, un tas ir argumentējams vairāk ar drošībiskošanas pieejas 

teorētisko ietvaru, bet mazāk ar to, ka dažu izstrādāto drošības politikas mehānismu idejas ir 

atrodamas arī pirms šiem notikumiem. Tāpat arī izstrādātie instrumenti, kuri ir vērtējami kā 

diezgan tiešs rezultāts 2007.gada uzbrukumiem, nav nekas neordinārs vai neparasts kopējā 

politiskajā procesā. Gan šo instrumentu (stratēģijas, plāni, institūcijas) veids, gan to mērķi un 

būtība nepieprasa nekādu ārkārtējus vai sevišķus risinājumus draudu mazināšanai, kas tos 

padara par normāliem politikas instrumentiem, kuri konkrētajā gadījumā koncentrējas uz, 

varētu teikt, neparastu un neierastu drošības problēmu.  

 

Latvijas gadījumā 2010.gada incidenti arī ir uzskatāmi par stimulu rīkoties, tomēr dažādu 

politikas instrumentu izstrāde nav notikusi tik raiti un tik plašā mērogā, kā tas notika Igaunijā 

pēc 2007.gada. Protams, abiem incidentiem ir vairākas būtiskas atšķirības, tomēr tas nav 

vienīgais, kas nosaka, cik lielā mērā politikas dokumenti attīstītās vai neattīstās. Šeit var runāt 

par politiskās elites un lēmumu veidotāju izpratni un to, kādu nozīmi viņi piešķir kibertelpas 

drošībai regulēšanai. Tomēr autore uzskata, ka kibertelpas drošības politikas instrumentu 

izveide nav vērtējama kā reakcija uz darbā izvēlētajiem atskaites punktiem drošībiskošanas 

procesa ietvaros. 

 

Turpmākajā analīzē daļā tiek salīdzinātas abu valstu situācijas kiberdrošības jomā, par pamatu 

ņemot pētījuma iepriekšējās nodaļās aplūkoto politikas instrumentu attīstību, kā arī interviju 
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laikā iegūto informāciju. Salīdzināšanu, pēc aplūkoto instrumentu būtības, var iedalīt 

stratēģiskajā un plānošanas līmenī, institucionālajā līmenī un pētnieciskajā līmenī. Šajos 

līmeņos, kuri netiek izdalīti kādā konkrētā nozīmīguma skalā, atspoguļojas, tas, cik lielā mērā 

kibertelpas drošība tiek integrēta nacionālās drošības ietvarā.  

 

Stratēģiskā un plānošanas līmeņa analīzē tika aplūkotas nacionālās drošības koncepcijas un 

citi dokumenti, kuri ir būtiski ne tikai attiecībā uz kiberdrošību kā tādu, bet arī vispārējās 

drošības kontekstā. Gan Igaunijas, Latvijas nacionālās drošības koncepcijās kiberdrošības 

jautājumi ir attīstījušies aptuveni līdzvērtīgi. Drošības koncepcijas, kuras tika aplūkotas pēc 

2002.gada, nav īpaši akcentējušas kiberdrošību vai informācijas drošību nacionālās drošības 

kontekstā. Tiesa, Latvijas jaunākajā nacionālās drošības koncepcijā informācijas tehnoloģiju 

drošība tiek samērā plaši aprakstīta, identificējot arī galvenos pasākumus, kurus nepieciešams 

veikt, lai uzlabotu kopējo drošības stāvokli šajā sfērā. Tomēr šajā stratēģijā arī tiek norādīts, 

ka kiberdrošībai šobrīd nav būtiskas ietekmes uz nacionālo drošību, kas liecina, ka draudi 

kibertelpā ir nepietiekami apzināti. Lai arī Igaunijas nacionālā drošības stratēģijās nav 

atrodami detalizēti skaidrojumi par kiberdrošību, taču tas ir saistāms ar to, ka attiecībā uz 

kibertelpas drošību ir izveidots atsevišķs dokuments – Kiberdrošības stratēģija, kurā ir ļoti 

detalizēti aprakstīti visdažādākie pasākumi kibertelpas drošības stiprināšanai. 

 

Intervijā J.Sārts norādīja, ka Latvijas kiberdrošības stratēģijas neesamība „neapšaubāmi 

demonstrē, kur mēs ar to visu esam”
186

, ar to saprotot, ka Latvijā līdz šim politikas līmenī 

kiberdrošības jautājumiem netika pievērsta pietiekama uzmanība. Arī aizsardzības ministrs 

Artis Pabriks savās atbildēs
187

 norāda, ka „kopumā Latvijai ir uz ko tiekties, jo, piemēram, 

Igaunijā, kiberdrošības jautājums ir nostādīts augstākā līmenī”. J.Sārts gan norāda, ka šobrīd 

tiek apzināti tie uzlabojumi, kas nepieciešami esošajā kiberdrošības stratēģijas projektā, un, 

līdz ar pilnīgu Nacionālās IT drošības padomes pārņemšanu Aizsardzības ministrijas 

pakļautībā, šī stratēģijas gala variants varētu būt gatavs uz 2013.gada beigām.  

 

Stratēģijas neesamība un politiskā līmeņa atbalsta trūkums Latvijā noteikti ir lielāks nekā 

Igaunijā. Lai arī Igaunijas aptaujātie eksperti nesniedz vienprātīgi pozitīvu vērtējumu par 

politiskās elites atbalstu kiberdrošības jautājumiem, visi norāda, ka dažādi faktori tomēr 

neļauj politiskajai elitei izvairīties no šī jautājuma. Tas ir gan starptautiskā tēla vārdā, kur 

Igaunija pozicionējas kā līderis informācijas tehnoloģiju drošības jautājumos, gan šī 
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jautājuma nozīmīgumu arī pašā Igaunijā, ņemot vērā tās plašo tehnoloģiju izmantošanu. 

Nozīme ir arī tam, ka vairākas augsta līmeņa amatpersonas, kā, piemēram, prezidents, 

ministru prezidents, ārlietu ministrs u.c., ir saglabājušas savu amatu kopš 2007.gada 

incidentiem, kuru laikā viņiem nenovēršami izveidojās zināmas kompetences, kas nav šķērslis 

šī jautājuma turpmākai virzībai
188

. Tāpat, kamēr Igaunijā ir samērā viegli identificēt tos 

aktierus, kas visaktīvāk komunicē par kiberdrošību un cenšas pievērst tai plašāku uzmanību, 

Latvijā šādu plaši zināmu politiska līmeņa ekspertu noteikšana nav viegls uzdevums. Arī tas 

paskaidro, kāpēc dažādi politikas procesi un instrumenti veidojas daudz lēnāk, nekā tas ir 

Igaunijā. 

 

Attiecībā uz institucionālo ietvaru jāmin, ka gan Igaunijā, gan Latvijā pastāv vienādā principa 

politikas plānošanas institūcijas – Latvijā tā ir Nacionālā IT drošības padome, bet Igaunijā 

Nacionālā kiberdrošības padome. Tomēr, lai arī tās abas ir šķietami līdzīgas, jāatzīmē kāda 

būtiska nianse – Igaunijas padome ir tiešā pakļautībā Nacionālās drošības padomei, kura 

savukārt darbojas valdības pārraudzībā, tikmēr Latvijā padome ir ministrijas pārziņā (šobrīd 

Satiksmes, drīzumā – Aizsardzības), un tās saikne ar nacionālo drošības padomi ir samērā 

vāja, turklāt, ņemot vēl vērā, ka Satiksmes ministrija līdz šim nav pārstāvēta Nacionālās 

drošības padomē. Igaunijas gadījumā kiberdrošības jautājumi ir sasaistīti ar augstākā līmeņa 

drošības politikas plānošanu, un, lai arī abu valstu padomes darbojas kā starpinstitūciju 

koordinējošs mehānisms, Igaunijas Nacionālā kiberdrošības padomei ir piešķirta daudz lielāka 

loma vispārējās drošības kontekstā.  

 

Līdz ar Aizsardzības ministrijas ietekmes palielināšanos, kiberdrošības jautājumi arī Latvijā 

varētu pacelties augstākā drošības politikas līmenī. Kā intervijā norāda J.Sārts, tad iniciatīva 

pārņemt šo jomu no Satiksmes ministrijas saistāma ar to, ka līdz šim kiberdrošības 

jautājumiem nebija pietiekami nozīmīga loma – kiberdrošība vienmēr nonāca sekundārajā 

jomā gan līdzekļu, gan politiskā fokusa dēļ.”
189

 J.Sārts pauda apņēmību, ka līdz ar CERT.LV 

un Nacionālās IT drošības padomes pārņemšanu, kiberdrošības jautājumiem būs augstāka 

politiskā prioritāte un lielāks piešķirto resursu apjoms. J.Sārts intervijā arī identificēja, ka 

nozīmīgākās prioritātes būs CERT.LV darbības pilnveidošana, kiberzemessardzes izveide un 

izglītība kiberdrošībā. Nenoliedzami, ministrijas apņēmība šo jautājumu aktualizēt plašākā 

mērogā ir apsveicama, bet pagaidām ir grūti novērtēt tās izdošanos, jo ne visi šīs pārmaiņas 

vērtē pilnībā pozitīvi.  
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Līdzšinējais Nacionālās IT drošības padomes priekšsēdētājs Māris Andžāns intervijā apgalvo, 

ka „Eiropā plaši pieņemtā prakse ir, ka nacionālā CERT ir civilās institūcijās, jo viss balstās 

uz elektronisko sakaru tīkliem un Latvijā pilnīgi visi tīkli ir civili.”
190

 M.Andžāns arī norāda, 

ka daudz lielāka iespējamība pastāv, ka tiks uzbrukt nevis militārajiem spēkiem, jo, uzbrūkot 

civilajiem, ir iespējams panākt daudz lielāku efektu un rezonansi. No vienas puses, 

M.Andžāna bažas ir pamatotas, jo šī jautājuma „militarizācija” var tā fokusu nepamatoti 

sašaurināt, taču, no otras puses, līdzšinējais CERT.LV darbības lauks nav sašaurinājies, bet 

tieši paplašinājies, veidojot jaunas sadarbības ar NATO un militārajiem CERT
191

.  

 

Pētījuma autore kopumā sliecas piekrist, ka šāda pāreja Latvijas gadījumā noteikti ir pozitīva. 

Tikmēr, kamēr kiberdrošība netiek uztverta kā sabiedrības un valsts kopējai drošībai būtiska, 

tās pasniegšana kā militāro jautājumu var palīdzēt celt nepieciešamo sapratni. Igaunijas 

gadījumā šīs sfēras atrašanās Ekonomikas un sakaru ministrijas pakļautībā ir attaisnojama, jo 

tur politiskajai elitei un sabiedrībai ir noteikts zināšanu līmenis par kiberdrošības svarīgumu, 

un, lai arī tas neatrodas tiešā militārā pakļautībā, nepieciešamie mehānismi funkcionē civilās 

sfēras pakļautībā, cieši sadarbojoties arī ar militārajām struktūrām. 

 

Igaunijas gadījumā kā nozīmīgāko institūciju informācijas tehnoloģiju un kibertelpas drošības 

uzturēšanai var minēt RIA, kuras funkcijas ir daudzveidīgas un tā ir vērtējama kā pārraugošā 

iestāde, kas apliecina, cik izvērsti ir kiberdrošības jautājumi. Lai arī Latvijā šādas institūcijas 

nav, jāņem vērā, ka Latvijā situācija ir cita, respektīvi, atšķirībā no igauņiem, Latvijā 

neeksistē dažādi e-mehānismi ne tikai valsts pārvaldes, bet arī tādās jomās kā bizness, 

medicīna, izglītība, policija, kuri Igaunijā jau ir ieviesti un sekmīgi turpina funkcionēt. 

Turklāt, šobrīd nekas neliecina, ka sabiedrībā eksistētu spēcīgs pieprasījums pēc šādiem 

mehānismiem, bet savukārt politiskajā elitē būtu apņemšanās tādu tuvākā nākotnē ieviest. 

Līdz ar to, iestādes neesamība nav gluži vērtējama kā progresa neesamība kibertelpas drošības 

organizēšanā, bet drīzāk norāda uz atšķirībām, kas pastāv abās valstīs attiecībā uz 

informācijas tehnoloģiju izmantošanu tās valsts ikdienas funkcionēšanas procesos. 

 

Ja Latvijā tiks ieviesti kādi konkrēti e-pārvaldes mehānismi, par šādu iestādi būs nepieciešams 

domāt un to, ka diskusijas par tādu vajadzību pastāv, liecina arī B.Kaškinas teiktais, ka „pie 

mums [CERT.LV] nāk ar dažādiem IT drošības jautājumiem, jo neviena cita jau nav, bet 

vairāki no tiem jautājumiem nemaz neietilpst mūsu darbības laukā, piemēram, e-vēlēšanas, e-
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referendumi – kurš sertificētu šādas sistēmas?”
192

 Tāpat B.Kaškina norāda, ka daudzi 

jautājumi, ar ko vēršas pie CERT.LV nav šīs organizācijas pamatdarbi un jautājumi, turklāt to 

pilnvērtīgai izvērtēšanai trūkst kapacitātes. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis 

Sārts gan norāda, ka objektīvi šobrīd papildus institūcija nav nepieciešama, un viņš risinājumu 

saskata CERT.LV pašreizējo funkciju paplašināšanā un pilnveidošanā, jo, viņaprāt, 

institūcijas potenciāls vēl netiek izmantot pilnībā
193

. Autore piekrīt, ka līdzīgas institūcijas 

izveide, kā tas ir Igaunijā ar RIA, Latvijā šobrīd nav nepieciešams, tomēr diskusijas par 

potenciālajiem variantiem, kādai šai institūcijai vajadzētu būt, vērtējama pozitīvi, ņemot vērā, 

ka publiskajā telpā ik pa laikam parādās iniciatīvas par dažādu elektronisko procesu ieviešanu.  

 

Kamēr Latvijā CERT.LV ir vienīgā institūcija, kura vistiešākā mērā nodarbojas gan ar 

praktisko darbu, veicot uzbrukumu novēršanu, izpēti un izmeklēšanu, gan veic sabiedrības 

izglītošanas funkciju, Igaunijā CERT.LV komandas funkcijas ir ļoti līdzīgas. Latvijas 

intervēti eksperti vairākkārt uzsvēra, ka Latvijas CERT kompetences un kapacitāte nav 

uzskatāmas par zemākām nekā Igaunijas CERT, un abu vienību spējas ir ļoti līdzīgas. Latvijas 

CERT atrodas Latvijas Universitātes aģentūras pakļautībā, kamēr Igaunijā tā ir RIA atbildībā, 

un plašākas institūcijas klātbūtne un atbalsts konkrētos mērķus var palīdzēt sasniegt efektīvāk. 

Atšķirtība ir tajā, kuras valsts nozares pārvalda šo institūciju darbu – Igaunijā RIA ir tieši 

Ekonomikas un sakaru ministrijas pakļautībā, kamēr Latvijā deleģēšanas tiesības LU MII ir 

nodevusi Aizsardzības ministrija.  

 

Kā jau redzams no līdz šim apkopotās informācijas, Latvijā kibertelpas drošības instrumentu 

attīstība ir nesenāka un daudzi no līdzīgajiem instrumentiem, kas jau darbojas Igaunijā, 

Latvijā vēl tikai attīstās un nav ieviesti. Viens no tiem ir arī brīvprātīgas informācijas 

tehnoloģijas ekspertu vienības, kura darbojas nacionālo bruņoto spēku zemessardzes ietvaros. 

Igaunijas Kiberaizsardzības līga darbojas jau kopš 2009.gada un šobrīd tā pulcē vairākus 

simtus speciālistu no publiskā un privātā sektora
194

. Latvijā šobrīd ir sākusies 

kiberzemessardzes izveide, un, kā noprotams no intervijām, tad šāda mehānisma realizēšana 

dzīvē būs vērtīgs papildinājums valsts kiberdrošības līmeņa paaugstināšanai. 

Kiberzemessardzes izveide savā ziņā ir „smart defence” principa piemērs kiberdrošības jomā. 

Latvijai, kā norāda arī J.Sārts, nekad nebūs iespējams izveidot pašai savas kibervienības, gan 
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ekspertu trūkuma, gan izmaksu dēļ,
195

 jo pastāvīga šādas vienības uzturēšana ir finansiāli 

dārga un nav nemaz nepieciešama. Taču apvienojot tā zināšanas un spējas, kas piemīt 

publiskā un privātā sektora speciālistiem, ir iespējams laikus nodrošināties pret tādām 

iespējamām apdraudējuma situācijām, kurām, tiesa, „visi, cer, ka tādas nekad nepienāks”
196

. 

Pozitīvi, ka šādas vienības izveide ir sākusies un tās veidotājiem ir vīzija par šī mehānisma 

pilnvērtīgu izmantošanu, tomēr arī šajā jomā Igaunija ir aizsteigusies priekšā par pāris 

gadiem. 

 

Visbeidzot, ja salīdzina abu valstu progresu kiberdrošības pētnieciskajā līmenī, tad jāsecina, 

ka šajā ziņā Igaunijai par labu pārsvars ir, galvenokārt, tajā esošā NATO Kiberaizsardzības 

centra eksistences dēļ. Lai arī šajā centrā darbojas starptautiski eksperti no vairākām NATO 

dalībvalstīm, tai skaitā Latvijas, centra izveide ir Igaunijas iniciatīva un tajā lielākā daļa 

ekspertu un speciālistu arī vadības līmenī ir tieši igauņi. Šādas institūcijas pastāvēšana, gribot 

negribot, rada dinamiku ap šo jomu, ap kuru pulcējas cilvēki, idejas, kompetences.
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 Latvijā 

līdzīga mēroga vai būtības organizācija nepastāv, lai arī J.Sārts intervijā norāda, ka, viņaprāt, 

LU MII un CERT.LV ir „sava veida pētnieki šajā jomā”, taču jāatzīmē, ka viņu pētniecības 

lauks, atšķirībā no tā, ko dara NATO Kiberaizsardzības centrā, ir ļoti šaurs. Latvijā pagaidām 

nav institūcijas, kura aktīvi pētītu kiberdrošības regulējumu, veidotu ieteikumus tiesiskajam 

ietvaram vai izstrādātu rekomendācijas politikas veidotājiem, tāpēc šādas institūcijas 

neesamība ir noteikti ir vērtējams kā trūkums kopējā kiberdrošības kontekstā. Taču, kā jau 

tika norādīts, viena no Aizsardzības ministrijas prioritātēm ir panākt, ka Latvijas augstskolas 

aktīvāk pievēršas kiberdrošības jautājumu studijām un pētniecībai, kas līdz šim ir ļoti 

nepietiekošā līmenī. 

 

Veicot salīdzināšanu gan stratēģiskajā un plānošanas, gan institucionālajā, gan pētnieciskajā 

līmenī, jāsecina, ka Igaunijā politikas instrumentu progress ir bijis lielāks nekā Latvijā. Tāpat 

politikas instrumenti Latvijā ir ne tikai pēc skaita mazāk, bet arī to būtība nereti tiek skatīta 

daudz šaurākā vispārējās drošības kontekstā. Lai arī darba autore nepierāda, ka drošībiskošana 

būtu notikusi, taču politikas instrumentu attīstība Igaunijā ir notikusi daudz straujāk un 

plašākā mērogā tieši pēc 2007.gada uzbrukumiem, kas vērtējams kā nozīmīgs stimuls, taču 

lielu lomu spēlē arī tas, ka Igaunija jau pirms tam bija pasludinājusi sevi par priekšgājēju 

informācijas tehnoloģiju izmantošanā dažādās valsts funkcionēšanai nozīmīgā sfērās.  
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Nobeigums 

 

Kiberdrošība ir samērā jauns pētnieku analīzes objekts, taču tas arvien biežāk sastopams ne 

tikai pētnieku darbos, bet arī politikas veidotāju ikdienas darbakārtībā. Tas, protams, ir 

saistāms ar pieaugošo informācijas tehnoloģiju izplatību un izmantošanu, jo līdz ar virtuālās 

vides nozīmes palielināšanos, arvien skaidrāk tiek apzināti tie daudzie draudi, kas eksistē šajā 

vidē un jau šobrīd spēj radīt dažāda veida un mēroga zaudējumus. Lai arī šķiet, ka virtuālā 

vide ir kaut kas pretējs realitātei, šī ilūzija ir maldīga un mūsdienās praktiski visas virtuāli 

notiekošās darbības ir cieši saistītas un spēj ietekmēt procesus arī īstajā un taustāmajā vidē. 

Arī valstu civilās un militārās struktūras ir kļuvušas par daļu no mūsdienu tehnoloģiju 

attīstības procesa un šim progresam līdzi nākošie ieguvumi ir atnesuši arī jaunus 

izaicinājumus.  

 

Šī darba teorētiskajā daļā tika sniegts ieskats tajā, kā kiberdrošība ir vērtējama plašākā 

drošības ietvarā. Autore šajā darbā kiberdrošību skatīja ne tās tehniskajā dimensijā, jo tādā 

gadījumā kiberdrošība būtu mazāk politikas zinātnes, vairāk tehnoloģisks jautājums. Lai arī 

darbā plaši tiek runāts par informācijas tehnoloģijām, autore kiberdrošību nošķir no 

informācijas drošības, jo, lai arī informācija ir viena no būtiskākajiem mūsdienu tehnoloģiju 

aspektiem, informācijas drošība ir plašāks izpētes lauks. Tāpat kiberdrošības kontekstā pastāv 

diskusijas, ka kiberdrošība ir sfēra, par kuru jāatbild privātajam sektoram, tomēr šajā darbā 

tiek pamatots, ka tas, lielākoties, ir valsts nozīmes jautājums un empīriskajā daļā tiek pētīts, 

kā par kiberdrošību tiek domāts valstiskā līmenī. Darba teorētiskajā daļā autore arī aplūko 

nozīmīgākos izaicinājumus valsts drošības kontekstā.  

 

Daudziem pētniekiem savos darbos par kiberdrošību bieži nākas runāt nākotnes formā, it īpaši 

par tādiem potenciālajiem draudiem kā kiberterorisms vai kiberkarš, kas diskusijas par to 

iespējamību ievirza nedaudz mistiskā plāksnē. Šādiem pētniekiem nereti uzrodas pretinieki, 

kuri uzstādītos argumentus cenšas atspēkot, apgalvojot, ka tiem trūkst seguma un nav 

empīrisku pierādījumu. Taču arī kritiķu perspektīva ir tuvredzīga, mēģinot apgalvot, ka „ja tas 

nav noticis, to nav iespējas analizēt”. Jāņem vērā, ka attiecībā uz kibertelpu draudu un risku 

apzināšana, patiesi, ir ļoti sarežģīta un nekonkrēta, tomēr labāk, ja šie draudi tiek apzināti, 

aprakstīti un klasificēti jau laicīgi, jo lai arī tie nav empīriski pārbaudīti, diskusijas par tiem 

ļauj labāk izprast, kā darbojas kibertelpa, kādi ir potenciālo apdraudējumu avoti un kā šos 

apdraudējumus varētu mazināt. 
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Teorijas daļā aplūkotais drošībiskošanas koncepts tika piemērots Latvijas un Igaunijas 

gadījumu analīzei. Tomēr, aplūkojot gan 2007.gada uzbrukumus Igaunijai, gan 2010.gada 

incidentus ar VID datu bāzēm Latvijā, autore neatrada tās iezīmes, kas raksturo 

drošībiskošanas procesu. Ne no Latvijas, ne Igaunijas politiskās elites nebija vērojami 

mēģinājumi pārliecināt sabiedrību par tās eksistenciālās drošības apdraudējumu. Turklāt, ja 

Igaunijas gadījumā šāda pārliecināšana, diskusija par kiberdrošības nozīmi nebija 

nepieciešama, tad Latvijā tāda neizveidojās, jo politiskajā vidē nebija aktieru, kas censtos šo 

jautājumu pavērst kā sabiedrības vai valsts drošībai nozīmīgu tieši kiberdrošības aspektā, jo 

tobrīd aktuālāki bija konkrētā incidenta blakusnoteikumi. Aplūkojot arī dažādu politikas 

instrumentu izstrādi, var secināt, ka neviens no tiem nav vērtējams kā uz ārkārtas darbību vai 

pasākumiem vērsts, un no politiskās elites vai sabiedrības puses nebija aicinājumu šādus 

ārkārtas politikas instrumentus izveidot. 

 

Izvērtējot kibertelpas drošības politikas instrumentu veidošanu un tajā sasniegto progresu, 

autore secina, ka Igaunija šajā ziņā ir pārspējusi Latviju. Igaunija ir pārāka stratēģiskajā 

līmenī, jo ir izveidoti gan plānošanas dokumenti, gan skaidri definētas rīcības to izpildei, gan 

noteiktas pārraugošās institūcijas. Tāpat Igaunijā jau darbojas dažādas kibertelpas drošības 

institūcijas, kuras Latvijā vēl ir tikai ideju līmenī vai tapšanas stadijā. Arī attiecībā uz 

pētniecisko jomu, Igaunija ir progresējusi vairāk – tā arī starptautiski ir spējusi pozicionēties 

kā līderis kiberdrošības jautājumos, kļūstot par mājvietu vienam no NATO ekselences 

centriem. Tomēr, kā jau darba gaitā tika izteikts, tad progress Igaunijā nav saistāms tikai 

konkrētajiem 2007.gada uzbrukumiem. Ir jāņem vērā Igaunijas mērķis būt valstij, kura 

visplašāk savā pārvaldē izmanto dažādus e-mehānismus, un arī šī mērķa izpilde nenovēršami 

ietvēra diskusijas par to, kā šādu mērķi nodrošināt pret dažādiem riskiem un apdraudējumiem. 

Darba izvirzītās hipotēzes pārbaudīšanai tika uzstādīti konkrēti uzdevumi, un darba 

nobeiguma daļā autore, pirmkārt, secina, ka ne Latvijā, ne Igaunijā nav notikusi 

drošībiskošana atbilstoši darba teorijas daļā definētajam drošībiskošanas ietvaram; otrkārt, 

autore noskaidroja, kādi kibertelpas drošības politikas instrumenti ir izstrādāti Igaunijā un 

Latvijā un izpētīja, ka arī tie nav izmantojami kā pamatojums kiberdrošības drošībiskošanai; 

līdztekus autore secina, ka kibertelpas drošības politikas instrumenti Igaunijā ir progresējuši 

vairāk nekā Latvijā. 

 

Līdz ar to darba autore apgalvo, ka pētījuma sākumā uzstādītā hipotēze – kiberdrošības 

drošībiskošanas rezultātā, Igaunijā kibertelpas drošības politikas instrumentu veidošanā ir 

sasniegts lielāks progress nekā Latvijā – ir apgāzta. Taču autore īpaši vēlas uzsvērt būtisku 
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niansi. Lai arī atbilstoši darba teorētiskajam ietvaram ne Latvijas, ne Igaunijas atskaites 

gadījumi un ap tiem notiekošie un sekojošie procesi nav vērtējami kā drošībiskošana, un 

tādējādi tā nav uzskatāma par cēlonību kibertelpas drošības politikas instrumentu progresam – 

šo notikumu loma nevar tikt noniecināta, it īpaši Igaunijas gadījumā, jo šiem uzbrukumiem 

bija stimulējoša ietekme uz vispārējo politisko procesu. Latvijā Neo incidents šaurākām 

ekspertu aprindām bija veids, kā ar reālu piemēru pamatot informācijas tehnoloģiju drošības 

svarīgumu, tomēr Igaunijā tam bija daudz plašāka rezonanse ne tikai sabiedrības, bet arī 

politiskās elites aprindās.  

 

Izvērtējot kopējo darba analīzes sekmīgumu, jāizceļ vairāki ieteikumi. Pirmkārt, 

drošībiskošanas ietvara vietā turpmākajiem pētījumiem autore ieteiktu izvēlēties citu pieeju. 

Drošībiskošanas koncepts, lai arī šķietami vienkāršs, ir samērā neskaidrs, un dažkārt tas radīja 

grūtības saprast, kur vilkt robežas, lai konkrētajā gadījumā noteiktu, vai ir notikusi 

drošībiskošana vai nav, un šī robežu novilkšana ir atkarīga no katra paša pētnieka izpratnes 

par drošībiskošanu. Autores teorētiskajā daļā izšķirtie nosacījumi neatbilda Igaunijas un vēl jo 

mazāk Latvijas situācijai, tomēr, ja pētnieciskā analīze tiktu balstīta uz citādāk formulētu 

drošībiskošanas teorētiskās analīzes ietvaru, tad rezultāti būtu citi. Šādu apgalvojumu ir 

nepieciešams īpaši uzsvērt, jo, ņemot vērā, drošībiskošanas koncepta nepilnības, to ir 

iespējams modificēt daudzos variantos. Šajā gadījumā autores izšķirtās drošībiskošanas 

pazīmes, iespējams, bija pārāk ekstrēmas, tomēr to izvēle ļāva izteiktāk nošķirt brīdi, kad ir 

iespējams atsaukties uz drošībiskošanas pieeju un kad nav.  

 

Otrkārt, šī darba gaitā autore veica intervijas ar Latvijas ekspertiem un elektroniski aptaujāja 

arī Igaunijas ekspertus kibertelpas drošības jautājumos. Lai arī autore neguva atsaucību no 

visiem plānotajiem intervējamajiem ekspertiem, Latvijas gadījumā darba autore intervijas 

novērtē kā izdevušās, jo tās sniedza plašāku izpratni un ieskatu par nozīmīgākajām tendencēm 

Latvijas kiberdrošības attīstīšanā. Attiecībā uz Igaunijas ekspertiem kā trūkums jāmin, ka 

netika rasta iespēja ekspertus intervēt klātienē. E-pastu apmaiņa un telefonintervija nav pats 

efektīvākais līdzeklis padziļinātas informācijas ieguvei, turklāt jāmin, ka daži lūgumi pēc 

viedokļa, palika neatbildēti, starp tiem arī aicinājums atbildes sniegt Igaunijas aizsardzības un 

ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Lai arī saņemtās atbildes ļāva niansētāk izprast pašu igauņu 

vērtējumu par šajā darbā nozīmīgākajiem jautājumiem, turpmākajiem pētījumiem intervijas 

metodes izvēles gadījumā, autore ieteiktu censties panākt šo interviju norisi klātienē.  
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Visbeidzot, ņemot vērā, ka šajā darbā tika aplūkots ne tikai Latvijas, bet arī Igaunijas 

gadījums, autorei grūtības sagādāja igauņu valodas zināšanas trūkumus. Lai arī ar dažādu rīku 

palīdzību iespējams gūt plašāku izpratni par noteiktu informāciju igauņu valodā, tomēr tas 

bija traucēklis efektīvākai darba izpētes veikšanai. Kā risinājumu šādā gadījumā autore 

ieteiktu pētījumus veidot kopā ar igauņu kolēģiem, kuriem būtu zināšanas un labāka izpratne 

par savā valstī notiekošajiem procesiem, un, pievienojot izpēti par Latvijas gadījumu, 

salīdzinošā perspektīva būtu vēl precīzāka.  

 

Ņemot vērā gan darba teorētiskajā daļā, gan empīriskajā daļā gūtos secinājumus, līdzīgiem 

pētījumiem kiberdrošības jomā autore ieteiktu apvienot ekspertus ne tikai no politikas, bet arī 

tiesību, un tehnoloģiskajā zinātnēm. Kiberdrošība kā samērā jauns koncepts prasa 

daudzpusēju pieeju, un šobrīd tā ir joma, kurā vēl ir ļoti daudz diskusiju gan politiskajā, gan 

juridiskajā, gan tehniskajā ziņā. Nereti zināšanu trūkums tehnoloģiskajā jomā bija traucēklis 

padziļinātākai procesu izvērtēšanai arī politiskajā jomā. Starpdisciplināri pētījumi varētu būt 

noderīgāki arī politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem, jo tie varētu sniegt izvērstāka 

līmeņa rekomendācijas par to, kā risināt dažādus ar kibertelpas drošību saistītus jautājumus.  
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Pielikums Nr.1 

 

Atbildes no Tallinas Tehnoloģiju Universitātes asociētā profesora Rain Ottis 

 

 

 

How would you describe the overall situation of cyber security in Estonia? 

Cyber security situation in Estonia is above average, but still evolving. This field has received 

a lot of attention in recent years, prompting changes in understanding, law and overall 

capability. 

 

 

When did the issue of cyber security become important in Estonia? Were there any debates on 

cyber security before 2007? 

Cyber security (information security) became an important topic around the turn of the 

century, when Estonia passed the Digital Signatures Act and started to deploy the national ID 

card, which enabled a myriad on government and private sector services. A lot of the debate 

at the time focused on the technical aspects and less on national security. 

 

In 2007, however, the discussion was propelled to new heights, due to the cyber attacks 

against Estonia (more specifically, the banks, on-line media and various government sites 

were hit the hardest). Since those events, cyber security is considered a part of national 

security (you might say that the 2007 event "securitized" cyber security according to the 

terminology of the Copenhagen school) and Estonia has become a vocal advocate of cyber 

security issues in international fora. 

 

 

Do the political elite understand the significance of the cyber security? Please briefly 

characterize understanding of cyber security within political elite in Estonia. 

Yes. Many of the key political leaders remain in office since 2007 (including PM, president, 

etc.). They have had years to learn thetopic and are able to carry the discussion in some detail 

(and oftendo in international settings). The opposition, however, remains weak(in case of at 

least one party, openly skeptical or willingly ignorant) on the topic. The (high ranking) public 

servants are also relatively well informed and conversant on cyber security. 

 

 

Does Estonian society acknowledge the importance of cyber security? Please briefly 

characterize understanding of cyber security within Estonian society. 

The Estonian society did not feel the full effects of the 2007 cyber attacks, since defences 

worked to a large degree (there were short service breaks in banking, news sites were slow 

and some government sites unavailable, but overall the people were more affected by the riots 

- my opinion). Therefore, the full weight of the cyber issue is not understood by the average 

citizen, who is confused by the hype. In recent years, the cyber security discussion has 

focused more on system design flaws and privacy issues (Tallinn's public transportation 

system, eHealth, etc.) than intentional attacks from outside Estonia. It should be noted that 

this discussion is a good thing, because it helps improve these systems and raise the security 

level of Estonia. 

 

In your opinion, which sector – private or public – does better in cyberspace in terms of 

ensuring security of data and network systems? Which sector should take the lead in 

guaranteeing overall security in cyberspace? 
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The level of security varies on both sides. For example, the bigger banks (Swedbank, SEB) 

are doing quite well on security, as do several government agencies. However, there are also 

weak examples. The government side has taken the lead in guaranteeing the overall security 

in cyberspace (CERT-EE, Estonian Information System Agency, national cyber security 

council), but the private sector is engaged and included in this work. In addition, there are 

interesting developments in education, science, volunteer national defence 

(Kaitseliit) and other fields. 

 

 

Which are the biggest threats in cyberspace? Which of these threats are considered as the 

most dangerous for Estonia? 

The most dangerous threat in terms of national security is the use of "force" in cyberspace 

between state actors. However, this is rare and primarily dealt by the military and intelligence 

community. The most dangerous threat in terms of indirect economic and policy 

considerations is cyber espionage. While Estonia and Latvia are not good targets for 

espionage, they can be used as access points for EU and NATO information. The most 

dangerous threat affecting peoples' daily lives is cyber crime: fraud, extortion, intellectual 

property theft, identity theft, etc. The problem here is that people may lose trust in the online 

services. 

 

Estonia as a country cannot ignore any of these threats. 
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Pielikums nr.2 

 

Telefonintervija ar kiberdrošības politikas padomnieci Eiropas Ārējās darbības dienestā 

Heli Tiirmaa-Klaar 

(bijusī kiberdrošības politikas padomniece NATO, ar lielu pieredzi Igaunijas Aizsardzības 

ministrijā, strādājusi pie pašreizējās Igaunijas kiberdrošības stratēģijas izveides)  

 

 

 

How would you describe the overall situation of cyber security in Estonia? 

Well, I think it’s improving, everyday. There have been all the efforts done after 2007 attacks.  

 

 

Whether there are enough political tools to regulate, supervise and research cyber SPACE 

and to provide security? 

I think right now there really is enough. We have been working on this very seriously. There 

are couple of laws, where cyber is part of it. Also, cyber crisis management is embedded into 

general crisis management system, which is something what has to be done in all countries, 

but Estonia is pretty much ahead many other European countries.  

 

 

Is there something missing in Estonia?  

I think everything always could be more advanced and better, but, of course, if you look at the 

number of people in Estonia – it is just one million – you cannot have very elaborate system. I 

think for a country of this size it is pretty okay right now. But of course, everything should go 

on. In this situation you always have to make efforts, you always have to pay attention, 

because threats are evolving very quickly.  

 

 

Whether cyber security was perceived as national security concern before 2007 attacks? 

 No, it actually wasn’t before, because nothing had happened so far.  

 

 

But Estonia started its’ road towards e-governance years before. There, really, nobody was 

concerned about threats to security?  

There was something on security, but it was all at more technical level. There was no high 

level awareness. But because of 2007 attacks the awareness and also the understanding of the 

issue has been elevated to the very high level, finally. And people have started to deal with 

this. That was the result [of 2007 attacks].  

 

 

Does Estonian society and political elite after 2007 attacks had consensus regarding cyber 

security issues?  

Yes, most of the people thought that it is important, but always you could find somebody who 

says that it is not such a big issue. Majority of the people were thinking that it is important. 

Also, the understanding of the issue has been improving. It is pretty difficult to understand 

[something] if you can’t touch it and you can’t see it. And since this all happen [in 2007], now 

people have this understanding what could happen, when you are under massive cyber attack.  

 

It is very difficult to describe [cyber threats] in theory without practical examples. That is the 

reason why all the countries in the world are still using Estonian example, because this is how 
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they could justify more investment in cyber security. They are, of course, magnifying all these 

attacks because attacks actually were not so destructive. But this is the only significant thing 

what has happened so far and has been targeted against entire nation. That’s why there are a 

lot of myths around the Internet about Estonia. The things that have never happened also have 

been written. 

Once you are already working and you are dealing with massive systemic things, you don’t 

have to talk about it anymore. Because talking phase is that you still raise awareness. 

 

 

Everybody understands and there is full support?  

Yes, there is not a lot of internal debate, there is a huge consensus in Estonian society that 

something must be done. When I was working in Estonia as cyber coordinator [to Defence 

Secretary], I had been carrying out interviews with chief executive officers from different 

banks, energy sector companies and others. And I have never met anybody who had told me 

that I am just talking something that doesn’t make sense to them. Everybody agreed with me, 

so, you don’t have to talk about something, where everybody agrees on. There is widespread 

consensus.  

Since there is no consensus or small consensus at the international level, and, also, there is not 

a lot of understanding in other countries or, even in the EU or NATO how they should be 

building up their national cyber systems, that’s why Estonian high level people are still 

talking about it.  

 

 

But is there debate on biggest cyber threats in cyber space?  Is there any debate on potential 

cyber warfare in Estonia? 

I think there is no debate, really. But we are preparing for it, of course. Debate belongs to 

issues which are not clear, and in Estonia we have overcame this stage, there is nothing to 

debate anymore. 

People don’t call it warfare. But we have Cyber Defence League, which is voluntary 

organization. Estonian Defence League is something, which could be mobilized during the 

war time, and Cyber Defence League as part of the Defence League, could be mobilized too.  

 

 

How many participants there are?  

Couple of hundreds 

 

 

In your opinion, which sector – private or public – does better in cyberspace in terms of 

ensuring security of data and network systems? 

I think it’s always private sector, wherever you go in the world, and not only in the EU, but 

everywhere. But public sector should also become better, and, indeed, they are becoming 

better step by step. But private sector has business interest involved and that’s way they 

cannot afford failing.  

However, it is a very complex picture and instead of saying private sector and public sector, 

you have to look at different organizations, because some parts of the private sector are not so 

good. But, yes, in general, private sector tends to be actually more prepared in most countries, 

in Estonia as well. Threats are always evolving, so the private sector is also more flexible in 

order to take into account the new threat pattern. Private sector can afford and can pay more 

money for those specialists and IT trainees. Raising overall resilience should be priority for 

public sector. Governments all over Europe have to understand that it has to be done locally, 

and Estonia had done it at certain level. 
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Pielikums nr.3 

 

Atbildes no aizsardzības ministra Arta Pabrika 

  

 

Kā Jūs raksturotu vispārējo kiberdrošības situāciju Latvijā? Vai kiberdrošības jautājumi ir 

adekvāti novērtēti? 

Kiberdrošība ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē ir diezgan jauna tēma. Arī Eiropas Komisija 

tikai 2013.gada sākumā izstrādāja un plāno ieviest ES līmeņa IT drošības stratēģiju. Jānorāda, 

ka Latvija jau izpilda lielāko daļu tajā noteikto vadlīniju, tostarp arī noteiktās galvenās IT 

drošības pārvaldības prasības (nacionāla CERT vienība, nacionālā IT drošības stratēģija, IT 

drošības padome u.tml.).  

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV, kas no šī gada 

sākuma atrodas Aizsardzības ministrijas pakļautībā, ir izveidojusi sekmīgu sadarbību gan ar 

valsts sektoru un privātajām institūcijām, gan starptautiskā mērogā ar citu valstu CERT 

vienībām. Ir būtiski uzlabota civil-militārā sadarbība NATO un ES mērogā (2012. gadā tika 

parakstīts saprašanās memorands starp Latvijas Republikas valdību un NATO par sadarbību 

IT aizsardzībā, tajā skaitā par jaunu sadarbības mehānismus izveidošanu starp abām pusēm). 

Latvija aktīvi piedalās NATO, ENISA un citu ES organizāciju kiberdrošības mācībās. 

 

Taču pilnveidošanās arvien ir nepieciešama. Drošība - tas ir nepārtraukts process, kas iekļauj 

sistēmu pastāvīgu uzraudzību, jaunu ievainojamību identificēšanu un novēršanu, tehnisko, 

procedurālo un politisko aspektu pilnveidošanu. Kopumā visi elementi Latvijā ir izveidoti, tie 

tikai jāturpina attīstīt un pilnveidot. Piemēram, jāceļ katras individuālas valsts iestādes 

drošības līmenis, lai tādejādi paceltos kopējais līmenis. 

 

 

Kas, Jūsuprāt, ir uzskatāms par sākumpunktu pirmajām diskusijām par kiberdrošību Latvijā? 

Valstiskā līmenī kiberdrošības jautājumu aktualizēja uzbrukums Igaunijai 2007.gadā, taču 

nopietns solis kiberdrošības jautājumu risināšanā Latvijā noteikti bija CERT.LV izveide 

2011.gadā (Latvijā pirmā CSIRT (Computer Security Incident Response Team) komanda 

LATNET CERT tika reģistrēta 2006. gadā, uz kuras bāzes ir izveidota CERT.LV). Tāpat 

2011.gadā tika pieņemts gan IT drošības likums, gan Nacionālā drošības koncepcijā 

atspoguļots informācijas tehnoloģiju apdraudējums.  

 

 

Kāda, Jūsuprāt, ir Latvijas politiskās elites izpratne par kiberdrošību, tās lomu un 

nozīmīgumu? 

Lai veicinātu valsts līmeņa lēmumu pieņēmēju izpratni par kiberdrošības jautājumiem, 

2012.gada decembrī tika organizētas Ministru Kabineta līmeņa IT drošības mācības. Šajās 

mācībās tika apskatīti gan iespējamie apdraudējumi, gan jautājumi, kā rīkoties krīzes 

situācijās. Mācību secinājumu ieviešana dzīvē turpinās 2013.gadā. Arī ministrijās, piemēram, 

Aizsardzības, Ārlietu ministrijā, tiek plānotas krīzes IT drošības mācības. 

Lielu lomu spēlē arī iesaistīto personu personīgā pieredze – interese par kiberdrošības 

jautājumiem ir lielāka, ja personīgi ir nācies no kāda kiberuzbrukuma ciest. Kopumā Latvijai 

ir uz ko tiekties, jo, piemēram, Igaunijā kiberdrošības jautājums ir nostādīts augstākā līmenī. 

 

 

Kā Jūs raksturotu Latvijas sabiedrības izpratni par kiberdrošību? Vai kiberdraudi tiek 

atpazīti un atzīti kā svarīgi? 

Sabiedrības kopējā drošība atkarīga no katra indivīda izpratnes par draudiem un viņa zināšanu 

līmeņa par to, ko darīt un ko nedarīt virtuālajā vidē, tāpēc arī CERT.LV strādā pie sabiedrības 
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izglītošanas, gan lasot seminārus valsts un pašvaldību darbiniekiem, gan braucot uz skolām un 

stāstot skolēniem par IT drošību, gan organizējot specifiskas tehniskās mācības IT 

speciālistiem. Situācija lēnām uzlabojas, bet joprojām izpratnes līmenis ir nepietiekams un tā 

nav tikai Latvijas problēma, tā ir visas interneta sabiedrības problēma. 2012.gada 

Eirobarometra aptauja rāda, ka ļoti liels interneta lietotāju skaits uzticas internetbankas 

lietošanai (81%), bet vienlaicīgi 65% atzīst, ka nav informēti par kibernoziegumu riskiem. 

 

 

Kādi, Jūsuprāt, ir galvenie draudi kibertelpā? Kuri no šiem draudiem, pēc Jūsu domām, ir 

īpaši aktuāli Latvijas kontekstā? 

Kā galvenos draudus kibertelpā pret valstiski nozīmīgiem mērķiem var minēt:  

Politisku motīvu vadīti uzbrukumi. Tādi var tikt sagaidīti kādu politisku lēmumu pieņemšanas 

vai valstiski nozīmīgas atceres dienas gadījumā.  

Tēmētie uzbrukumi ar mērķi kompromitēt sistēmas drošību un iegūt pilnu vai daļēju kontroli 

pār to (tēmētie uzbrukumi arvien biežāk tiek novēroti tieši pret ES un NATO dalībvalstīm, tie 

arvien biežāk tiek noformēti un piegādāti veidā, kas ir ļoti grūti atklājams). Tas var sevī 

ietvert gan tēmētu e-pasta ziņojumu piegādi ar speciāli sagatavotu dokumentu (vulnerability 

exploitation) vai Internet saiti (drive-by attack). Mērķi gan var būt visdažādākie, sākot ar 

sistēmas darbības traucējumiem, vadības pārņemšanu vai informācijas iegūšanu. 

Kiberokšķerēšana – ļoti saistīta ar jau iepriekš minēto, taču pamatā orientēta uz jebkādas 

nozīmīgas informācijas izgūšanu (politisku, zinātnisku, militāru, ekonomisku u.tml.) Protams, 

pastāv arī cita veida uzbrukumi. Jebkurš Latvijas pilsonis ir pakļauts tiem pašiem 

uzbrukumiem, kādi ir citās valstīs, un kuri ir galvenokārt ekonomisku mērķu jeb finansiāla 

labuma vadīti. 

 

 

Kam pēc Jūsu domām būtu jāuzņemas vadība, regulējot darbības kibertelpā un rūpes par 

drošības veicināšanu? Publiskajam vai privātajam sektoram? 

Viens vai otrs sektors atsevišķi pastāvēt īsti nevar – ir jābūt nepārtrauktai un veiksmīgai 

sadarbībai, jo šie sektori ir viens no otra būtiski atkarīgi. Interneta pārvaldība ir atsevišķs 

jautājums un par to diskutē gan citās valstīs, gan globālās organizācijās, bet kiberdrošības 

kontekstā ir svarīgi, ka valstī ir spēcīga un attīstīta institūcija, kas spēj efektīvi koordinēt IT 

telpas drošības jautājumus, tostarp nodrošinot gan proaktīvu, gan reaktīvu aizsardzību, gan 

sabiedrības izglītošanu, gan spēju veiksmīgi pārvarēt liela mēroga IT drošības krīzes un 

incidentus. 

Aizsardzības ministrija nesen ir nākusi klajā arī ar jaunu iniciatīvu – Kiberzemessardzes 

vienības izveidi, lai veicinātu saiknes stiprināšanu starp privāto un publisko sektoru, kā arī 

vairotu izpratni par kiberdrošības jautājumiem. 
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Pielikums nr.4 

 

Intervija ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas jeb 

CERT.LV vadītāju Baibu Kaškinu 

 

 

Pastāstiet, lūdzu, par CERT.LV pirmsākumiem! 

Ar drošības incidentu risināšanu sākām nodarboties jau 2006.gada vasarā. Sākumā tika 

izveidots LATNET CERT šī paša institūta ietvaros, un vēlāk tas pārtapa par CERT NIC.LV 

zem .LV domēnu reģistra. Un kopš 2011.gada, tātad, nu jau mazliet ilgāk kā divus gadus, 

esam CERT.LV – Latvijas nacionālais un valdības CERT. Es pati ar šiem jautājumiem vēl 

mazliet senāk nodarbojos – tagad jau desmit gadi būs.  

 

 

Un kā vērtējat progresu šo gadu gaitā? Vai Latvija ir pavirzījusies uz priekšu savā attīstībā 

kiberdrošības jomā?  

Kad mēs sākām 2006.gadā, tad, protams, neviens īsti nesaprata, kāpēc tas būtu jādara. Arī 

valstiskā līmenī atbalsts nebija liels, bet neliela izpratne jau sāka veidoties, jo 2007.gadā tika 

izveidota Datoru drošības incidentu reaģēšanas vienība zem VITA (Valsts informācijas 

tehnoloģiju aģentūras). Principā kaut kāda valstiska virzība jau tad bija, bet viņa bija tikai 

attiecībā uz VITA tīklu un arī tas atbalsts bija ļoti mazs. Salīdzinoši – ir panākts milzīgs 

progress. 2010.gadā tika pieņemts IT drošības likums – ir vesels likums, kas regulē šo jomu 

un, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, tas ir progresīvi un inovatīvi, jo ir ļoti daudzas valstis, 

kur nav šādu likumu. Ir pieņemti arī Ministru Kabineta noteikumi saistībā ar šo likumu, kas 

bija nepieciešami un sakārto šo jomu un pasaka, kā tad tās lietas valstī notiks. Tā kā progress, 

protams, ir milzīgs.  

 

 

Progresējusi arī Latvijas politiskā elite, ka viņa patiešām saprot, ka šis jautājums ir nozīmīgs 

valstiskās drošības līmenī? Vai jūtat atbalstu?  

Izpratne un atbalsts ir. 2011.gadā sākām ar ļoti nelielu finansējumu un 2012.gadā izdevās šo 

finansējumu palielināt divarpus reizes. Protams, ka bez atbalsta un izpratnes tas nebūtu 

iespējams. Tajā brīdī cilvēki tiešām saprata, ka ir jārīkojas un ir vajadzīgs šis atbalsts, lai būtu 

komanda ar rīcībspēju. Pirmajā gadā resursi patiešām bija ļoti mazi. Protams, vienmēr var 

gribēt vairāk, bet šobrīd mums resursi ir pietiekamā apjomā, lai ikdienas darbi tiktu padarīti. 

Līdz ar to tā situācija ir daudz labāka nekā iepriekš. Protams, mums būtu nepieciešams arī 

vairāk, bet ir jābūt reālistam un jāskatās uz kopējo Latvijas situāciju.  

 

 

Kāds ir šī brīža budžets?  

2012.gadā budžets bija 225 999 Ls un šogad tas ir palicis nemainīgs. Pirmajā darbības gadā 

[2011.] budžets bija 87 991 Ls. 

 

 

Vai jūs varat identificēt iemeslus, kas ļāva šo atbalstu tik ievērojami palielināt?  

No vienas puses tas bija darbs ar attiecīgajiem cilvēkiem, kas ir komisijās, Saeimā, 

ministrijās. No otras puses, 2012.gada februārī mums bija valodas referendums, kurš bija ļoti 

jutīgs moments, kura laikā bija arī uzbrukumi. Atbalsta prasīšana bija arī pirms tam, bet tas 

bija tāds notikums, kas palīdzēja pierādīt, ka ir svarīgi, lai ir rīcībspējīga vienība. 
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Un kā ar Igaunijas gadījumu? Vai tas atstāja kaut kādas sekas? 

Tas noteikti ir viens no tiem pamatcēloņiem. Mēs, [CERT.LV], nebijām tie, kas iniciēja [IT 

drošības] likumu, tie bija cilvēki no ministrijām. Bet tajā brīdī, kad mēs tikām iesaistīti, tad 

visur arī mums uzreiz pateica, ka tas ir balstoties uz to, kas notika Igaunijā un tāpēc, ka bija 

Neo gadījums. Šie divi gadījumi bija tie, uz kā pamata izdevās uzrakstīt IT drošības likumu un 

to pieņemt salīdzinoši ļoti īsā laikā, faktiski, gada laikā.  

 

 

Publiskajā telpā ir izskanējuši vairāki apgalvojumi, ka igauņi ir vairākus soļus priekšā 

kiberdrošības jomā. Vai varat identificēt tās jomas, kurās Latvija atpaliek un kuras 

nepieciešams pilnveidot?  

Igauņi ļoti skaisti māk pasniegt visu to, ko viņi ir izdarījuši, latvieši tā nemāk, bet būtībā 

mums tā situācija ir diezgan līdzīga. Un konkrēti CERT komandu kapacitāte un kompetence ir 

ļoti salīdzināma – nav tā, ka tie būtu kaut kādi nesasniedzami augstumi. Viņiem ir 

pieredzējuši cilvēki vienā jomā, bet mums tikmēr citā.  

Viena joma, kur igauņi šobrīd jau ir mums soli priekšā, ir kiberzemessardze, kura viņiem jau 

ir izveidota gandrīz 4 gadus. Mums tā veidošana ir tikai šogad uzsākta, un šobrīd vēl nevar 

pateikt, kad mēs tiksim līdz darboties spējīgai vienībai. 

Igauņi ir iemācījušies piesaistīt dažādu ārēju finansējumu un tā ietvaros veikt dažādu produktu 

testēšanu un izmantošanu savu vajadzību ietvaros. Precīzi par to nezinu, bet zinu, ka viņiem 

nav tikai budžeta nauda, bet ir arī citi finansējuma avoti. 

Vēl var atzīmēt igauņu aģentūru – RIA – kura sevī ietver gan CERT, gan uzraugošo funkciju 

[Šādas aģentūras trūkums] ir problēma Latvijā, un neviens pagaidām nezina, kā to īsti risināt. 

Pie mums [CERT.LV] nāk ar dažādiem IT drošības jautājumiem, jo neviena cita jau nav, bet 

vairāki no tiem jautājumiem nemaz neietilpst mūsu darbības laukā. Piemēram, e-vēlēšanas, 

referendums – kurš sertificētu šīs sistēmas? Ir nepieciešama iestāde, kura var apliecināt, ka jā, 

tas ir droši. Bet nav skaidrs, kura būs tā iestāde. Visi it kā skatās mūsu virzienā, bet faktiski 

jau tie mūsu darbi ir pavisam atšķirīgi, mums nav tādas kapacitātes. 

 

 

Bet vai CERT.LV ir kādi vēlamākie varianti? 

Pareizā atbilde šobrīd nav skaidra. Ir vai, nu, jāpaplašina funkcijas, piemēram, Datu valsts 

inspekcijai vai regulatoram, kuriem ir līdzīgas lietas, kas šobrīd tiek darītas, vai, nu, jāveido 

kāda jauna iestāde, bet to izdarīt šobrīd ir ļoti sarežģīti, vai, arī šeit [CERT.LV] jāveido jauna 

daļa, bet īsti neviens vēl nevar pateikt, kā būtu labāk.  

 

 

Igaunijā CERT vienība ir Ekonomikas un sakaru ministrijas pakļautībā. Latvijā šogad CERT 

no Satiksmes ministrijas pārgāja uz Aizsardzības ministriju. Kā vērtējiet šādu pāreju un vai 

jau ir jūtamas kādas izmaiņas?  

Eiropā mēs nebūt neesam vienīgā valsts, kur tas viss būtu koncentrēts zem Aizsardzības 

ministrijas, piemēram, Dānijā jau vairākus gadus ir šāda kartībā un viss ļoti sekmīgi attīstās, 

Lietuvā ir zem Regulatora [Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas]. Ir arī citi 

piemēri, tā kā katrā valstī tā situācija ir atšķirīga.  

Kas ir mainījies? Mūsu darbības lauks nav sašaurinājies, jo tā bija viena no mūsu sākotnējām 

bažām, ka nebūs iespēja darīt to, ko līdz tam bijām darījuši. Tā nav – darām to pašu, ko agrāk. 

Savā ziņā darbības lauks pat ir paplašinājies; tādā ziņā, ka ir vairāk sadarbība ar NATO, ar 

militāro CERT. Atbalsts, ko var sniegt aizsardzības struktūras, protams, ir atšķirīgs – dažās 

jomās tas lielāks, dažās tas vienkārši ir citādāks. 
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Jūs pieminējā kiberzemessardzes vienības izveidi kā soli pretī lielākam progresam. Kāda ir 

CERT un Aizsardzības ministrijas sadarbība šīs vienības izveidē?  

Mēs kā CERT neesam tieši iesaistīti tajos procesos. Mēs esam gatavi atbalstīt saturiski un 

informatīvi, bet pašlaik norit formālais process ar pieteikumiem un pārbaudēm, tāpēc progresu 

vienības izveidē es nevarēšu sīkāk komentēt 

 

 

Bet vai gaidāt šos kiberzemessargus kā potenciālos papildspēkus?  

Viņu atbalsts ir tādos gadījumos, kur visi cer, ka tādi nepienāks, tāpēc tas ir tā nosacīti. 

Pozitīvi ir tas, ka šie cilvēki kaut ko iemācās šajā vienībā, un ar to, ko viņi ir iemācījušies, viņi 

iet atpakaļ uz savām darbavietām un liek lietā to, ko viņi ir iemācījušies. Tādā veidā ceļ arī 

kopējo [zināšanu], IT drošības un aizsargātības līmeni, vienalga, vai viņi strādā privātajā 

sektorā vai valsts iestādēs.  

 

 

Kāda ir līdzšinējā CERT sadarbība ar privātā sektora pārstāvjiem, īpaši tiem, kas darbojas 

kritiskās infrastruktūras laukā?  

Pirmkārt, ir tā, ka mūsu darbā ir svarīgi uzturēt labas attiecības ar visām tām iestādēm, ar 

kurām mēs gribam sadarboties, neatkarīgi no tā, vai tā ir kritiskā infrastruktūra, vai citas valsts 

iestādes vai privātais sektors. Ja attiecības nav labas, tad informāciju par incidentiem mums 

nedod, un attiecīgi mēs nevaram ne palīdzēt, ne mums ir kāds priekšstats par to, kas notiek. 

Tas ir ļoti svarīgi. 

Otrkārt, kritiskās infrastruktūras turētāji ļoti labi zina Ministru kabineta noteikumus, un tādā 

ziņā nav problēmas, ka kāds negribētu sadarboties. Protams, ka par incidentu ziņošanu var 

diskutēt – par ko ir jāziņo, par ko nav jāziņo. Tāpēc bieži saņemam jautājumus, par ko tad 

CERT.LV grib, lai tam tiek ziņots, un tad mēs skaidrojam, ka ir kaut kāds „sāpju slieksnis” 

līdz kuram tie notikumi mūs neinteresē, bet, ja šīs „sāpju slieksnis” tiek pārsniegts, tad jāziņo. 

Kopumā process notiek, incidentu ziņošana ir nepārtraukta. 

 

 

Ja, piemēram, Latvijā notiktu uzbrukums, iestādes zinātu un būtu informētas, kur tām ir 

nepieciešams vērsties?  

Šeit jāizšķir vairāki sektori. Pirmkārt, kritiskā infrastruktūra, kuras saraksts ir valsts 

noslēpums, un nav tā, ka tur būtu tikai privātais sektors, ļoti daudz ir valsts iestāžu. Otrkārt, ir 

iestādes, kuras nav attiecīgajā sarakstā, bet kuras ir ļoti būtiskas, svarīgas un nodrošina, 

piemēram, interneta pakalpojumus un daudz ko citu. Igaunijas gadījumā bija ļoti svarīga 

sadarbība ar interneta pakalpojumu sniedzējiem. Arī mums ir svarīgi uzturēt labas attiecības 

ar vismaz lielajiem interneta pakalpojuma sniedzējiem. Viens no tādiem centieniem ir 

iniciatīva „Atbildīgs interneta pakalpojumu sniedzējs”, kur šobrīd ir pievienojušies 13 

pakalpojumu sniedzēju, starp tiem ir arī gandrīz visi lielie pakalpojumu sniedzēji. Ar tiem 

mums attiecības ir stipri tuvākas un ikdienā biežāk sanāk sadarboties.  

Ja ir kāda liela krīze, ir jāskatās, kuru sektoru šī krīze skar, un tad tajā sektorā ir jāsadarbojas. 

Es nevaru apgalvot, ka mums ir jau izveidojušās ļoti labas attiecības ar visiem Latvijas 

uzņēmumiem. To mēs vēl neesam varējuši panākt un tas nav viegli sasniedzams mērķis, bet, 

protams, cenšamies ar lielajiem uzņēmumiem būt kontaktā un zināt, kas tur notiek.  

 

 

CERT.LV 2012.gada pārskatā ir norādīts, ka iepriekšējā gadā ir apstrādāti gandrīz pieci 

tūkstoši augstas prioritātes incidenti. Vai kāds no šiem uzbrukumiem tika tēmēts arī uz 

nacionālajai drošībai nozīmīgiem objektiem? 

Tāda mēroga [incidents], kas būtu klasificējams, kā draudi nacionālajai drošībai, nebija, bet, 

protams, bija informācijas zādzības mēģinājumi no valsts iestādēm, kuri, ja viņi netiktu 
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pamanīti, varēja radīt smagas sekas. Nekas tāds, ko varētu salīdzināt ar Igauniju vai Gruziju, 

nav bijis, par laimi. 

 

 

Bet vai kritiskā infrastruktūras patiešām ir tik viegli ievainojama kā dažkārt medijos vai 

akadēmiskajā vidē tiek apgalvots?  

Ir jānošķir divu veidu objekti – tie, kas ir pieslēgti tīklam, un kurus caur tīklu var ietekmēt, un 

tie, kas nav. Lielie, nopietnie uzņēmumu objekti noteikti nav pieslēgti tīkliem, un ļoti rūpīgi 

tiek izvērtēts, kam vispār vajadzētu būt pieslēgtam tīklam. Taču, ja kaut kas ir pieslēgts, tad 

mēs kopā ar Satversmes aizsardzības biroju un kritiskās infrastruktūras turētājiem rūpīgi 

sekojam, kāda ir situācija un kā tas tiek aizsargāts. Kopumā situācija ir laba. Mēs pagaidām 

vēl neveicam ielaušanās mēģinājumus. Ministru kabineta noteikumos ir paredzēts, ka mēs to 

varam darīt un mēs to darīsim, bet pašlaik līdz tam mēs vēl neesam nonākuši. 

 

 

Kurus no kibertelpā esošajiem draudiem varētu identificēt kā nozīmīgākos un svarīgākos tieši 

Latvijai?  

Lielākā daļa no lietām, ar ko mēs saskaramies, ir finansiālu motīvu virzītas. Ļoti bieži tie ir 

visdažādākie mēģinājumi un veidi inficēt gala lietotājus, lai tālāk no viņiem zagtu informāciju 

vai zagtu resursus. Jebkuru informāciju par lietotāju var pārdot, tā kā tas viss ir bizness. 

Latvijā ir populāra mājas lapu uzlaušana, lai tās apmeklētāji inficējās, un tas ir regulārs, 

masveidīgs process, ar ko visu laiku ir jācīnās. Tāpat aktuāla ir apzināta ļaunprātīgu 

programmatūru uzturēšana, kur arī ir finansiālais motīvs. Latvijā tas tiek izmantots sadarbībā 

ar klientiem no Austrumvalstīm, jo Latvijā daudzi runā krieviski, līdz ar to vieglāk ir noslēgt 

darījumu. Taču līdz ar to šīs ļaunās programmatūras perēklis ir mūsu teritorijā. Protams, tie 

nav lielākie draudi tādā valstiskā līmenī.  

Valstiskā līmenī tie ir mērķēti uzbrukumi valsts iestādēm ar mērķi inficēt tieši valsts iestāžu 

datorus un zagt no turienes informāciju. Un tie var būt, piemēram, speciāli sagatavotas e-pasta 

vēstules, kur teksts ir samērā ticams, un pievienotie faili, kuri ir inficēti, tiek atvērti. Ja dators 

ir ievainojams, faili inficē arī pašu datoru, un tas ļauj uzbrucējam noklausīties, ko lietotājs 

raksta uz klaviatūras, kādi faili ir atvērti uz ekrāna un tādi incidenti ir daudz bīstamāki 

valstiskā mērogā, jo ir iespēja tikt pie tādas informācijas, kuru nevajadzētu nopludināt.  

 

 

Kā jūs skatāties uz kiberkara iespējamību? Cik tas ir reāls?  

Es domāju, ka tas ir ļoti reāls. Kiberkarā jau ir ļoti ērti – sēdi mājās un uzbrūc, nav ne jāsūta 

cilvēki karā, ne jātērē nauda raķetēm un tankiem. Viss jau ir atkarīgs no motīva – ja motīvi ir 

destabilizēt situāciju kaut kāda valstī, lai pēc tam, piemēram, šķērsotu robežu jau ar kara 

tehniku, tad kaut kādi kiberuzbrukumu mēģinājumi patiešām palīdz destabilizēt situāciju 

valstī. Es domāju, ka tas ir ļoti iespējams. Mūsu mērķis, pirmkārt, ir panākt, lai tas nebūtu 

viegli izdarāms, un lai ērtāk būtu aiziet kaut kur citur, nevis nākt uz šejieni, un, otrkārt, ja kaut 

kas tāds notiek, tad saprast, kā cīnīties, ko darīt.  

 

 

Bet kā jūs vērtējat ASV iniciatīvu panākt, ka uz kiberuzbrukumiem būtu iespējas atbildēt ar 

fizisku uzbrukumu?  

Viņi [ASV] jau ļoti labi to zina, ka pierādīt, no kurienes nāk patiesais uzbrukums, un kur sēž 

to darbību autors, ir ļoti sarežģīti. Kā viņi šo jautājumu grasās atrisināt, es nestādos priekšā. 

Protams, var pieņemt, ka mūsu naidnieki ir tur, kur mums šķiet, un vienalga, ka izskatās 

citādāk, bet vai tādā gadījumā reāla pretdarbība tiešām būs attaisnojama? 

 

 



98 

Tas ir tāpat kā Igaunijai 2007.gadā ar Krieviju! 

Jā, mēs it kā visi domājam, ka mēs zinām, bet pierādīt to nevar un nevarēja. 

 

 

Vai tas kādreiz vispār būs iespējams?  

Es domāju, ka pie esošās interneta uzbūves, esošajām protokola īpatnībām, nav nekādas 

būtiskas izmaiņas gaidāmas. Ir un būs iespējams maskēt savas pēdas. Draudi pastāvēs 

vienmēr. Ir gadījumi, kad varbūt kaut ko izdodas atklāti pierādīt, bet tas notiek ne tehnoloģiju 

dēļ, bet paša uzbrucēja kļūdu dēļ. Viņš izdara kādu darbību, kļūdu, kas ļauj pamanīt un atklāt 

uzbrucēja pēdas.  

 

 

Praktiski, cilvēks ir vājākais posms tehnoloģiju izmantošanā. Vai izglītota sabiedrība ir 

atslēga uz drošāku kibertelpu?  

Sabiedrības izglītošana ir ļoti būtiska, jo milzīgā skaitā ir tādi gadījumi, kad cilvēki pakļaujas 

ļaunprātīgajiem nolūkiem un cilvēkiem pat nerodas aizdomas. Sabiedrību izglītot ir svarīgi, 

bet arī tas visu neatrisinās. 

 

 

Bet kāds ir tas mērķis, uz ko jātiecas?  

Mērķis ir paaugstināt to kopējo izglītības līmeni valstī, sabiedrībā, lai tiem, kas mēģina atrast 

upurus, lai viņiem šeit tos upurus būtu atrast daudz grūtāk. Visi izkrāpšanas mēģinājumi prasa 

lielas pūles. Viņi prasa pūles pielāgoties lokālai valodai, lokālai internetbankai, 

internetveikalam. Viņiem atmaksājas to darīt tad, ja viņi zina, ka ir pietiekami daudz cilvēku, 

kas uzklikšķinās un „iekritīs”. Ja šis zināšanu līmenis paaugstinās un upuru līmenis attiecīgi 

samazinās, tad uzbrucējiem vairs īsti nav vērts tulkot vai pielāgot tos vīrusus speciāli Latvijai. 

Tas ir tas skaistais mērķis.  

 

 

Kāds ir Latvijas sabiedrībai kopumā tas zināšanu līmenis?  

Līmenis ir viduvējs. Situācija noteikti ir labāka nekā pirms pāris gadiem. Aizvien vairāk 

cilvēki zina, ka vajag antivīrusu, ka nav jāatbild mēstuļu izsūtītājiem, tomēr ir vēl lietas, ko 

cilvēki nezina un iekrīt. Iepriekšējā gada beigās bija tā sauktais „Policijas vīruss”, kurš ir 

tulkots praktiski visās Eiropas valodās. Brīdī, kad dators tiek inficēts, parādās paziņojums ar 

Valsts policijas simboliku, kurš skaidro, ka ir izmantots nelegāls saturs, tiek uzskaitīti visādi 

izdomāti panti un apakšā norādīts, ka jāmaksā sods. Un tas cilvēku skaits, kas „iekrita”, tas 

bija šokējoši liels. Daudzi patiešām samaksāja, un viņi nesaprata, ka policija tādā veidā 

nerīkojas. Tas ir tāds rādītājs, kurš demonstrē, ka ir vēl kur tiekties.  
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Pielikums nr.5 

 

Intervija ar Nacionālās IT drošības padomes priekšsēdētāju Māri Andžānu 

 

 

Kā varētu vērtēt vispārējo kiberdrošības līmeni Latvijā? Necenšoties salīdzināt ar citām 

valstīm, cik lielā mērā Latvija ir spējusi attīstīt savas kiberaizsardzības spējas, piemēram, 

atzīmju skalā no 1 līdz 10?  

 

Ir ļoti grūti vērtēt un vienu atzīmi laikam nevar uzreiz ielikt, jo ir jāskatās plašākā kontekstā. 

Jāņem vērtā, ka jautājums ir ļoti jauns un nemitīgi attīstās. Draudi kibertelpā pastāvīgi mainās 

un attīstās, un ir jācenšas tikt tiem līdzi. Ja raugāmies Eiropas līmenī, mēs viennozīmīgi 

neesam aizmugurē, bet mēs neesam arī augšā. Mēs esam vidusmērā un virs vidusmēra. Vēl 

joprojām ir daudzas valstis, kurās nav nacionālo CERT vienību, kur nav stratēģiju. Tiesa, arī 

Latvijā stratēģija nav pilnvērtīga, bet tomēr mēs redzam, ka esam ļoti tālu priekšā vairākos 

elementos, bet arī zinām lietas, kur neesam.  

Lai labi varētu novērtēt vispārējo situāciju, ir jāskatās vairāki komponenti. Pirmkārt, ir 

jāskatās vispārējā gatavība, reaģēšanas spējas, novēršanas, izmeklēšanas, spējas. Ir dažādas 

valstis, kas ir labas stratēģiskā līmenī, bet kuras nav tik labas izpildē. Ražo un izstrādā 

skaistus dokumentus, bet nespēj tos ieviest dzīvē. Ir tādas, kuras spēj ieviest dzīvē, bet nespēj 

sevi tik skaisti parādīt. Ir valstis, kas ļoti labi sevi izreklamē visos līmeņos, bet ir tādas, kas to 

faktiski nedara, lai arī [kiberdrošība] ir pietiekami augstā līmenī.  

 

 

Vai Latvijā ir sabalansēti stratēģiskie politikas mērķi ar to, kas reāli notiek kiberdrošības 

uzlabošanai? Vai, runājot par kiberdrošību, tās līmenis tiek adekvāti novērtēts?  

 

Kopumā trūkst sabalansētības, jo mēs esam labāki, nekā par to domā. Gan šeit uz vietas, gan 

ārzemēs.  

 

 

Vai Latvija spēj progresēt reizē ar tiem draudiem, kas nemitīgi parādās un attīstās 

kibertelpā? Vai mēs spējam „turēt līdzi”?  

 

Jā, mēs spējam un mēs pat zināmā mērā apsteidzam to draudu dinamiku, bet viss ir ļoti 

relatīvs. Metodes un dažādi risinājumi attīstās ļoti strauji, un vienu dienu mēs varam būt 

priekšā, bet otru – aizmugurē, un tas daudzkārt ir novērots. Bieži vien ir tādi draudi, par 

kuriem mēs nemaz nezinām. Redzams, ka ir bijuši dažādi vīrusi, piemēram „Sarkanais 

oktobris” vai „Stuxnet”, taču mēs vienkārši nenojaušam, ka tādas lietas notiek, bet viņas 

notiek.  

 

 

Kad Latvijā sākās nopietnākās diskusijas par kiberdrošību? Vai ir bijis kaut kāds 

katalizators, kas kiberdrošību aktualizētu tieši nacionāli valstiskā līmenī? 

 

Tehniskajā līmenī ilgu laiku viss eksistēja nošķirti, un politiskais līmenis praktiski nebija. 

Politikas līmenī viss sākās 2009.gadā, kad tika izveidota Elektronisko sakaru un informācijas 

tehnoloģiju nozares konsultatīvā padome drošības jautājumos, kuru es vadīju no paša sākuma. 

Šajā padomē tika uzsāktas diskusijas, un uzreiz bija skaidrs, ka ir nepieciešams vienots 

likums, vienots ietvars, kas un kā ir jādara. Tad nāca Neo skandāls 2010.gada sākumā, un tas 

bija ārkārtīgi stimulējošs, jo palīdzēja procesu ātrāk virzīt uz priekšu. Bija jau izstrādāts 

likumprojekts un plānojām, ka 2010.gada sākumā vai vidū to varētu sludināt valsts sekretāru 
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sanāksmē, virzīt uz Ministru kabinetu un tad uz Saeimu. Bija šis Neo skandāls, un Saeimas 

Nacionālās drošības komisija piekrita pārņemt šo jautājumu savā paspārnē, un apejot Ministru 

kabinetu, uzreiz virzīt uz apstiprināšanu. Ja nebūtu Neo skandāla, tad, visticamāk, nebūtu tik 

plaša politiskā un sabiedriskā rezonanse, un diez vai mēs būtu tur, kur mēs esam šobrīd. Kā 

zināms, 9.Saeimai togad beidzās termiņš, un tikai pēdējā sēdē tika pieņemts [Informācijas 

tehnoloģiju drošības] likums. 

Faktiski, mēs, visticamāk, strādātu vēl gadu, divus, jo vienmēr ļoti grūti panākt vienošanos 

starp valsts institūcijām. Tāpēc, viennozīmīgi, Neo skandāls nesa nesalīdzināmi daudz vairāk 

pozitīvo aspektu nekā negatīvo.  

 

 

Vai Igaunijas 2007.gada izbrukumi Latvijā neradīja kaut kādu sapratni, ka arī mums ir 

jādomā par kiberdrošību daudz plašāk un nopietnāk?  

 

Nevaru tik vienkārši atbildēt, jo tobrīd šajos procesos nebiju klāt. Bet bija zināma viļņošanās, 

bija arī mēģinājumi pirms tam lietas darīt, tomēr tas [2007.gada uzbrukums] vairāk, pēc 

manām domām, tika uzlūkots tajā etno-politiskajā dimensijā. Tobrīd arī atkarība no interneta, 

tā piedāvātajiem pakalpojumiem bija salīdzinoši daudz mazāka. Kopumā nevar teikt, ka pēc 

šiem uzbrukumiem Igaunijai, [Latvijā] kaut kas uzreiz būtu sācies.  

 

Ja paskatītos normatīvos aktus, tad uz to brīdi, [kad tika izveidota Elektronisko sakaru un 

informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvā padome drošības jautājumos], īsti vēl nekā 

nebija. Tika izdota instrukcija par valsts pārvaldes funkciju apdraudošu kiberuzbrukumu 

noteikšanu, bet tas neradīja nekādus praktiskus mērus. Vienīgais, par ko var runāt, tiešām, ir 

Neo skandāls, kurš notika šeit uz vietas un tad radās sapratne, ka kaut kas ir jādara un ka tas 

nav tālu projām.  

 

 

Bet kā ir ar sabiedrību? Vai kopumā šobrīd eksistē sapratne, ka tas ir drauds mūsu visu, mūsu 

valsts drošībai? Vai sabiedrība ir kaut ko mācījusies no Neo gadījuma?  

 

No Neo gadījuma, es domāju, ka sabiedrība nav mācījusies. Lai arī rezonanse bija liela, tas 

vairāk tika uztverts kā fakts, kā Valsts ieņēmumu dienesta incidents un visticamāk netika 

asociēts [kā drauds valsts drošībai], jo nekas jau faktiski nenotika. Sabiedrības rīcībā nonāca 

dokumenti, kas arī pēc tam tik pasludināti par atklātiem. Tie nebija ārkārtīgi slepeni 

dokumenti, faktiski liela daļa, tās pašas algas, piemēram, tagad var apskatīties valsts iestāžu 

un ministriju mājas lapās. Sabiedrība tobrīd uztvēra to pozitīvi, ka nāk šāda informācija, jo 

tobrīd jau bija neapmierinātība arī plašākā kontekstā, un tā viennozīmīgi ņēma virsroku.  

 

Bet kas attiecas uz sabiedrību kopumā, tad, kā arī jau tika definēts pamatnostādņu projektā, 

tad viena no lielākajām problēmām, ir sabiedrības zemais izglītotības līmenis. Un ar 

sabiedrību ir jāstrādā un jācenšas mazināt riskus, jo bieži vien tieši neizglītots indivīds nodara 

lielāku postu, nekā apzināti incidenti. Un indivīdi ir daudz, un tādā veidā rodas iespēja inficēt 

daudz datorus un uzreiz, un izmantot ne tikai, lai piekļūtu viņu pašu datiem, bet arī lai 

izmantotu viņu datoru resursus, lai piekļūtu arī citu datiem.  

 

Un skatoties plašākā kontekstā, patiesībā, situācija Latvijā nemaz nav tik slikta. Parasti ir tā, 

ka, ja tas neskar pašu cilvēku (līdzīgi kā Neo), tad tas tik ļoti nesatrauc. Arī, piemēram, 

gadījumi Igaunijā, Latvijas sabiedrību tik ļoti nesatrauca. Savukārt ir bijuši pietiekami daudz 

incidenti, kad nonāk atklātībā dažādi materiāli, piemēram, kailfoto vai citi materiāli, kā 

rezultātā cilvēki, kā tagad var ievērot, ir daudz apdomīgāki, nepublisko visu pēc kārtas, 

piemēram, draugiem.lv vai Facebook. Ja paskatāmies, piemēram, uz Zviedrijas iedzīvotājiem 
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iepriekšminētajā portālā, tad viņi vēl joprojām daudz atklātāk publicē dažādas fotogrāfijas un 

apietas ar savu informāciju ne tik ļoti apzinīgi, kā to vajadzētu darīt. Protams, ekonomiskā 

dimensija ir tāda, ka tajā pašā Zviedrijā cilvēki var atļauties licenzētu programmatūru, pilnas 

paketes pretvīrusu programmatūras, turklāt, augstākā līmenī ir autortiesību aizsardzība, ko 

Latvijā daudzi nevar atļauties un lieto pirātiskas programmatūras, un tas rada papildus riskus.  

 

  

Neo gadījumā situācija bija tāda, ka Valsts ieņēmumu dienests nemaz nebija laicīgi ziņojis 

par šo incidentu, un tas savā ziņā demonstrē valsts pārvaldes iestāžu neinformētību, 

nekompetenci ar kiberdrošību saistītajos jautājumos. Vai šobrīd situācija ir uzlabojusies? Vai 

institūciju sadarbība ir uzlabojusies?  

 

Atskatoties atpakaļ, šis incidents nebūt nešķiet tik būtisks kā tas mēdz tikt pasniegts, un, ja 

paskatīsimies citus piemērus, to pašu Gozi vīrusu vai „Sarkano oktobri”, tad bieži vien tie ir 

nemanāmi. Un arī, protams, šajā gadījumā varēja būt, ka VID nepamanīja, ka šādas lietas 

notiek. Jautājums - vai varēja pamanīt, vai nevarēja – ir atkarīgs no situācijas. Arī 

starptautiskie piemēri rāda, ka tas vienkārši netiek pamanīts. Tāpēc, piemēram, pretvīrusu 

datubāzes regulāri tiek atjauninātas, lai iegūtu informāciju par jaunajiem draudiem.  

 

Protams, šeit [Neo gadījumā] bija citādāka šī te kļūda. Tad uzreiz tika sasaukta Elektronisko 

sakaru un informācijas tehnoloģiju nozares konsultatīvā padome, kur izskatījām šo jautājumu, 

un izsaucām arī VID pārstāvjus, lai noskaidrotu, kāpēc netika izmantota tobrīd eksistējošā 

instrukcija par valsts pārvaldes funkciju apdraudošu kiberuzbrukumu noteikšanu. Tobrīd 

secinājām, ka tas nebija nekāds kiberuzbrukums. Viņi arī teica, ka nebija ziņojuši tāpēc, ka 

nebija skaidra situācija, un dažos aspektos tur var piekrist.  

 

Kas attiecās uz šo brīdi, mēs esam ļoti tālu tikuši, salīdzinot ar to situāciju. Tobrīd nebija 

faktiski nekā. Tas, kas bija, bija ļoti izkliedēts. Šobrīd ir izveidota CERT.LV – Informācijas 

tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija. Visām valsts un pašvaldības iestādēm 

un kritiskās informācijas turētājiem ir noteikti konkrēti pienākumi – ziņot [CERT.LV] par 

incidentiem ir pienākums. Saskaņā ar IT drošības likuma 8.pantu katrā institūcijā ir jābūt 

atbildīgajam par IT drošību – viņam ir jāveic risku novērtējumi, nodarbināto apmācības, 

jāsastāda drošības dokumenti. Praktiski visas valsts un pašvaldību iestādes ir apklātas. Šobrīd 

CERT.LV ir izveidojuši šo atbildīgo darbinieku datu bāzi, kurā ir pāri pār 500 [cilvēku], kuri 

regulāri tiek apziņoti, kad ir kādi draudi. Viņi regulāri tiek informēti par potenciālajiem 

riskiem, tiek aicināti uz semināriem, kur tiek sniegta informācija par aktualitātēm. Ja šobrīd 

kāds nezina, kur ir jāziņo, tad tas ir absolūts mazākums un tad, visticamāk, cilvēks neatrodas 

īstajā vietā. Pirms tam, jā, bija Datoru drošības incidentu reaģēšanas vienība, kura darbojās 

Valsts informācijas tīklu aģentūrā, Satiksmes ministrijas pakļautībā, bet tobrīd arī varēja 

nezināt, kam ir jāziņo. Spējas arī bija ievērojami zemākas, jo tobrīd bija praktiski tikai divi 

cilvēki. Situācija ir ļoti krasi izmainījusies. 

 

No sākuma CERT.LV bija Satiksmes ministrijas pakļautībā, bet no šī gada tā ir pievienota 

Aizsardzības ministrijai. Kā vērtējat šādu pāreju no civilās uz militāro jomu? Kāds bija 

pamatojums?  

 

Pamatojumu es nevarēšu komentēt. Ir dažādas prakses, bet Eiropā plaši pieņemtā prakse ir, ka 

nacionālā CERT ir civilās institūcijās. Jo, pirmkārt, viss balstās uz elektronisko sakaru tīkliem 

un Latvijā pilnīgi visi pamattīkli ir civili. Arī militāristi jeb bruņotie spēki ir gandrīz pilnībā 

atkarīgi no civilajiem tīkliem. Arī atsaucoties uz Igaunijas gadījumu, tad redzējām, ka uzbruka 

bankām, masu medijiem, ziņu aģentūrām, politiskajām mājas lapām – tikai tādā veidā ir 

iespējams panākt rezonansi. Diez vai ir vērts uzbrukt vai mēģināt uzbrukt bruņotajiem 
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spēkiem, kas jau tā ir mazi, ar to nepanākot nekādu politisku labumu vai jebkādu citu labumu, 

ko tie uzbrucēji vēlas panākt. Grūti uzreiz minēt konkrētu piemēru, kur Eiropā viss būtu 

pilnīgā militārā kontrolē, jo ir ārkārtīgi svarīgs šis civilais komponents. Igaunijā izdarīja 

pretējo pāreju – visu sistēmu demilitarizēja, tā tika pārcelta zem Ekonomikas un sakaru 

ministrijas, protams, arī Aizsardzības ministrijai tur ir sava loma, un tai lomai vienmēr ir 

jābūt. Ir svarīgi, lai bruņotie spēki ir gatavi sevi aizsargāt, nākt palīgā, bet CERT [Igaunijā] 

atrodas zem Ekonomikas un sakaru ministrijas.  

 

 

Bet kopumā šī pāreja ir vērtējama kā pozitīva vai negatīva? Vai tas var uzlabto kiberdrošības 

līmeni?  

 

To rādīs laiks. 

 

 

Kibertelpā ir ļoti daudz un dažādi draudi, bet kuri no draudiem ir aktuālākie? Kuri no tiem ir 

svarīgākie Latvijai?  

 

Šobrīd visa kustība pārvirzās uz elektronisko informācijas telpu, aizvien plašāk tiek veicināts 

dažādos veidos izmantot internetbankas, lielie telekomunikāciju operatori, namu 

apsaimniekotāji atsakās no papīra rēķiniem. Aizvien vairāk, vārda tiešajā nozīmē, 

pārvācamies uz virtuālo telpu un līdz ar to visi tie paši draudi, kas ir fiziskajā vidē, pārceļas uz 

turieni, attiecīgi banku laupīšanas, dokumentu, informācijas noplūdes, informācijas izzagšana, 

kaitējuma nodarīšana cilvēkiem, valstīm, valstu blokādes, kā tas bija Gruzijas gadījumā 

2008.gadā. Ļoti grūti konkrēti aprakstīt, bet pamatā [tie draudi] neatšķiras no tiem, kas ir 

fiziskajā pasaulē. Pirmkārt, naudas jautājums ir vienmēr [aktuāls], tam ir liela loma un 

vienkāršie un ne tik vienkāršie kibernoziedzinieki vienmēr skatās uz naudu. Informācijas 

vākšana – privātpersonas par citām privātpersonām, uzņēmumi par uzņēmumiem, valstis par 

valstīm. Draudi ir tik dažādi, cik dažāda ir pasaule. Aktuālākie draudi katrā sektorā ir 

atšķirīgi. Bankām tie būs naudas izzagšanas mēģinājumi. Fiziskajā pasaulē – ies uz filiāli, 

virtuālajā pasaulē izzags elektroniski. Tāpat arī citās jomās.  

 

 

Ņemot vērā draudu nenoteikto dabu un grūtās iespējas kaut ko paredzēt, vai valstij ir labāk 

koncentrēt spēkus uz kiberaizsardzību vai uz kiberuzbrūkošo spēju attīstīšanu, kā, piemēram, 

tas izteikti notiek ASV?  

 

Manuprāt, teiciens „Labākā aizsardzība – uzbrukums” šajā gadījumā nedarbojas. Šeit var 

pieminēt arī tādu niansi par to, ka daudziem ir bijuši jautājumi, kāpēc Latvijā tiek lietoti 

termini kā informācijas tehnoloģiju aizsardzība, informācijas tehnoloģiju drošība, nevis 

kiberaizsardzība, kiberdrošība, kiberuzbrukums. Minot informācijas tehnoloģiju drošību ir 

skaidrs par ko mēs runājam, un tas ir vieglāk uztverams, ka tās ir drošās informācijas 

tehnoloģijas – gan mobilie telefoni, gan planšetes, datori, viss, kas apstrādā un rada 

informāciju jebkādos veidos.  

Ja uzliek tādā dimensijā kā aizsardzība pret kiberuzbrukumiem vai kiberuzbrukumu veikšana, 

tad tas aiziet jau tādā savā ziņā mistiskā plāksnē, jo tad ir jautājums, ko tad nozīmē tā 

kiberaizsardzība. Faktiski tas nozīmē, ka ikviens cilvēks apzinās, ka nevajag lietot pirātisku 

programmu, ka antivīruss ir jāatjaunina, nevajag staigāt pa aizdomīgām lapām – sabiedrība, 

valsts institūcijas, uzņēmumi rūpējas par savu informācijas tīklu drošību, konfidencialitāti, 

integritāti, pieejamību. Tā tad ir tā kiberaizsardzība, bet klasiski tā diez vai būs tā pirmā 

asociācija, ka kiberaizsardzība ir tas, ka ikviens no mums par to rūpējas.  
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Uzbrukums varētu būt efektīgs tad, ja ar uzbrukumu varētu pārtraukt citu uzbrukumu. Bet tas 

arī nav tik viennozīmīgi. Jā, ASV virza politiku uz to, ka būtu iespējams uz kiberuzbrukumu 

atbildēt ar fizisku spēku, bet šeit ir ārkārtīgi svarīga terminoloģija. Kibernoziegums ir daudz 

plašāks jēdziens kā kiberuzbrukums, kas ļoti bieži tiek jaukts. Kibernoziegums ir arī rasu 

naida kurināšana, izmantojot informācijas tehnoloģijas. Ierakstot aizskarošas piezīmes 

portālos, tas ir kibernoziegums, bet vai tas asociējas ar kiberuzbrukumu, drīzāk, ka nē. 

Lielvalstis var runāt par tādām spējām, bet mums ir jābūt aizsargātiem. Teorētiski, abstrakti 

runājot uzbrukt varēs, bet tas nenozīmēs, ka paliks labāk šeit uz vietas, visticamāk, ka nē.  

 

 

Vai patiešām ir tā, ka kritiskā infrastruktūra ir tik atkarīga un vārīga no procesiem virtuālajā 

vidē? Daudzi apstrīd šo pieņēmumu.  

 

Šeit mēs arī atduramies pret terminu izpratni un skaidrojumu, kurš atšķiras Latvijā un 

ārvalstīs. Latvijā ir izveidota kritiskās infrastruktūras sistēma tieši ar Informācijas tehnoloģiju 

drošības likuma 3.pantu. Latvijā tas nozīmē, ka tiek identificēti tie informācijas tehnoloģiju 

resursi, tās sistēmas, datu centri, kas ir kritiski un būtiski valsts, sabiedrības funkcionēšanai. 

Svarīgākās informācijas sistēmas, elektronisko sakaru tīkli tiek identificēti un pastiprināti 

aizsargāti. Ārvalstīs kritisko infrastruktūru visbiežāk saprot līdzīgi, bet tomēr vispārīgāk – tās 

ir visas kritiskās infrastruktūras, ar ko pamatā saprot, ka tās ir enerģētikas un transporta 

sektori, bet tā jau ir mazliet atšķirīga lieta. Sekmīgu uzbrukumu iespējas šādiem 

infrastruktūras objektiem ir ļoti nelielas, jo bieži vien šīs sistēmas ir atsaistītas no ārpasaules. 

Iespējas un riski, protams, pastāv, bet bieži vien tiek pārspīlēts, piemēram, ar luksoforu, 

vilcienu, lidmašīnu pārslēgšanu. Iespējamību, protams, nevar izslēgt. 
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Pielikums Nr.6 

 

Atbildes no Igaunijas Informācijas tehnoloģiju koledžas lektora Linnar Viik 

(bijušais valdības padomnieks kiberdrošības jautājumos) 

 

 

How would you describe the overall situation of cyber security in Estonia? 

On a global scene there are some 30-40 countries that have highlighted the importance of the 

cyber security related capacity building. Estonia is among them and addresses the topic in 

relevant manner.  

 

When did the issue of cyber security become important in Estonia? Were there any debates 

on cyber security before 2007? 

Cyber security (at that very time known as IT security) became relevant already in mid 1990s 

when IT-auditing became mandatory in public sector IT departments. IT-audit was actually 

essential part of the planning and budgeting in public sector IT systems, helping to build 

resilience towards internet connected IT systems. Another major debate took place around 

1999-2000 when Estonian ID-card and accompanying legislation (digital authentication and 

digital signature) was introduced, laying foundation for the present CERT of Estonia. 

 

Do the political elite understand the significance of the cyber security? Please briefly 

characterize understanding of cyber security within political elite in Estonia. 

Cyber security strategy has been driven by ministry of defense and has been debated in 

Estonian Parliament. It is of course complicated domain even for the specialists to cover but 

our political elite has clearly adopted key principles of the information society fundaments - 

Free Internet, strong Cyber Security and multi-stakeholders mechanisms of Private-Public 

Partnerhips for governance. 

 

Does Estonian society acknowledge the importance of cyber security? Please briefly 

characterize understanding of cyber security within Estonian society. 

I presume Estonian society has thanks to the 2007 events became more aware of the topic 

compared to the European average. 

 

In your opinion, which sector – private or public – does better in cyberspace in terms of 

ensuring security of data and network systems? Which sector should take the lead in 

guaranteeing overall security in cyberspace? 

The roles are quite clearly defined and incidents will be escalated accordingly. As the public 

sector IT systems are under common coordination framework the security assurance is easier 

to implement. Private sector often depends on the particular industry standards and practices 

(banking, financial services, telecommunications etc) or depends on the existence of the 

corporate IT policy (where security is one component). In short - private sector IT systems 

are not equally well ensured from the cyber security perspective. 

 

Which are the biggest threats in cyberspace? Which of these threats are considered as the 

most dangerous for Estonia? 

Most of the threats are asymmetrical in means of the development of net incidents and 

learning to tackle with them. You can refer to www.eata.ee/en/estonia-in-nato/cyber-security-

strategy to learn about the prioritization of these threats. 

  

http://www.eata.ee/en/estonia-in-nato/cyber-security-strategy
http://www.eata.ee/en/estonia-in-nato/cyber-security-strategy
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Pielikums nr.7 

 

Atbildes no Igaunijas Informācijas sistēmas pārvaldes direktora Jaan Priisalu 

 

 

How would you describe the overall situation of cyber security in Estonia? 

 

Planning: 

1. Strategy does exist, new strategy in making 

2. Emergency law defines framework for critical infrastructure protection, critical 

services 

3. Plans do exist 

4. Responsible authority is RIA 

Protection methods 

1. Baseline standard ISKE is mostly implemented 

2. Exercises up to cabinet level 

3. Cooperation networks (including Cyber Defense League) 

Vulnerability level of critical infrastructure:  

 95% of services depend on IT 

 30% of services have critical dependency, e.g. Interruption in IT entails interruption in 

service 

 10% of services highly critical, there is no low tech alternative, without IT no service 

To me seems that vulnerability is high but we deal with this problem systematically. 

 

 

When did the issue of cyber security become important in Estonia? Were there any debates on 

cyber security before 2007? 

 

First cooperation agreement between bank CEO-s, that formed the community of specialists 

did happen in 1998. Digital signature Law 2000 and first elections 2005. All those demanded 

discussion in cyber security. 

 

 

Do the political elite understand the significance of the cyber security? Please briefly 

characterize understanding of cyber security within political elite in Estonia. 

 

Yes and no. They do not make particular effort to understand it. They use cybersecurity for 

political purposes. In the same time, if the problem is presented to them, then they usually 

understand the importance and make quite adequate decision. 

President is supporting cybersecurity openly. Prime minister is selling to other countries data 

connections between countries and secure infrastructure for that. We also have information 

society strategy. So administration and politicians understand the goal of having cyberspace 

security. 

 

In your opinion, which sector – private or public – does better in cyberspace in terms of 

ensuring security of data and network systems?  

Democracy starts from three. Third sector should balance. 

 

Which are the biggest threats in cyberspace? Which of these threats are considered as the 

most dangerous for Estonia? 

From times already – ignorance and arrogance.  
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Pielikums nr.8 

 

Intervija ar Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru Jāni Sārtu 

 

 

Kādu lomu kiberdrošības jautājumi šobrīd ieņem Aizsardzības ministrijas dienaskārtībā?  

Pirmkārt, viņiem ir loma. Otrkārt, viņiem ir konstanti pieauguša loma. Treškārt, manā darba 

kārtībā viņiem ir salīdzinoši proporcionāli ļoti liela daļa, jo tas ir jautājums, kas ir aktuāls, bet 

kurā šobrīd nav izveidoti sistēmiski risinājumi. Ja es novērtētu Latvijas situāciju, kura, 

manuprāt, īpaši neatšķiras no citu valstu situācijām, tad, no vienas puses, mēs strauji attīstām 

savu informācijas sabiedrību, kur lielā mēra virkne risinājumi tiek piedāvāti un izmantoti tīkla 

ietvaros. No otras puses, tie drošības risinājumi tiek radīti tikai ikdienas situācijām, kas, 

manuprāt, rada ievērojamus drošības riskus, ja iestājas nestandarta apdraudējumi vai lielāka 

mēroga apdraudējumi, ārpus vidējā apdraudējuma līmeņa.  

 

Kibertelpa ir ļoti dinamiska, un arī atbildēm uz [kibertelpas] draudiem ir jābūt dinamiskām. 

Šobrīd mēs savā ziņā mēģinām noķert pa priekšu ejošu vilcienu, un, manuprāt, ir būtiski radīt 

sistēmu, kas spēj sekot tam vilcienam, un, lai arī kādi būtu tālākie tehnoloģiskie pavērsieni, šī 

sistēma spētu izstrādāt dažāda veida risinājumus un adaptēt tos Latvijas videi un realitātei. 

 

 

Aptuveni pēdējā gada laikā Aizsardzības ministrija publiskajā telpā daudz biežāk publicē 

dažādus paziņojumus saistībā ar kibertelpu, kiberdrošību. Kāpēc tas nenotika agrāk? 

Es teiktu tā, ka mums fokuss uz kiberdrošību bija, bet citā apjomā. Militāro sistēmu 

kiberdrošība – par to mēs esam domājuši vienmēr, bet jāatzīst, ka militārās sistēmas ir vienas 

no visvieglāk aizsargājamām sistēmām. Tās pamatu pamatos ir balstās atsevišķos tīklos, un 

tur tās aizsardzības metodes ir savādākas.  

Tās [diskusijas] notika, bet tas netika publiski apspriests, jo tas ir darbs, kas katram jādara. 

Ņemot vērā šīs jomas pieaugumu, mēs redzējām, ka citos sektoros ir arvien lielāki un lielāki 

trūkumi. Un kaut kādā mirklī šie trūkumi ir tādos apjomos, kad viņi iedragā kopējo drošību. 

Savā ziņā tas bija tas mirklis, kad mūsu analīzē tā kopējā gatavība vairs nebija adekvāta tam, 

kāds varētu būt apdraudējums. Tāpēc arī sākām par to runāt, jo bija nepieciešams pievērst 

uzmanību, jo šajā jomā ir ļoti daudz spēlētāji – valsts iestādes, ministrijas, privātais sektors, 

tīkla turētāji. Tāpēc ir jāveido visaptveroša sistēma, kas rada [drošības] risinājumus. Vienīgais 

veids ir sākt ar runāšanu.  

Tagad mēs pārņemam Nacionālās IT drošības padomes vadības funkcijas, kas ir arī viens 

solis, kurš norāda, ka mēs [Aizsardzības ministrija] gribam lielāku atbildību un lielāku 

fokusu. Mēs redzam, ka citos sektoros ir arvien vairāk problēmas iepretim tam 

apdraudējumam, kas šobrīd ir un kas būs nākotnē. Mēs redzam, ka vajag aktīvāk strādā, lai to 

visu koordinētu.  

 

 

Nebija nekādu ārēju apstākļu, kas liktu nākt klajā ar šādu iniciatīvu?  

Nē, nebija. Tā bija pašas ministrijas iniciatīva.  

 

 

Jūs minējāt, ka šobrīd notiek Nacionālās IT drošības padomes pārņemšana, bet no šī gada 

Aizsardzības ministrijai tika pievienots arī CERT.LV. Esmu dzirdējusi, ka Aizsardzības 

ministrija aktīvi lobēja šīs institūcijas pārņemšanu savā paspārnē. No kurienes bija šī lielā 

vēlme?  

Liela vēlme būtu pārspīlēti teikts. Bet mums bija [zināmas] intereses. Satiksmes ministrija 

viņu izveidoja un viņu taisīja, bet, ja mēs skatāmies uz Satiksmes ministrijas prioritātēm, kur 
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ir ceļi, dzelzceļi un daudzas citas lietas, tad tā kiberdrošība vienmēr nonāca sekundārā jomā 

gan līdzekļu, gan politiskā fokusa dēļ. Droši vien, ja cilvēkiem [Satiksmes ministrijā] 

paprasītu, viņi pat nezinātu, ka viņi par to atbild.  

Redzot to kopainu mūsu dienaskārtībā un kiberdrošības lomu tajā, kā arī attīstoties kopējam 

draudu fonam un zinot, ka nākotnes kari noteikti būs ar kiberelementiem, mēs bijām gatavi 

viņu pārņemt, jo politiskā prioritāte šeit [kiberdrošībai] būs daudz augstāka. Es pieņemu, ka 

mēs spēsim daudz vairāk reaģēt uz resursu pieprasījumiem, kas ir vajadzīgi šajā jomā. 

 

 

Sakot, ka kiberdrošībai Aizsardzības ministrijas pakļautībā būs augstāka politiskā prioritāte, 

variet minēt arī kādus konkrētus pasākumus, ar ko šī prioritāte realizēsies dzīvē?  

Pirmkārt, politiskās prioritātes svars ir tad, kad tai tiek piešķirti līdzekļi. Otrkārt, ir jāveido 

strukturējums, lai tā sistēma strādātu. CERT.LV tika izveidots samērā nesen un tas ir savā 

tikai sākotnējā stadijā, mēs savā ziņā pat kavējamies. Šobrīd CERT.LV darbojas, lai ieviestu 

tādu vispārējo „higiēnas līmeni” dažādās informācijas sistēmās. Mans uzstādījums, ka 

nākamais solis ir valsts institūciju drošības sistematizēšana un nodrošināšana, izstrādājot 

vienotus risinājumus. Es neredzu, kā valsts var prasīt no citiem paaugstināt savus standartus, 

ja mums pašiem viņi ir, teiksim, ļoti dažādi.  

Līdz ar to mēs tagad skatāmies uz veidiem un projektiem, kā ar vienotiem risinājumiem, radīt 

mums kaut kādas spējas monitorēt situāciju, reaģēt, analizēt valsts struktūras. Nākamais solis 

ir nest šo darbību uz visiem kritiskās infrastruktūras pārvaldītājiem – informācijas, datu, tīklu 

sistēmu pārvaldītāji. Pēdējais [uzdevums] ir mēģināt radīt maksimālu forumu, kurā šie visi 

spēlētāji var spēlēt kopā.  

Droši vien, ka būsiet dzirdējusi par mūsu kiberzemessardzes iniciatīvu, un šī iniciatīva nāk no 

tā, ka mēs redzam, ka, piemēram, bankās, lielajos uzņēmumos ir drošības administrators, un 

kaut kādu draudu vai uzbrukumu gadījumā mums ir nepieciešams, lai tas viss strādā vienoti. 

Taču valsts nevar radīt šādu atsevišķu spēju [vienību], pirmkārt, tāpēc, ka mums konstanti nav 

vajadzīgs tāds apjoms, otrkārt, mēs nekad nevarēsim nopirkt tos pakalpojumus. Savukārt 

mums ir pieeja tādām lietām un apmācībām, kādu nav privātā sektorā, caur mūsu NATO 

programmām, sadarbība ar ASV, Lielbritāniju. Tā ideja ir salikt šo visu kopā, piedāvāt to tiem 

cilvēkiem, kas ir spēcīgi šajā jomā, un aicināt viņus iesaistīties, lai viņi būtu daļa no valsts 

kiberjomas aizsardzības struktūras, plāna un procesa. Šādā veidā viņi var iegūt tādas 

zināšanas, ko viņi citādāk nevarētu iegūt, un kuras viņi tālāk varēs izmantot savu institūciju, 

darbībā. 

Es domāju, ka šai pieejai ir perspektīva, jo atšķirība no citām valstīm, mums nekad nebūs 

spējas izveidot pašiem savas kibervienības. Gan tādēļ, ka mums nav iespēju piesaistīt tik 

daudz tādus cilvēkus, gan tādēļ, ka ir ļoti grūti noturēt labākos. 

Mūsu fokusā ir redzams, ka trūkst izglītības kiberdrošībā. Ir IT sistēmās, programmēšanā, bet 

kiberdrošībā nav. Ja paskatās nākotnē, tad tas būs ļoti nozīmīgs sektors, gan ekonomikā, gan 

arī tīri akadēmiskā izpētē un attīstībā. Tas, ka mums tur [augstākās izglītības iestādēs] nav pat 

programmas, tas ir jāmaina. Viena lieta ir runāt ar augstākās izglītības iestādēm, ka tas ir 

nepieciešams, bet otra lieta ir iespēja nākotnē, ne tagad, izmantot savu jaunsardzes 

programmu, kā vienu veidu, kā pamata līmenī jauniešus apmācīt par informācijas tehnoloģijas 

drošības elementiem. Vajag tā, lai CERT.LV ir augstākā līmeņa eksperti, tad nākamais 

līmenis ir kiberzemessardze, bet mums vajag arī plašākā mērā to trešo līmeni, kas spēj 

dažādos mazos, piemēram, pašvaldības tīklos realizēt noteiktus drošības risinājumus. 

Šīs ir tās politiskās prioritātes, uz kurām mēs skatāmies un šajās mēs iesim uz priekšu ar 

līdzekļu pieprasīšanu.  
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Vai šīs politiskās prioritātes ir plānots „uzlikt uz papīra”, lai būtu skaidri tie stratēģiskie 

mērķi?  

Kiberdrošības stratēģija, kuru izstrādāja Satiksmes ministrija, ir skatīta valdībā, bet, lai mēs 

varētu pateikt, ka jā, tā ir mūsu kiberdrošības stratēģija, un, kuru mēs varētu parādīt gan sev, 

gan citiem, vēl nepieciešams daudz piestrādāt. Tā kā mēs tagad pārņemam to [Nacionālo] IT 

drošības padomi, tā atbildība par dokumenta radīšanu atnāks pie mums. Stratēģijas uzmetums 

ir, bet vēl ir jāpavada zināms laiks, lai to varētu uzrakstīt tādā kvalitātē, kā mēs to vēlētos.  

 

 

Cik aptuveni ilgu laiku tas varētu paņemt?  

Domāju, ka līdz gada beigām. Bet tas [ka mums nav šīs stratēģijas] neapšaubāmi demonstrē, 

kur mēs ar to visu esam. 

 

 

2010.gada Nacionālās drošības koncepcijā tiek apgalvots, ka „šobrīd informācijas telpas 

apdraudējums vērtējams kā mērens un tam nav būtiskas ietekmes uz nacionālo drošību”. Vai 

arī šobrīd tā var apgalvot?  

Es domāju, ka nākamā koncepcija izmantos citu frazeoloģiju šajā sakarā. Ar draudu līmeņu 

klasifikāciju ir jābūt ļoti uzmanīgiem, un svarīgs ir jautājums par ko, tiek runāts. Ja runājam 

par kiberkaru, es piekristu, ka tas [apdraudējums] joprojām ir mērens. Taču no jebkuru karu 

veidiem viņš ir visticamākais. Ja mēs runājam par viņa svaru nacionālajā drošībā, es domāju, 

ka tur tas formulējums būs krietni jāmaina. Ja es skatos uz to, kāda šī dinamika ir bijusi līdz 

šim brīdim un uz tā pamata paredzu, kāda tā būs tālāk, esmu pārliecināts, ka tur būs strauji 

pieaugoša līkne šīs jomas ietekmei uz nacionālo drošību. Viņa dienaskārtībā paņems arvien 

lielāku daļu. Mēs šeit dzīvojam tādā labticīgā ignorancē par to, kas īstenībā notiek pasaulē 

šajā jomā.  

 

 

Jūs un Jūsu kolēģi publiskajā telpā vairakkārt esat uzsvēruši tieši kiberkara iespējamību un 

apgalvojuši, ka šāds karš patiesībā jau notiek. Kā tad Latvija izskatās uz šī kiberkara kopējā 

fona?  

Tieši tāpēc Aizsardzības ministrija pārņēma Nacionālās IT drošības padomi. Tā arī ir atbilde 

par jautājumu. Protams, ir jānošķir, kad mēs runājam par uzbrukumiem un karu. Tas, kas 

notika Igaunijā 2007.gadā, tas vairs nebūt nav pats sarežģītākais. Par tāda veida problēmām es 

tik ļoti neuztrauktos. Tas bija sešus gadus atpakaļ un kibervidē tas ir milzīgs laiks, jo lietas ir 

gājušas uz priekšu. Var apgalvot, ka kaut kāda veida darbības ne tikai pret individuāliem 

interneta lietotājiem, bet arī tādā valstiskā līmenī patiešām notiek. Mūsu spēja ar to tikt galā ir 

dažāda, taču tur, kur ir tās pašas būtiskākās lietas tur, bet ir jomas, kurās ir nepieciešams 

strauji audzēt savu veiktspēju.  

 

 

Bet kiberkarš jau tomēr vairāk ir tāds galējais līdzeklis… 

Nē, es kiberkaru, kā reiz, redzu, kā vienu no iespējamākajiem kiberuzbrukumu veidiem. 

Protams, tad, kad mēs kaut ko definējam par karu, iestājas noteiktas zināmas juridiskas 

procedūras. Bet tā, kā nav vienotas [kiberkara] definīcijas nekur Rietumpasaulē, ir grūti par to 

diskutēt. Es izšķirtu vairākus līmeņus. Viens ir tad, kad citi monitorē situāciju valstī. Otrais ir 

uz spiegošanu balstītās aktivitātes, kad spiego individuāli cilvēki vai arī tas tiek veikts 

sistēmiskā līmenī. Trešais līmenis ir darbības un rīcības, lai neļautu sistēmām funkcionēt 

normālā režīmā. Bet šeit atkal ir jautājums – kurām sistēmām? Kam uzbrūk? Un cik lielā 

mērā tas traucē? Var iedomāties, protams, ekstrēmos gadījumus, kas pašiznīcina mūsu HES 

vai noņem bankām iespēju pārzināt savas sistēmas vai pārtrauc elektrības padevi.  
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Vai ir plānots definēt šo „sāpju slieksni”, uz kuru var attiecīgi reaģēt?  

Redziet, mēs esam NATO dalībvalsts. Mēs jau varam noteikt, bet tam būs maza ietekme. Tas 

spēks, ko mēs varam atnest tajā laukā ir tad, kad mēs, nevis kā Latvija, bet kā NATO 

reaģējam. Jebkuram valstiskajam spēlētājam, kurš gribētu uzbrukt kiberuzbrukumā Latvijai 

būtu ļoti jārēķinās ar šo faktoru. Bet tam, lai tas tā varētu notikt, ir jābūt kopējai sapratnei. 

Mēs to vēl neesam sasnieguši, bet tas ir ļoti būtiski. Mēs uz to ejam, bet tā kā tā ir tik ārkārtīgi 

jauna un niansēta joma, un valstis to izprot ļoti atšķirīgi, ir ļoti grūti.  

Otra lieta, kāpēc es ticu, ka kiberkarš ir visticamākā kara forma, ir tas, ka uzbrukt var no 

vienalga kurienes un var censties saglabāt anonimitāti. Un, lai arī pēc visa cita loģikas šķiet, 

ka uzbrucis ir tas un tas, ne vienmēr to var pierādīt. Un tas ir tas, kas ir pievilcīgi. Un valstiskā 

līmenī tas ir pilnīgi noteikti iespējams. 

Protams, ir ekonomiskās grupas, kuras darbojās gan savā vai citu uzdevumā. Ir ideoloģiskās 

grupas, kur vienā pusē mēs redzam teroristus, kuru mērķis ir radīt maksimālu haosu, bet otrā 

pusē redzam grupas, kurām ir brīvas interneta vides mērķis, piemēram, Anonymous. Un trešā 

lielā grupa ir valstis. Ja pirms septiņiem, astoņiem gadiem valstis vēl īsti nebija spēlētāji šajā 

jomā, šobrīd valstis pilnīgi un noteikti ir liels spēlētājs.  

 

 

Bet kurš no kiberdraudu veidiem ir Latvijai ir visaktuālākais? Tas pats kiberkarš?  

Nē, kibernoziedzība ir visaugstākais, tad seko kiberspiegošana. Terorisms nē, jo mēs 

nepiedāvājam teroristiem to, kas viņiem interesē. Mēs varam būt potenciālo uzbrukuma 

mērķu sarakstā, bet mēs neesam ne tik lieli, ne tik pamanāmi. No mums līdz pasaules preses 

pirmajām lapām ir tāls gabals, citās valstīs tas ir daudz lielāks. Tāpēc terorisma draudiem šajā 

situācijā es neticu.  

 

 

Tiek veidota kiberzemessardzes vienība, top kiberdrošības stratēģija, bet kādi pasākumi vēl ir 

nepieciešami, lai uzlabotu kiberdrošības situāciju? Latvijā tomēr šobrīd nav tādas 

institūcijas, kura varētu veikt tos plānus, ko tikko definējāt. 

Es būtu piesardzīgs sakot, ka mums ir nepieciešama jauna, speciāla institūcija, bet zinu, ka 

diskusijas par to pastāv. Manuprāt, vēl nav izsmelts tas, ko var darīt CERT.LV. Šai institūcijai 

vēl ir divas, trīs pakāpes jāaug. Tāpat nav izsmelta arī [Nacionālās IT drošības] padomes 

loma. Es šo Padomi redzu stratēģiskā līmenī, ar koordionējošām funkcijām, piesaistot arī 

privāto sektoru. Var jau uztaisīt „pātagas variantu”, kad iet un pārbauda, kontrolē, kas tiek 

darīts, kas nē, bet, manuprāt, vispirms ir jāsāk radīt sistēmas regulējumus, un tā darbības 

ietvara radīšanai ne vienmēr ir nepieciešama institūcija. Vienmēr var radīt „burkānus”, 

piemēram, tikai tie uzņēmumi, kas ir izgājuši noteiktas lietas, piemēram var piedalīties, valsts 

konkursos.  

Protams, ja skatās ilgākā termiņā, tad, kaut kad šāda institūcija būs nepieciešama, jo tas 

darbības apjoms kļūs arvien lielāks un nozīmīgāks, bet nedomāju, ka šobrīd, zinot mūsu esošo 

situāciju, tas ir jādara. Ir jāattīsta CERT.LV un jāizsmeļ viss tas potenciāls, ko Padome var 

darīt. Jā, ir svarīgi saprast, kurš, piemēram, sertificētu e-vēlēšanu sistēmu, ja mums tādas 

būtu, kurš to monitorētu, kurš to kontrolētu. Šobrīd es domāju, ka tādu sertifikācijas funkciju 

var pielikt CERT.LV, bet tādu visaptverošu kontrolējošu institūciju vēl nevajag. Interneta 

spēks ir viņa brīvībā, un mums ir jārada „spēles noteikumi” priekš svarīgajiem spēlētājiem, 

kritiskās infrastruktūras elementiem. Kā mēs to kontrolējam, kā mēs to realizējam – institūcija 

nav atbilde katrai problēmai. 

 

 

Vai plānots skatīties arī pētniecības virzienā?  

Pētniecība var pastāvēt tad, kad ir cilvēku kopums, kuriem ir iedoti kaut kādi uzdevumi. Un, 

ja mēs runājam par augstskolām, kuras varētu pievērsiet šai [kiberdrošības] tēmai, tad viņām 
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tā varētu būt lieliska iespēja šo pētniecību veikt. Ja mēs skatāmies uz Matemātikas institūtu, ar 

ko CERT.LV kopā strādā, viņi ir savā ziņā tādi pētnieki šajā jomā. Nevar teikt, ka tā 

pētniecība nav pastāvoša. CERT.LV cilvēki jau arī nāk no tās vides. Bet, protams, tur varētu 

darīt vairāk. Man gan vairāk simpatizē tā doma, ka mēs savienojamies ar citiem – mums ir 

pārstāvis NATO Kiberaizsardzības centrā, kurš varētu nākt strādāt atpakaļ [uz Latviju] un 

izplatīt iegūtās zināšanas šeit.  

Interneta vide jau nav atdalīta, līdz ar to mēs esam un būsim daļa no kopējās interneta vides. Ir 

grūti iedomāties tādu visaptverošu skatījumu uz lietām, ja nav šīs kopējās, vienotās nostājas, 

piemēram, ES un NATO kontekstā. Ja godīgi, Eiropā ir diezgan izteikts vājums šajā jomā. 

NATO varbūt ir ticis nedaudz tālāk, bet tas, ka ES šajā jomā nav nekādu regulējumu, arī 

demonstrē kāds ir tas [kiberdrošības] stāvoklis. Mēs Latvijā esam pieraduši, ka no ES nāk 

dažādi regulējumi un arī tas skaidro, kāpēc mēs neesam spējuši tikt uz priekšu – jo nav šo 

regulējumu, mēs neesam dzīti uz priekšu.  

Igauņus uz priekšu dzina divas lietas – pirmkārt, tas, ka viņi sevi paši pasludināja par 

tehnoloģisko gigantu valsti un, otrkārt, ka 2007.gadā bija kiberkarš. 

 

 

Vai Igauniju jūs redzat kā piemēru?  

Igauņiem ir strukturējums un politiskais fokuss. Runājot par kompetencēm – igauņi ir radījuši 

kompetences šķietamību un nav tā, ka būtu liela starpība. Bet tajās divās jomās viņi objektīvi 

ir spēcīgāki. Un tas, ka viņiem ir tas NATO centrs, tas, gribot negribot, rada dinamiku ap šo 

jomu, ap kuru pulcējas cilvēki, idejas, kompetences. Tas mums šeit trūkst, jā.  
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Maģistra darbs 

„Kiberdrošības koncepta attīstība Latvijā un Igaunijā” izstrādāts LU Sociālo 

zinātņu fakultātē. 

 

Ar savu parakstu apliecinu, ka pētījums veikts patstāvīgi, izmantoti tikai tajā norādītie 

informācijas avoti un iesniegtā darba elektroniskā kopija atbilst izdrukai. 

Darba apjoms (neskaitot izmantotos informācijas avotus un pielikumus) ir 174 003 

rakstzīmes (ieskaitot intervālus).  
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