
Kiberdrošība Pamatlietotājam
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Par mani

• 12 gadu dienesta pieredze NBS, arī VDI;

• ITDMN priekšnieks;

• Drošības pārzinis vairākās sistēmās;

• ViA absolvents (IT BK un IT MA);

• DnD spēlētājs/vadītājs;

• 3d print/mini paint;

• Airsoft, kendo un citas aktivitātes!



Kiberuzbrukuma psiholoģija

• Ļaundaru mērķis ir sasniegt rezultātu pēc iespējas ātrāk!

• «Nepieciešams» rīkoties/reaģēt A S A P!!

• Kritiskais laiks – 12h-48h.

• Psiholoģiskā spriedze, vainas apziņa, kauns, potenciāls bezdarbs, 
cietumsods?



ENISA 



Ļaunatūra

• «Ļaunatūras» veidi –

• 1) stihiskas (masa)

• 2) tēmētas (TEV!)

• 3) «labdabīgie»

• Trojas zirgi

• Backdoor

• Šantāžas...







Kas mūs apdraud / ko ļaundariem vajag?



Kas mūs apdraud / ko ļaundariem vajag?

















Pretpasākumi

• Vēss prāts un miers;

• Pacietība un vērība;

• Pārliecināties par pielikumu vai darbību izmantojot citu kanālu;

• Nevērt vaļā nezināmus e-pastus;

• Regulāri mainīt paroles, neizmantot vairākās sistēmās vienādas paroles;

• Pietiekami garas un/vai sarežģītas paroles;

• Fiziskā drošība un piederošās personas;

• Izmantot 2FA kur tas ir iespējams;

• Izmantot tikai uzticamus Wi-Fi;



Paroles ir kā zeķes – tās ir jāmaina!

• garākas par 8 simboliem (ideāli 14+);

• Vienārši vārdi / top 1000 populārākās paroles;

• vairāki vienādi simboli (aaaabbbbccc);

• Paroles neglabāt uz lapiņām – var izveidot savu piezīmju blociņu;

• Ja ir seifs, var glabāt seifā ;)

• Paroles var glabāt arī elektroniski, šifrētā veidā (KeePass, utt);

• Paroles šad tad vajadzētu mainīt (regulāri);

• #6G4ph*%dbF!$8



Kur glabāt paroli?



Paroles drošība

Paroles garums vai sarežgītība?

ManLotiGarsoSasliks vai K4r7up3l!s?

https://www.security.org/how-secure-is-my-password/



Pārliecība par saviem datiem

https://haveibeenpwned.com/

Testa epasts2

Testa epasts1

https://haveibeenpwned.com/


2FA – divpakāpju autentifikācija

• Palīdz uzturēt kontu drošību, piesaistot uzticamas trešās puses 
pārbaudi;

• Ērta lietošana;

• Ikdienā lietojot bieži, var apnikt (piemēram, gmail, utt).

• 2FA veidi – parole, pirkstu nospiedumi, acs/sejas/balss biometrijas 
dati, utt.

• SmartID, Google Authenticator, uc.

• https://www.youtube.com/watch?v=L9ilm8PEJlQ&ab_channel=LarsWahlberg



Drošības personāls



Paldies par uzmanību!

Jautājumi?


