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PRIEKŠVĀRDS
Satversmes aizsardzības birojs (SAB) 2019. gadu ir aizvadījis
dinamiski, strādājot pie Latvijas nacionālās drošības aizsardzības. Tomēr
starptautiskās drošības vides izaicinājumi 2019. gadā ir saglabājušies.
Klāt ir nākuši jauni apdraudējumi, kā arī būtiski palielinājies to spektrs,
īpaši ņemot vērā pieaugošos hibrīddraudus, tostarp kiberdrošības riskus.
Draudi Latvijas nacionālajai drošībai ir saistīti ar situācijas attīstību
starptautiskajā drošības vidē, Krievijas militārajām aktivitātēm Latvijas
robežu tuvumā un ļaunprātīgām kiberaktivitātēm. Draudus rada arī
atsevišķu ārvalstu centieni ar politiskiem, humanitāriem, informatīviem
un ekonomiskiem līdzekļiem ietekmēt Latvijas valsti, sabiedrību un
tās vērtības, uz Rietumiem orientēto valsts ārpolitikas kursu, kā arī
iekšpolitisko stabilitāti.
Šajā kontekstā SAB darbību nosaka 2019. gada 26. septembrī Saeimas
pieņemtā Nacionālās drošības koncepcija turpmākajiem četriem gadiem.
Nacionālās drošības koncepcija ir uz valsts apdraudējuma analīzes
pamata sagatavots dokuments, kurā noteikti valsts apdraudējuma
novēršanas pamatprincipi un prioritātes, kas jāņem vērā, izstrādājot
jaunus politikas plānošanas dokumentus, tiesību aktus un rīcības plānus
nacionālās drošības jomā. Pēc koncepcijas apstiprināšanas ir uzsākts
darbs pie Nacionālās drošības plāna izstrādes, tajā ietverot konkrētus,
valsts institūcijām saistošus pasākumus, kuri īstenojami ar valsts drošību
saistīto apdraudējumu mazināšanai vai novēršanai.
2020. gads ir īpaši nozīmīgs, jo aprit 25 gadi, kopš izveidots
Satversmes aizsardzības birojs. SAB stratēģiskie mērķi ir uzturēt
klasificētās informācijas aizsardzības sistēmu, iegūt izlūkošanas un
pretizlūkošanas informāciju, kā arī pārstāvēt Latvijas drošības intereses
starptautiskajās organizācijās un formātos. Mērķu sasniegšana ir
process, kas nekad nebeigsies. Mainās pasaule, mainās Latvija, mainās
izaicinājumi. Mūsu uzdevums ir laicīgi pielāgoties un efektīvi novērst
draudus Latvijas izaugsmei un drošībai.

Jānis Maizītis
SAB direktors
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IEVADS
SAB ir viena no trim Latvijas valsts drošības iestādēm. Likumā noteiktā
kārtībā SAB veic izlūkošanu un pretizlūkošanu, klasificētās informācijas
aizsardzību, kā arī veic un kontrolē klasificētas informācijas apmaiņu ar
starptautiskām organizācijām. Šis SAB pārskats piedāvā apskatu par
pretizlūkošanas, kiberdrošības, izlūkošanas un klasificētas informācijas
aizsardzības jautājumiem 2019. gadā. SAB sniedz analīzi un vērtējumu
par Krievijas sociāli ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem, ņemot
vērā to ietekmi uz Krievijas ārpolitiku un ārējas izlūkošanas un drošības
dienestu darbību.

KRIEVIJAS IEKŠPOLITIKA
 Režīma prioritāte ir iekšpolitiskā stabilitāte, pielietojot visus

iespējamos instrumentus – no vārda brīvības ierobežošanas
līdz vardarbīgai oponentu apspiešanai un pat fiziskai
iznīcināšanai.
 Krievijā nostiprinās tiesībsargājošo institūciju, it īpaši

Federālā drošības dienesta ietekme uz politiskajiem,
sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem.
 Konstitūcijas grozījumu vienīgais mērķis ir radīt tiesiskus

apstākļus tam, lai Vladimirs Putins arī pēc prezidentūras
termiņa beigām varētu turpināt vadīt valsti.
 Sabiedrības apmierinātība ar prezidentu, valdību un varu

kopumā ir noslīdējusi līdz zemākajam punktam pēdējo
gadu laikā. Neapmierinātību primāri ietekmēja ilgstošā
sociālekonomiskā krīze Krievijā.
 Krievijas makroekonomisko situāciju raksturo divas pretējas

tendences – izteikti pozitīvi fiskālie rādītāji iepretim
stagnācijai izaugsmes un sociālās labklājības jomās.
 Stagnācija

tautsaimniecībā veicina
samazināšanos globālajā ekonomikā.

Krievijas

lomas

2019. gada centrālais notikums Krievijas iekšpolitikā bija
ikgadējās reģionālās vēlēšanas, kuras izraisīja līdz šim asāko režīma
un neatkarīgās opozīcijas konfrontāciju. Ierobežojot konkurenci un
masveidīgi sagrozot vēlēšanu rezultātus, pat pieaugošas sabiedrības
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neapmierinātības apstākļos valdošais režīms panāca varas partijas
“Yedinaya Rossiya” uzvaru. Tomēr, negaidīti režīmam, līdz šim ierastā
vēlēšanu taktika, neļaujot vēlēšanās piedalīties neatkarīgās opozīcijas
kandidātiem, izraisīja pēdējo septiņu gadu laikā plašākās protesta akcijas.
Reaģējot uz liegumu, neatkarīgās opozīcijas pārstāvji spēja konsolidēties
un vasaras otrajā pusē vairāku nedēļu garumā rīkoja gājienus un
piketus. Plašākais no tiem 10. augustā pulcēja vairāk nekā 50 tūkstošus
dalībnieku. Lai arī režīms, vēršot plašas un sistemātiskas represijas pret
organizatoriem un dalībniekiem, protesta akcijas apspieda, neatkarīgās
opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija iniciētā protesta balsojuma kampaņa
panāca līdz šim zemāko varas partijas deputātu īpatsvaru Maskavas
pašvaldībā.
Gada vidū plašu rezonansi izraisīja žurnālista Ivana Golunova
nelikumīgā aizturēšana. Autoritārajā Krievijā šāds notikums pēc būtības
nebija ne unikāls, ne arī ārkārtējs. Tomēr I. Golunova kolēģu tūlītējie
un konsekventie pūliņi pievērsa plašu Krievijas sabiedrības un elites
uzmanību acīmredzamajai netaisnībai. Tā kā pret I. Golunovu safabricētā
lieta bija tikai atsevišķu salīdzinoši augstu stāvošu tiesībsargājošo
institūciju ierēdņu, nevis V. Putina vai kāda cita elites pārstāvja iniciatīva,
režīmam vairāku iemeslu dēļ bija izdevīgāk akceptēt pieprasījumu
pēc taisnīguma, nevis turpināt konfrontāciju. Tikai piecas dienas pēc
safabricētās lietas uzsākšanas to izbeidza un I. Golunovu atbrīvoja.
Negaidīti ātrā kļūdas atzīšana bija V. Putina režīmam netipisks gadījums.
2019. gadā Krievijā pieņemti vairāki likumi, kas turpināja jau pastāvošo
tendenci arvien vairāk ierobežot izpausmes un rīcības brīvību. Tostarp
īpašu uzmanību režīms veltīja tam, lai vairotu savas iespējas kontrolēt
interneta vidē notiekošo. Piemēram, martā stājās spēkā likums, kas
aizliedz internetā apvainot valsti un tās institūcijas. Savukārt novembrī
stājās spēkā tā dēvētais “suverēnā interneta” likums, kuram līdztekus ar
tehnoloģiskiem uzlabojumiem nākotnē būtiski jāvairo Krievijas spējas
kontrolēt informācijas apriti internetā un vajadzības gadījumā jānodrošina
iespēja atslēgt Krievijas interneta telpu no globālā tīmekļa.

Režīms un tā stabilitāte
V. Putina režīms ir stabils un, neskatoties uz dažādiem iekšpolitiskiem
satricinājumiem, tikai nostiprinās. Režīms un vara kopumā arvien vairāk
izolējas no sabiedrības. Šādos apstākļos pieaug nepieciešamība valsti
vadīt ar spēka metodēm, kā rezultātā Krievijā nostiprinās tiesībsargājošo
institūciju, it īpaši Federālā drošības dienesta ietekme uz politiskajiem,
sociālajiem un ekonomiskajiem procesiem.
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Režīma prioritāte ir iekšpolitiskā stabilitāte un savu pozīciju un
ietekmes nemainīga turpināšana. Lai sasniegtu šos mērķus, režīms
ir gatavs pielietot visus iespējamos instrumentus – no vārda brīvības
ierobežošanas līdz vardarbīgai oponentu apspiešanai un pat fiziskai
iznīcināšanai. It īpaši šī brīža situācijā, kad pieaugusi sabiedrības
neapmierinātība ar varu, režīms pat miermīlīgās protesta akcijās bez
politiskiem lozungiem saskata draudus un potenciālu mēģinājumu mainīt
pastāvošo varu. Tāpat viens no režīma elites un Krievijas amatpersonu
primārajiem dzinuļiem ir pašlabuma gūšana. Līdz ar to politiku un valsts
pārvaldes sistēmu kopumā raksturo arvien pieaugoša kleptokrātija
un nepotisms. Korupcija ir kļuvusi ne tikai par neatņemamu Krievijas
sadzīves, bet arī valsts pārvaldes sistēmas elementu. Nelikumīga
pašlabuma gūšana kalpo gan kā stimuls rīkoties režīma interesēs, gan kā
mehānisms elites un amatpersonu kontrolei.
I. Golunova lieta apstiprināja, ka lēmumu pieņemšanas process Krievijā
nav absolūti centralizēts. Valsts izmēru, korupcijas, valdošā birokrātisma,
nepotisma un citu apstākļu dēļ absolūta centralizācija nav iespējama.
V. Putins jau tradicionāli vairāk ir ieinteresēts ārpolitikas jautājumu
risināšanā, iekšpolitikas jautājumus atstājot citu institūciju pārziņā. Tomēr
V. Putinam ir arbitra loma, viņš pieņem lēmumus strīdīgās situācijās un
gadījumos, kad tiek skartas režīma kopējās intereses, piemēram, izraisot
negatīvu rezonansi sabiedrībā, kā tas bija I. Golunova gadījumā.
Krievijā faktiski valda iekārta, kuras ietvaros elites
pārstāvjiem un to grupām līdz brīdim, kamēr netiek skartas
vitālas režīma intereses, ir dota rīcības brīvība. Turklāt, jo
lielāka ietekme un tuvāka saikne ar V. Putinu, jo vairāk ir
atļauts.
Tajā pat laikā gandrīz neviens nevar justies pārliecināts par savu
drošību un statusu. Līdzās jau minētajai I. Golunova lietai aizvadītā gada
janvārī elites grupu savstarpējās cīņas rezultātā ieslodzījumā nonāca
parlamenta augšpalātas senators Raufs Arašukovs un viņa tēvs Rauls,
augsta līmeņa “Gazprom” ierēdnis. Februārī, visdrīzāk pēc V. Putinam
pietuvinātu personu iniciatīvas, tiesa apcietināja vienu no retajiem
ārvalstu investoriem Krievijā – Maiklu Kalvi. Savukārt martā tiesa
apcietināja pirms nepilna gada ministra amatu zaudējušo Mihailu Abizovu,
kura biznesa aktivitātes kaitēja citu ietekmīgu elites pārstāvju interesēm.
Nozīmīgāko lēmumu pieņemšanas un režīma politikas koordinācijas
centrs joprojām ir V. Putina vadītā Drošības padome, kuras pastāvīgie
locekļi Nikolajs Patruševs, Aleksandrs Bortņikovs, Sergejs Šoigu,
Sergejs Ivanovs un Antons Vaino uzskatāmi par režīma ietekmīgākajām
KRIEVIJAS IEKŠPOLITIKA
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amatpersonām. Prezidenta administrācija, savukārt, ir galvenā valsts
pārvaldes institūcija, kuras vadošās amatpersonas, piemēram, Sergejs
Kirijenko, Aleksejs Gromovs, Jurijs Ušakovs un Dmitrijs Peskovs realizē
un koordinē režīma politikas īstenošanu atsevišķās jomās. Ietekmi
uz lēmumu pieņemšanu saglabā arī atsevišķas V. Putinam pietuvinātas
personas un to grupas, piemēram, Sergejs Čemezovs, Igors Sečins,
Arkādijs un Boriss Rotenbergi, Jurijs un Mihails Kovaļčuki. Visas V. Putina
režīma ietekmīgākās personas 2019. gadā saglabāja savas pozīcijas.
Līdz ar konstitūcijas grozījumu ierosināšanu režīms 2020. gada
sākumā uzsāka atklātu gatavošanos varas maiņai. Turklāt īsā laika
periodā prezidents nomainīja valdības vadītāju, vairākus valdības locekļus
un ģenerālprokuroru. Ietekmīgu amatpersonu nomaiņa, visdrīzāk,
turpināsies. Ne konstitūcijas grozījumi, ne arī citas izmaiņas pēc būtības
nemainīs pastāvošo režīmu Krievijā. To vienīgais mērķis ir radīt tiesiskus
apstākļus tam, lai arī pēc prezidentūras termiņa beigām V. Putins varētu
turpināt vadīt valsti. Režīma turpmāko gadu prioritāte būs nodrošināt
varas partijas panākumus 2021. gada parlamenta vēlēšanās un sekmīgu
prezidenta rotāciju. Lai nodrošinātu tam labvēlīgus apstākļus, režīms cer
uzlabot valsts sociāli ekonomisko situāciju.

Sabiedrība
Sabiedrības apmierinātība ar prezidentu, valdību un varu kopumā ir
noslīdējusi līdz zemākajam punktam pēdējo gadu laikā. Neapmierinātību
primāri ietekmēja ilgstošā sociālekonomiskā krīze Krievijā – saskaņā ar
oficiālajiem datiem tikai 2019. gada beigās apstājās vairākus gadus ilgusī
reālo ienākumu lejupslīde. Neapmierinātība rezultējās arī straujā protesta
akciju skaita pieaugumā.
Gada laikā Krievijā notika gandrīz divi tūkstoši dažāda veida
protesta akciju, kas ir par aptuveni ceturtdaļu vairāk nekā
gadu iepriekš. Lielākā daļa protesta akciju bija saistītas ar
sociāli ekonomiskām un ekoloģiskām problēmām.
Neapmierinātības pieaugums un plašās ar vēlēšanām saistītās
protesta akcijas jūlijā un augustā gan neveicināja Krievijas iedzīvotāju
vēlmi paust savu politisko nostāju. Vēlētāju aktivitāte rudenī aizvadītājās
reģionālajās vēlēšanās bija tikpat zema, kā citus gadus. Krievijas
iedzīvotāju vairākums joprojām ir politiski apātisks, un netic, ka spēj
ietekmēt valsts politiku. Režīmam šāda situācija kopumā ir izdevīga, jo tas
neuzskata valsts iedzīvotājus par politikas subjektu. Tomēr, tā kā režīmam
ir nepieciešams vismaz formāls sabiedrības akcepts, lai leģitimizētu tā
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diktēto politisko procesu, vēlēšanas Krievijā arvien vairāk atgādina teātri
bez intrigas un ar zināmām beigām.
Aizvadītajā
gadā
cilvēktiesību
situācija
Krievijā
turpināja
pasliktināties. 2019. gadā pieņemtās likuma normas arvien vairāk
ierobežo iespēju brīvi paust viedokli, it īpaši attiecībā pret V. Putinu
un citām režīma augstākajām amatpersonām. Piemēram, pusgada
laikā kopš normas ieviešanas, par varas apvainošanu bija uzsāktas 45
administratīvās lietvedības, no tām 78 % gadījumu – tieši par V. Putina
apvainošanu. Varas spiediena rezultātā slēgtas vairākas cilvēktiesību
organizācijas. Tajā pašā laikā pat piesardzīgas aplēses liecina, ka Krievijā
ir aptuveni 300 politieslodzītie. I. Golunova lieta izgaismoja, cik represīva
ir Krievijas tiesībsargājošā sistēma – tiesā tiek attaisnots mazāk par
procentu no ierosinātajām krimināllietām.
2019. gadā Krievijas politiski aktīvākā sabiedrības daļa vairākas
reizes spēja konsolidēties un panākt atsevišķu varas lēmumu atcelšanu
vai mīkstināšanu. Tā tas notika gan I. Golunova nelikumīgā aresta
atcelšanas gadījumā, gan panākot, ka atceļ plānus būvēt jaunu Krievu
pareizticīgo baznīcas dievnamu Jekaterinburgas centrā, gan arī panākot
mīkstākus sodus vairākiem Maskavas protesta akciju dalībniekiem.
Tomēr notikušais drīzāk jāvērtē kā izņēmums nevis jauna tendence.
Lēmumi šādos gadījumos primāri ir atkarīgi no iesaistīto pušu ietekmes
un potenciālajiem riskiem režīmam.
Kopumā režīmam nākotnē būs jāvelta lielākas pūles, lai nodrošinātu
iekšpolitisko procesu norisi atbilstoši tā interesēm. To nosaka gan
nevēlamie sociāli ekonomiskie apstākļi, gan pieaugošā vēlme pēc
pārmaiņām daļā sabiedrības. Pieļaujams, ka atsevišķos gadījumos režīma
rīcība kļūs piesardzīgāka un jutīgos jautājumos tas izvairīsies no atklātas
konfrontācijas ar sabiedrību. Arī turpmāk Krievijas iekšpolitisko vidi
raksturos arvien pieaugoši režīma mēģinājumi kontrolēt sabiedriskos
procesus un norises internetā. Pieaugs iedzīvotāju rīcības un izpausmes
ierobežojumi.

Ekonomika
Krievijas makroekonomisko situāciju raksturo divas pretējas
tendences – izteikti pozitīvi fiskālie rādītāji iepretim stagnācijai
izaugsmes un sociālās labklājības jomās. Līdzīgi kā gadu iepriekš, arī
2019. gadu Krievija noslēdza ar ievērojamu budžeta pārpalikumu, kā
rezultātā valdības finanšu rezerves pieauga vairāk nekā divas reizes. Tajā
pat laikā tikai 2019. gada nogalē apstājās vairāk nekā piecus gadus ilgusī
iedzīvotāju reālo ienākumu lejupslīde. Saskaņā ar Krievijas oficiālajiem
KRIEVIJAS IEKŠPOLITIKA
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datiem Krievijas ekonomika aizvadītajā gadā pieauga par 1,3 %. Galvenais
iemesls šādai situācijai – par spīti ambicioziem mērķiem ekonomikas
attīstības jomā, režīma prioritāte joprojām ir drošības un stabilitātes
nodrošināšana nevis tautsaimniecības attīstības veicināšana.
Aizvadīto gadu laikā režīms, īstenojot konservatīvu fiskālo un
monetāro politiku, būtiski stiprinājis Krievijas ekonomikas noturību pret
ārējiem faktoriem. Gan valdības, gan Krievijas kopējās valūtas rezerves
atgriezušās līmenī, kādas tās bija pirms 2009. gada krīzes. Vienlaikus
Krievijas ārējais parāds pēdējo četru gadu laikā samazinājies par aptuveni
10 %, kas ļauj to pilnībā segt ar uzkrātajām valūtas rezervēm. 2019. gadā,
turpinot iepriekšējos gados uzsākto politiku, Krievijas Centrālā banka
sekmīgi ierobežoja inflāciju, kura nepārsniedza 4 %, savukārt valdība
budžetu sastādīja tā, lai tas būtu sabalansēts pat pie 41,6 USD par barelu
naftas (2019. gadā bija vidēji 57 USD par barelu). Vienlaikus nedaudz
mazinot valsts finanšu atkarību no naftas un gāzes cenu svārstībām,
budžeta ieņēmumus strauji palielināja pagājušajā gadā par diviem
procentpunktiem palielinātais pievienotās vērtības nodoklis. Krievijas
panākumus ekonomikas stabilitātes veicināšanā novērtēja arī ārvalstu
eksperti – augustā starptautiskā reitingu aģentūra “Fitch” no “BBB-” uz
“BBB” paaugstināja Krievijas kredītreitingu.
Tomēr pozitīvā fiskālā situācija pēc būtības neveicināja ne valsts
tautsaimniecības attīstību, ne arī sabiedrības labklājības pieaugumu.
Attīstību kavēja jau ilgstoši nemainīgi iekšējie faktori – Krievijas
ekonomika nav konkurētspējīga un joprojām ir orientēta uz izejvielu, it
īpaši energoresursu un metālu eksportu, valstij ir pārlieku liela loma un
ietekme ekonomikā, Krievijā ir augsta korupcija, nedarbojas ne likuma, ne
tiesu vara, vāji attīstīta mazā un vidējā uzņēmējdarbība, zema izglītības
un zinātnes kapitalizācija. Nemainīgi bija arī ārējie faktori – apzinātā
konfrontācija ar Rietumvalstīm un tai sekojošās sankcijas izolē Krievijas
ekonomiku un samazina konkurētspēju.
Krievijas amatpersonas kopumā spēj identificēt problēmas un formulēt
nepieciešamās reformas. Tomēr tās netiek realizētas. Ne tikai pagājušajā
gadā, bet jau aptuveni 15 gadus Krievijā nav īstenota gandrīz neviena
reforma, kura risinātu kādu no tautsaimniecības pamatproblēmām. Tieši
pretēji – režīma pašaizsardzības un elites personisko interešu realizācijas
rezultātā situācija tikai pasliktinās. Kā pozitīvs piemērs jāmin Krievijas
Centrālās bankas pēdējo gadu aktivitātes, kuru rezultātā izdevies būtiski
attīrīt nozari no dažādu grupējumu “kabatas” bankām. Tomēr kopumā
lielākajā daļā gadījumu dažādu iniciatīvu realizācija ekonomikas jomā ir
formāla un deklaratīva.
8
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Stagnācija Krievijas tautsaimniecībā veicina tās īpatsvara
samazināšanos globālajā ekonomikā. Aizvadītajā gadā Krievijas daļa
pasaules ekonomikā (rēķinot pēc pirktspējas paritātes) bija 3,07 %
jeb tāda pati, kā V. Putinam nākot pie varas 1998. gadā. Pateicoties
straujajam naftas cenas pieaugumam tūkstošgades pirmajā pusē,
Krievijas loma pieauga līdz 3,93 %. Tomēr, kopš 2009. gada krīzes un
naftas cenas straujā krituma, Krievijas loma pakāpeniski samazinās. Šāda
tendence turpināsies arī turpmākajos gados.
Lai dotu impulsu ekonomikas un sociālās labklājības attīstībai, kopš
2019. gada faktiski viss valsts pārvaldes aparāts iesaistīts 12 nacionālo
projektu jeb kārtējo V. Putina ambiciozo solījumu izpildē. Saskaņā ar
V. Putina solīto, 2024. gadā Krievija iekļūs pasaules lielāko ekonomiku
pieciniekā, sasniegs IKP izaugsmi, kas lielāka par pasaulē vidējo, panāks
ikgadēju investīciju pieaugumu par 6 %, uz pusi samazinās nabadzību utt.
Projektu finansēšanai līdz 2024. gadam paredzēts atvēlēt ievērojamus
līdzekļus – gandrīz 350 miljardus EUR, no kuriem 70 % tiks ņemti no
valsts un pašvaldību budžeta. Tomēr jau pirmā projektu realizācijas gada
rezultāti liek apšaubīt to efektivitāti un režīma spēju panākt izaugsmi
tikai ar naudas injekcijām, neveicot nekādas reformas. Dažādas aptaujas
liecina, ka nacionālajiem projektiem netic ne tikai Krievijas uzņēmēji, bet
arī Krievijas un ārvalstu eksperti. Publiskās investīcijas dziļi korumpētā
valstī ir neefektīvas un kopumā vairāk atgādina bezcerīgo Padomju
Savienības plānveida ekonomiku septiņdesmitajos un astoņdesmitajos
gados.
Kopumā režīms ir spējis nodrošināt Krievijas ekonomikas noturību
un novērsis lejupslīdi. Tomēr režīma primārās, ar tā drošību un stabilitāti
saistītās intereses 2019. gadā liedza un arī turpmāk liegs kardināli mainīt
Krievijas stagnējošo tautsaimniecību. Esošajos apstākļos uzlabojumi
tautsaimniecības rezultātos primāri iespējami tikai ārēju faktoru
rezultātā, piemēram, pieaugot energoresursu cenām vai pēc sankciju
atcelšanas.

KRIEVIJAS IEKŠPOLITIKA
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 Krievija ir lielākais Latvijai radītā apdraudējuma avots.

Krievijas agresīvās ārpolitikas iemesli ir lielvaras
ambīcijas, revanšisms, nedrošības sajūta un uz citu valstu
suverenitātes rēķina īstenotā drošības politika.
 Lēmumus par militārām darbībām ārvalstīs Krievija pieņem,

reaģējot uz ārējiem notikumiem un saskaņā ar Krievijas
draudu uztveri. V. Putina reitinga kritumam vai sabiedrības
neapmierinātības pieaugumam nav tiešas ietekmes uz
Krievijas lēmumiem par iesaistīšanos karadarbībā citu valstu
teritorijā.
 Centralizētā lēmumu pieņemšana un izteiktā varas vertikāle

ļauj Krievijai savu mērķu sasniegšanai būt ļoti elastīgai un
strauji reaģēt uz globāliem izaicinājumiem.
 Krievijas politiku pret Rietumvalstīm nemainīgi raksturo

mēģinājumi šķelt to vienotību. Nevienprātība un
domstarpības ļauj marginalizēt pret Krieviju kritiskāk
noskaņotās valstis un nostiprināt Krievijas ietekmi ne tikai
Rietumvalstīs, bet pasaulē kopumā. Īstenojot šādu politiku,
Krievija 2019. gadā atguva balsstiesības Eiropas Padomes
Parlamentārajā asamblejā.
 Krievija īsteno bezkompromisa politiku par savu interešu

īstenošanu tā dēvētās tuvās pierobežas valstīs. Krievijas
politiku pret šīm valstīm raksturo iekšējas nestabilitātes
radīšanas un ilgtermiņa pieeja – Krievija ir gatava radīt un
iesaldēt konfliktus, lai perspektīvā varētu sasniegt savus
mērķus. Atšķirībā no Rietumvalstīm, tuvās pierobežas
valstīs galējas nepieciešamības gadījumā Krievija ir gatava
izmantot militāru spēku.
 2019. gadā Krievija intensīvi mēģināja nostiprināt politisku

ietekmi Baltkrievijā. Tomēr Aleksandra Lukašenko
nepiekāpīgā politika un nevēlēšanās padziļināt integrāciju
liedza Krievijai sasniegt šo mērķi.
Publiskajā vidē nereti figurē priekšstats, ka Krievijas ārpolitikas
kardinālākie lēmumi, piemēram, uzsākt militāru operāciju Gruzijā
vai Ukrainā, ir saistāmi ar Krievijas iekšpolitisko situāciju un V. Putina
reitinga kritumu. Lai arī nevar noliegt, ka režīma saglabāšana ir viens no
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centrālajiem politisko procesu vektoriem, lēmumi par militārām darbībām
primāri tiek pieņemti, reaģējot uz ārējiem notikumiem un saskaņā ar
Krievijas draudu uztveri.
Pirmkārt, lēmumu pieņemšanu ietekmē notikumi, kas tiešā veidā
apdraud Krievijas stratēģiskās intereses – tās interešu zonā esošo
valstu pārlieka un neatgriezeniska tuvināšanās Rietumvalstīm, kā
tas bija Gruzijas un Ukrainas gadījumā. Otrkārt, būtiska loma ir
notikumiem, kas Krievijai ļauj pretendēt vai nepārprotami demonstrēt
savu izšķirošo nozīmi un aktīvo klātbūtni uz starptautiskās politikas
skatuves, kā tas bija Sīrijā. V. Putina reitinga kritumam vai sabiedrības
neapmierinātības pieaugumam nav tiešas ietekmes uz Krievijas
lēmumiem par iesaistīšanos karadarbībā citu valstu teritorijā. Tomēr šie
lēmumi ietekmē iekšpolitisko noskaņojumu.
Krievijas prezidenta reitinga izmaiņas
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Avots: Levada-Centr dati

Krievijas attiecības ar Rietumiem
2019. gadā attiecībās ar Rietumvalstīm Krievija turpināja iepriekšējos
gados iesāktos centienus panākt pret to vērsto sankciju atcelšanu un
starptautiskās izolācijas mazināšanu. Krievijas pieeja bija vērsta uz
centieniem panākt Rietumvalstu sankciju vājināšanu bez faktiskas
piekāpšanās no savas puses.
2019. gadā ES saglabāja sankcijas pret Krieviju un kopējā nostāja
nav mainījusies ne ES, ne NATO ietvaros. Tomēr, lai arī nav mainījušies
KRIEVIJAS ĀRPOLITIKA

11

Krievijas ārpolitikas mērķi, 2019. gadā vairākas Rietumeiropas valstis
arvien biežāk runāja par attiecību pārskatīšanu ar Krieviju un konstruktīva
dialoga nepieciešamību. 2019. gada vasarā pēc ilgām debatēm Eiropas
Padomes Parlamentārā asambleja atjaunoja pilnvaras Krievijas
delegācijai. Tas rada Krievijai iespējas uzsvērt savu lomu Eiropā, apejot
faktu, ka tieši Krievijas agresīvā rīcība ir mazinājusi drošības sajūtu Eiropā
un uzticību tai.
Attiecībās ar ES dalībvalstīm Krievija 2019. gadā turpināja iepriekšējos
gados iesākto ārpolitiku, tiecoties panākt lielāko ES dalībvalstu pozīciju
maiņu pret Krieviju. Krievija izmantoja šķelšanas taktiku, fokusējoties uz
vēsturiski tai draudzīgām valstīm vai valstīm, kuras ir ieinteresētas ciešākos
ekonomiskos kontaktos ar Krieviju. 2019. gadā maijā ES dalībvalstīs notika
Eiropas Parlamenta vēlēšanas, kuru sagatavošanas procesā jautājums par
trešo pušu iejaukšanos kļuva par vienu no svarīgākajiem jautājumiem,
kas nodarbināja dalībvalstu institūcijas. Vadoties no pieredzes saistībā ar
Krievijas iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās un Francijas
prezidenta vēlēšanās, Eiropas Parlamenta vēlēšanu laikā tika pastiprināti
uzraudzītas arī Krievijas aktivitātes. Vēlēšanu laikā netika konstatētas
plašas organizētas Krievijas kampaņas. Plašu kampaņu trūkums, taču
mazāku aktivitāšu esamība, liecina par Krievijas ieinteresētību izmantot
demokrātiskos procesus savu interešu īstenošanā, vienlaicīgi arī
apzinoties, ka Rietumvalstis pievērš īpašu uzmanību tās darbībām.
Attiecības ar ASV saglabājas kā izaicinājums Krievijas ārpolitikas
veidotājiem. Abu valstu augstāko amatpersonu tikšanās un
telefonsarunas liecina par politiskā dialoga uzturēšanu, bet atšķirīgie
izteikumi pēc tām ļauj secināt, ka attiecības neuzlabojas. Starp Krieviju
un ASV turpina pastāvēt būtiskas interešu sadursmes tādos jautājumos
kā bruņojuma kontrole, situācija Ukrainā, Sīrijā, Venecuēlā u.c., kā arī
jautājumā par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās. 2019. gadā pavasarī
ASV noslēdzās Īpašā prokurora Roberta Millera izmeklēšana par Krievijas
iejaukšanos 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās, un atklātībā nonāca
izmeklēšanas noslēguma ziņojums. Ar divdaļīgu ziņojumu par Krievijas
iejaukšanos 2016. gada ASV vēlēšanās klajā nāca arī ASV Senāta
Izlūkošanas komiteja. Šīs izmeklēšanas un to ietvaros notikušie publiskie
pasākumi veidoja negatīvu Krievijas tēlu ASV sabiedrībā.
Krievijas un ASV attiecībās 2019. gadā novērojama pakāpeniska
uzticības mazināšanās militārajā jomā, jo īpaši attiecībā uz abu valstu
kodolbruņojumu. Krievijai turpinot jaunu raķešu izstrādi, abas valstis
pārtrauca dalību Vidēja un tuva darbības rādiusa raķešu līgumā. Nav
arī vienošanās par 2010. gadā noslēgtā “Jaunā START” līguma nākotni.
Esošais līgums savu darbību beidz 2021. gadā. Līgumu darbības
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pārtraukšana un neskaidrība par citiem kodolieročus ierobežojošiem
līgumiem ļauj Krievijai demonstrēt tās kodolvalsts potenciālu. Kodolieroči
tiek īpaši izcelti Krievijas ārpolitiskajā un militārajā retorikā, lai
nodrošinātu šķietamu līdzvērtības statusu ar Rietumvalstīm.
Starptautiskajā politikā Krievijai ir būtiski attīstīt naratīvu, ka tā var
būt uzticams sarunu partneris, pievilcīga alternatīva Rietumvalstīm
un palīdzēt risināt konfliktus. Krievija izmanto Rietumvalstu rīcības
radītās sekas vai iekšpolitiski izveidojušos varas vakuumu dažādos
reģionos (piemēram, Sīrijā), lai pozicionētos kā atbalsta avots. Šāda
avantūristiska pieeja no vienas puses norāda uz Krievijas ierobežotajām
spējām panākt tās interešu īstenošanu vienpusēji, no otras puses
tā parāda Krievijas režīma spēju pieņemt ātrus lēmumus, to izpildei
novirzot nepieciešamos resursus.
Vienlaikus Krievija Rietumvalstīs arvien saskaras ar tās negatīvā tēla
radītiem izaicinājumiem. Kā vienu no piemēriem var minēt Pasaules
antidopinga aģentūras lēmumu liegt Krievijas sportistiem četrus gadus
pārstāvēt Krieviju virknē nozīmīgu sporta pasākumu, tostarp olimpiskajās
spēlēs un pasaules futbola čempionātā. Krievijas agresīvā ārpolitika
piesaista plašu mediju, ekspertu un domnīcu uzmanību, kas lielākajā daļā
gadījumu rezultējas ar negatīvu publicitāti.

Attiecības ar tuvās pierobežas valstīm
Viena no Krievijas prioritātēm ir tuvās pierobežas valstu iekšējā
dinamika un to ārpolitika, jo uztver šīs valstis kā savu tiešo interešu zonu.
Krievijas politika vērsta uz to, lai nodrošinātu sev ilgtermiņa ietekmi šajās
valstīs.
Attiecībās ar Baltkrieviju – Krievijas tuvāko stratēģisko partneri –
2019. gads aizritēja spriedzes režīmā. Saspīlējums un nespēja vienoties
turpinās arī 2020. gadā. Krievija izmantoja ekonomiskus un politiskus
instrumentus, lai izdarītu spiedienu uz Baltkrieviju un panāktu tās
prezidenta A. Lukašenko piekrišanu padziļinātai integrācijai. Tomēr
vienošanos līdz gada beigām panākt neizdevās, A. Lukašenko pieprasīja
izdevīgākus gāzes un naftas piegādes nosacījumus. Abu valstu integrāciju
paredz 1999. gadā noslēgtais Savienotās Valsts dibināšanas līgums.
A. Lukašenko savukārt pieprasa Baltkrievijai izdevīgus gāzes un naftas
piegādes nosacījumus, no kā ir atkarīga Baltkrievijas ekonomika.
Vienlaikus šādas, ilgstoši saspīlētas attiecības, raida negatīvus signālus
citām Krievijas sabiedrotajām un no Krievijas atkarīgām valstīm.
KRIEVIJAS ĀRPOLITIKA
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2019. gadā Ukrainas politiskās vadības maiņa ļāva atjaunot KrievijasUkrainas sarunas, taču kopumā Ukraina turpina attālināšanos no
Krievijas ietekmes sfēras. Prezidenta V. Zelenska ievēlēšana un viņa
vadītās partijas “Sluga narodu” iegūtais vairākums parlamentā ļāva
Ukrainas jaunajai vadībai spert vairākus konstruktīvus soļus. Ir notikušas
ķīlnieku apmaiņas, Ukraina ir atguvusi Kerčas šaurumā sagrābtos kuģus,
aktualizēts t.s. Štainmaiera risinājums Donbasa konflikta noregulēšanai,
kā arī pēc vairāku gadu pārtraukuma notikusi tikšanās Normandijas
formāta ietvaros. 2019. gada nogalē panākta arī vienošanās uz pieciem
gadiem par gāzes tranzītu caur Ukrainu. Lai arī abu valstu intereses
joprojām ir pretējas un nav mainījušās, 2019. gada notikumi liecina
par to, ka abas puses vajadzības gadījumā spēj saredzēt arī abpusēju
izdevīgumu, lai par kaut ko vienotos.
2019. gads Moldovā no Krievijas interešu viedokļa bija salīdzinoši
veiksmīgs. Krievijai un Eiropas Savienībai izdevās panākt koalīcijas
valdības izveidi pēc vairākus mēnešus ilgušām sarunām starp parlamenta
vēlēšanās uzvarējušajām partijām. Koalīciju veidoja prorietumnieciskā
partiju apvienība “ACUM” un “Sociālistu partija”. Tomēr novembrī šī
valdība neizturēja neuzticības balsojumu un, sadarbojoties iepriekšējās
valdības sabiedrotajiem – sociālistiem un demokrātiem –, ir izveidota
atkal jauna valdība. Tajā daudz lielāka ietekme ir prokrieviski noskaņotajai
“Sociālistu partijai”, kuru pārstāv arī Moldovas prezidents I. Dodons.
Iepriekšējai valdībai izdevās realizēt dažus pretkorupcijas pasākumus un
reformu soļus, tomēr šajā laikā arī I. Dodonam izdevās nostiprināt savu
ietekmi pār drošības struktūrām.
Viens no Krievijas ārpolitikas izaicinājumiem ir un būs
neuzticēšanās nevienam, pat saviem it kā tuviem partneriem,
kā Baltkrievija vai Armēnija.
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ĀRVALSTU IZLŪKOŠANAS UN
DROŠĪBAS DIENESTI
 Krievijas specdienestu darbības ir intensīvas un agresīvas.

Tas sasaucas ar Krievijas īstenoto konfrontējošo
ārpolitiku, cenšoties stiprināt savu ģeopolitisko ietekmi
un vājinot Rietumvalstis. Krievijas režīma elite savas
intereses ir gatava īstenot ar galējiem un Rietumvalstīm
nepieņemamiem līdzekļiem.
 Lai

palielinātu iespējas iegūt ziņas no plašāka
kontaktpersonu loka, Krievijas izlūkdienests darbam ir
piesaistījis vēstniecībā Rīgā strādājošu diplomātu.

 Krievijas vēstniecības Latvijā militārais atašejs biežāk

nekā amata priekšgājējs apmeklē drošības un ārpolitikas
tematikai veltītus pasākumus, kuru ietvaros veido
sākotnējos kontaktus ar minēto jomu ekspertiem.
Ārpus NATO un ES esošu valstu izlūkošanas un drošības dienestu
(turpmāk – ārvalstu specdienestu) darbība rada būtisku valsts drošības
apdraudējumu, tā vērsta gan pret Latvijas nacionālajām, gan sabiedroto
interesēm un kolektīvo drošību. SAB īsteno pretizlūkošanas darbu, lai
identificētu pret Latviju vērstās specdienestu aktivitātes, kontrolētu un
ierobežotu tās.
2019. gadā SAB īstenoja pretizlūkošanas darbu pret vairāku valstu
specdienestiem, kuru darbs vērsts pret Latviju. Lielāko apdraudējumu
Latvijas drošībai rada Krievijas specdienesti, savukārt citu valstu dienestu
aktivitātes vērtējamas kā mērenas un pārskata periodā būtiskus valsts
drošības apdraudējumus neradīja.
Apdraudējums, ko rada ārvalstu specdienesti, tieši izriet no dienestu
pārstāvētās valsts ārpolitikas un drošības politikas mērķiem Latvijā,
reģionā un Rietumvalstīs kopumā. Specdienestu uzdevumi variē, sākot
no izlūkošanas informācijas iegūšanas, beidzot ar ietekmes pasākumiem
lēmumu pieņēmēju un sabiedrības viedokļa ietekmēšanai.
Krievijas specdienestu darbības ir intensīvas un agresīvas. Tas
sasaucas ar Krievijas īstenoto konfrontējošo ārpolitiku, cenšoties
stiprināt savu ģeopolitisko ietekmi un vājinot Rietumvalstis.
Krievijas varas elite savas intereses ir gatava īstenot ar galējiem un
Rietumvalstīm nepieņemamiem līdzekļiem, tādiem kā apvērsuma
mēģinājums Melnkalnē 2016. gadā vai bijušā izlūka S. Skripaļa indēšana
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Lielbritānijā 2018. gadā. 2019. gadā publiski tikušas analizētas arī
senākas KF Bruņoto spēku Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (ierasti
tiek dēvēta par GRU) operācijas Moldovā un Bulgārijā, un atmaskota
par tām atbildīgā GRU vienība un virsnieki. Tas, ka vairāki fakti par
šo GRU darbības aspektu ir atklāti publiski, Krievijas militārajam
specdienestam var likt pārskatīt operāciju plānošanas un organizēšanas
taktiku, tomēr kopumā nemazinās pret Rietumvalstīm vērstās
agresīvās aktivitātes. Lai arī Latvijā galēji agresīvas specdienestu
operācijas nav īstenotas, kopumā Krievijas specdienestu darbība pret
Latviju atbilst pret Rietumvalstīm vērsto aktivitāšu raksturam.
Tradicionāli GRU izlūkošanas
aktivitātes
ārvalstīs
īsteno,
izmantojot Krievijas vēstniecību
un to paspārnē izvietoto militāro
atašeju biroju piesegu. Militārā
atašeja biroja oficiālās funkcijas ir
militāri-diplomātisko starpvalstu
sadarbības jautājumu risināšana,
bet šajās pozīcijās bieži tiek
nozīmēti GRU virsnieki, kuru
galvenais uzdevums ir izlūkošanas
informācijas vākšana. Krievijas
vēstniecībā Latvijā militārā atašeja
Krievijas militārais atašejs Latvijā
biroju
vada pulkvedis Ruslans
R. Ušakovs
Ušakovs, kurš darbu Latvijā uzsāka
Avots: www.flickr.com
2019. gadā. R. Ušakovs biežāk nekā
amata priekšgājējs apmeklē drošības un ārpolitikas tematikai veltītus
pasākumus, kuru ietvaros veido sākotnējos kontaktus ar minēto jomu
ekspertiem.
Ārvalstu specdienesti pret Latviju strādā, ne tikai izvietojot izlūkus
diplomātisko pārstāvniecību paspārnē, bet arī īsteno darbu no savas
valsts teritorijas. Darbs no teritorijas ietver aktivitātes uz valsts
robežas, īslaicīgas izlūku vizītes Latvijā, kā arī darbu pret Latvijas
valstspiederīgajiem, tiem atrodoties dienesta pārstāvētajā valstī.
Aktīvie pasākumi visbiežāk tiek izvērsti interneta vidē – medijos un
sociālajos tīklos, kur specdienestu iesaisti identificēt ir sarežģīti. Liela
loma izlūkošanas ziņu iegūšanā ir tehniskajām spējām – arī izlūkošanai
kibertelpā un signālizlūkošanai, tomēr nav mazinājusies informācijas
avotu un kontaktpersonu nozīme.
Krievijā ir plaši izplatīta prakse, ka specdienesti izmanto citu
institūciju un organizāciju piesegu, parasti ieņemot amatus, kas saistīti
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ar starptautiskās sadarbības veidošanu. Tāpat citu institūciju darbiniekus,
piemēram, darbam ārvalstīs nozīmētus diplomātus, specdienesti var
iesaistīt slepenā sadarbībā. Šādu praksi SAB konstatējis arī Latvijā.
Lai palielinātu iespējas iegūt ziņas no plašāka kontaktpersonu loka,
Krievijas izlūkdienests darbam ir piesaistījis vēstniecībā Rīgā strādājošu
diplomātu. Pildot oficiālos pienākumus, diplomāts īsteno arī izlūkdienesta
uzdevumus, piemēram, tikšanās laikā ar Latvijas pārstāvjiem uzdodot
specdienesta sagatavotus jautājumus.
Ārvalstu specdienestu izlūkošanas aktivitātes Latvijā ir vērstas uz
to, lai pēc iespējas detalizēti izzinātu plašu jautājumu loku par Latvijas
iekšpolitikas un ārpolitikas, ekonomikas, enerģētikas un drošības politikas
aktualitātēm, tajā skaitā Latvijas aktivitātēm un mērķiem ES un NATO, kā
arī citās starptautiskajās organizācijās. Tāpat tiek apkopota informācija
un analizēti sociālie procesi, sabiedrības noskaņojums un reakcija uz
aktuāliem politiskiem un ekonomiskiem notikumiem. Novērojumi liecina,
ka arī 2019. gadā Krievijas izlūkošanas prioritāte bija NATO īstenotā
politika un aktivitātes reģionā, kā arī Latvijas aizsardzības spējas un
īstenotie pasākumi visa veida drošības stiprināšanai. Reģionālā drošības
politika ir arī citu Latvijā strādājošu ārvalstu specdienestu pastiprinātas
uzmanības lokā.
Lai stiprinātu Latvijas noturību pret ārvalstu specdienestu radīto
apdraudējumu, paralēli pretizlūkošanas darbam SAB īsteno arī
preventīvus un izglītojošus pasākumus. Piemēram, SAB amatpersonas
regulāri vada lekcijas un sniedz ieteikumus amatpersonām tajās valsts
institūcijās, kurās SAB atbilstoši normatīvajam regulējumam ir atbildīgs
par valsts noslēpuma aizsardzības pasākumiem. 2019. gadā SAB
izstrādājis informatīvu materiālu “Izlūkdienesti kibertelpā. Ieteikumi
drošības risku mazināšanai”, ar ko var iepazīties biroja mājaslapā.
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KRIEVIJAS IETEKMES PASĀKUMI
UN PROPAGANDA
 2019. gadā Krievijas dezinformācijas un propagandas

aktivitāšu mērķis Rietumos ir saglabājies un atbilst
stratēģiskajam mērķim ārpolitikā: vairot Krievijas ietekmi
starptautiski, mazinot citu varas centru ietekmi tai
interesējošās sfērās un reģionos.
 Salīdzinoši liela uzmanība Krievijas kampaņās tiek veltīta

NATO reputācijas graušanai.
 Par Baltijas valstīm 2019. gadā Krievijas propagandas mediji

izplatīja jau ierastos vēstījumus, apsūdzot tās rusofobijā,
nacisma atdzimšanā un militarizācijā.
 Citu valstu pieredze liecina, ka jebkādas izmaiņas attiecībā

uz Otrā pasaules kara pieminekļiem noved pie agresīvas
Krievijas pretreakcijas (diplomātiski un politiski protesti,
specdienestu īstenoti aktīvie pasākumi – informācijas
operācijas, kiberuzbrukumi, provokācijas).
2019. gadā Krievijas dezinformācijas un propagandas aktivitāšu
mērķis Rietumos ir saglabājies un atbilst stratēģiskajam mērķim
ārpolitikā: vairot Krievijas ietekmi starptautiski, mazinot citu varas centru
ietekmi tās interesējošajās sfērās un reģionos. Mērķa sasniegšanai tiek
izmantota šķelšanas politika. Tā vērsta vairākos virzienos. Pirmkārt,
vājināt transatlantiskās saites, otrkārt, mazināt Eiropas valstu vienotību,
treškārt, iekšēji šķelt atsevišķu valstu sabiedrības.
2019. gads Krievijas informatīvās ietekmes īstenošanā ārvalstīs
iezīmējas kā pēdējo gadu tendenču turpinājums 2019. gadā saglabājās
augsta dezinformācijas aktivitāšu intensitāte tradicionālajos medijos un
sociālajās platformās. Attīstoties tehnoloģiju iespējām, tiek attīstītas arī
propagandas izplatīšanas metodes.
2019. gadā turpināja darboties Jevgēņija Prigožina vadītā “Interneta
pētījumu aģentūra”, kura ražo lielu skaitu vēstījumu sociālajās
platformās. Vēstījumu izplatīšanā piedalās arī aktīvisti ārpus Krievijas,
kas apgrūtina iespējas noteikt to saikni ar Krieviju. Papildus personām,
kas izplata vēstījumus Facebook, Instagram, Twitter, VKontakte,
Odnoklassniki u.c., tiek izmantota automatizēta vēstījumu izplatīšana.
Sociālo platformu troļļi aktīvi izplata Krievijas propagandas mediju, kā
Sputnik un RT, vēstījumus.
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Krievijas kontrolētie televīzijas kanāli arī 2019. gadā bija populāri valstīs
ar nozīmīgu krieviski runājošo iedzīvotāju īpatsvaru. RT kanāls raida
vairākās valodās, tomēr tā reālā auditorija Rietumos nav liela. Krievijas
TV vēstījumi ietekmē ne tikai krievvalodīgo senioru auditoriju, kas primāri
patērē Krievijas kanālus. Vēstījumi sasniedz arī jaunākas auditorijas, kas
lieto sociālās platformas, kurās Krievijas TV sižeti tiek izplatīti interneta
vidē.
Papildus sociālajām platformām, interneta un tradicionālajiem
medijiem, Krievijas informatīvā ietekme Rietumos 2019. gadā tika
īstenota ar publiskās diplomātijas un tautiešu politikas palīdzību. Tautiešu
politikas programmu īstenošana pēdējos gados nav sevišķi efektīva,
tomēr tās pasākumi (semināri, konferences) dod iespēju veidot “mediju
notikumus”, kas tiek plaši atainoti Krievijas medijos. Finansējums šādiem
pasākumiem tiek nodrošināts ar Krievijas diplomātisko pārstāvniecību un
Krievijas veidotu fondu starpniecību.

Propagandas vēstījumi par atsevišķiem tematiem
Salīdzinoši liela uzmanība Krievijas kampaņās tiek veltīta NATO
reputācijas graušanai. Tas īpaši attiecas uz Centrālās un Austrumeiropas
valstu auditorijām, kurās arī 2019. gadā Krievija izplatīja jau iepriekš
aktualizētos vēstījumus. Pret NATO vērstu naratīvu izplatīšana
Krievijas medijos Baltijā un Polijā piedzīvoja strauju kāpumu uzreiz
pēc 2016. gada NATO Varšavas samita lēmuma par daudznacionālo
kaujas grupu izvietošanu Polijā un Baltijas valstīs. Kopš tā laika Krievijas
kampaņas izplata sekojošos vēstījumus:
NATO gatavo militāru triecienu Krievijai; ja notiks karš starp NATO
un Krieviju, tad tas notiks Baltijas valstu teritorijā un iznīcinās to;
NATO Baltijas valstīm izmaksā dārgi un izmaksas tiek segtas uz
sociāli mazaizsargāto grupu rēķina;
NATO karavīri ir amorāli dzērāji, kuri rada nekārtības;
ASV un NATO nav uzticami, tie nepalīdzēs savām dalībvalstīm
konfliktā ar Krieviju; NATO, Polijas un Baltijas valstu rīcība, palielinot
savas militārās spējas, izsauks Krievijas pretreakciju un līdz ar to tās
nonāks vēl lielākā nedrošībā nekā iepriekš” u.c.
Krievijas propagandas kampaņās ASV tiek izmantots kā viens no
Krievijas pretstatiem, ar ko jāsacenšas. 2019. gadā, līdzīgi kā iepriekš,
Krievijas mediji norādīja uz pamatojuma trūkumu Donalda Trampa
apsūdzēšanai par sadarbību ar Krieviju vēlēšanās 2016. gadā. Sociālajos
KRIEVIJAS IETEKMES PASĀKUMI UN PROPAGANDA
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tīklos Krievijas troļļi izplata sabiedrību šķeļošus vēstījumus par rasu
attiecībām, ieroču nēsāšanas tiesībām, bērnu vakcinācijas kaitīgumu u.c.
2019. gadā papildus ierastajām tēmām Krievijas mediji un troļļi
sociālajās platformās koncentrējās uz Eiropas Parlamenta vēlēšanām
maijā. Viens no darbību mērķiem, kuru neizdevās sasniegt, bija mazināt
vēlētāju aktivitāti.
Krievijas propagandas vēstījumi rod atsaucību daļā ES populistisko
un radikālo politisko spēku. Tiek kultivēti vēstījumi, kas pastiprina
šķirtni – “tradicionālās vērtības pret amorālo Eiropu” – un apstrīd Eiropas
Savienības institūciju leģitimitāti. Vēstījums ir viens, bet katrā mērķa valstī
tiek meklēti specifiski notikumi un procesi, kurus atainojot, šo vēstījumu
var izplatīt. Arvien aktuāls ir arī migrācijas problemātikas jautājums, lai
gan, salīdzinot ar 2015. un 2016. gadu, publikāciju apjoms samazinājies.
Krievijas propagandā ietverti arī vēstījumi, kas primāri paredzēti
iekšējam patēriņam un ļauj nostiprināt sabiedrībā Kremlim vēlamo
priekšstatu par citām valstīm, piemēram, Ukrainu un Baltijas valstīm.
Tādējādi Krievija manipulē ar sabiedrības dienaskārtībā esošajiem
jautājumiem, novērš uzmanību no citām problēmām, kā arī veicina
sabiedrības atbalstu savai ārpolitikai.
Notikumiem Ukrainā Krievijas medijos 2019. gadā bija prioritārs raksturs.
Ukrainas notikumu komentēšanai propagandas mediji veltīja tik daudz
laika, it kā tie būtu iekšēji Krievijas notikumi. Ukrainas prezidenta vēlēšanās
Krievijas mediji atbalstīja Volodimiru Zelenski un Krievijas nostāja pret
V. Zelenski kopumā ir mērenāka, nekā savulaik pret P. Porošenko. Tomēr
gada otrajā pusē V. Zelenski atainoja kā līderi, kurš nespēj kontrolēt savas
valsts nacionālistus, tāpēc ir apšaubāms, ka viņš panāks mieru Donbasā.
Kā galvenie ar Ukrainu saistītie atslēgvārdi Krievijas kampaņās 2019. gadā
saglabājās “banderovieši”, “fašisti”, “nacionālisti”.
Par Baltijas valstīm 2019. gadā Krievijas propagandas mediji izplatīja
jau ierastos vēstījumus, apsūdzot tās rusofobijā, nacisma atdzimšanā un
militarizācijā. Propagandas mediji pauž viedokli, ka Igaunija, Latvija un
Lietuva seko Vašingtonas norādēm, tāpēc izturas agresīvi pret Krieviju.
Tie kultivē ideju par Latviju kā neizdevušos valsti, no kuras masveidā
izbrauc cilvēki, pretstatā padomju laikiem, kad Baltijas valstīs esot
valdījis uzplaukums. Šim nolūkam Baltijas valstu mūsdienu ekonomiskos
rādītājus mērķtiecīgi salīdzina ar bagātākajām Rietumu valstīm, nevis
ar bijušajām PSRS republikām, kuras ekonomiski atpaliek no Latvijas,
Lietuvas un Igaunijas. Aktīvi Baltijas valstu kritizētāji un apmelotāji ir
interneta mediji RuBaltic, Baltnews (2019. gada vasarā Latvijas varas
iestādes apturēja pieeju baltnews.lv) un Sputnik.
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Aizvadītajā gadā SAB redzeslokā nonāca vairākas Krievijas
vēstniecības preses dienesta aktivitātes, kas neatbilst
Rietumvalstīs vispārpieņemtiem darba ar medijiem
standartiem, ir uzskatāmas par Latvijas informatīvajā telpā
īstenotiem ietekmes pasākumiem, kā arī ietver izlūkošanas
riskus.
Krievijas vēstniecība Latvijā īsteno praksi pasūtīt un apmaksāt
publikācijas atsevišķos Latvijas krievvalodīgajos medijos, taču
vēstniecības pasūtītie raksti tiek uzdoti kā pašu preses izdevumu
gatavoti materiāli. Netiek norādīts, ka saturs ir apmaksāts un sagatavots,
sadarbojoties ar Krievijas vēstniecību. Tādējādi gan vēstniecības preses
dienests, gan mediju redakcijas maldina lasītājus, liedzot iespēju
objektīvi izprast publikācijas kontekstu. Piemēram, šādā veidā avīzē
SegoDnja 2019. gada 18. martā tika publicēts Krievijas propagandas
raksts, kas veltīts piecgadei, kopš Krievijas īstenotās Krimas aneksijas.
Rakstā norādīts, ka “referendums” par Krimas pievienošanu Krievijai
bija demokrātisks, “pieklājīgie” Krievijas speciālo operāciju karavīri
tikai garantējuši drošu vidi pilsoniskās gribas īstenošanai, savukārt pēc
pievienošanās Krievijai uzplaukums sācies visās jomās.
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Krievijas vēstniecības preses sekretārs Vadims Ponomarjovs ar
kontaktpersonām Latvijā sadarbību veido, pārsniedzot ierasto darbam
ar medijiem nepieciešamo formātu. Viņš atsevišķas kontaktpersonas
regulāri ielūdz uz maltītēm restorānos, pasniedz dāvanas, sarunās
mērķtiecīgi izzina informāciju un viedokli par specifiskām iekšpolitikas,
starpvalstu attiecību un sabiedrisko procesu aktualitātēm. Uzturot šādas
attiecības ar Krievijas diplomātu, V.Ponomarjova kontaktpersonas riskē
tikt iesaistītas slēptu ietekmes pasākumu īstenošanā vai citās aktivitātēs,
kas ir pretrunā Latvijas interesēm.

Pirmais no kreisās puses – Krievijas vēstniecības preses sekretārs V. Ponomarjovs
Avots: www.melkon.lv

Vēsturiskās atmiņas nostiprināšana
Vēsturei, jo īpaši Otrā pasaules kara tematikai, ir liela nozīme Krievijas
politikā. Stāsti par kaujām un uzvarām tiešā veidā veido Krievijas
sabiedrības nacionālo identitāti. Vēsturisko notikumu interpretācija ir arī
starptautisko attiecību veidošanas un propagandas instruments.
Uzvara Otrajā pasaules karā ir galvenais elements, ko elite
mērķtiecīgi izmanto kā politisko vērtību sabiedrības mobilizēšanai
Kremļa interesēs. Kremlim ir būtiski uzturēt vēsturiskos vēstījumus
sabiedrības dienaskārtībā. Ik gadu pieaug propagandai un vēstures
popularizēšanai veltīto līdzekļu apjoms. Resursi tiek piešķirti dažādām
valsts, nevalstiskajām un akadēmiskajām organizācijām. Piemēram, par
godu 2020. gadā gaidāmajai Otrā pasaules kara beigu 75. gadadienai
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pērn aprīlī darbību uzsācis telekanāls “Pobeda”, kurā demonstrē filmas un
dokumentālos raidījumus par Otro pasaules karu.
No vēstures lomas izriet arī Krievijas ārpolitiskā uzvedība.
Krievija saasināti reaģē uz citu valstu un īpaši baltiešu, poļu
un ukraiņu skatījumu uz vēsturi, kas ietver arī Krievijas
īstenoto darbību kritiku. Jebkuri centieni apšaubīt oficiālo
pozīciju vai izcelt tai neglaimojošus faktus Krievijai nozīmē
vēršanos pret to.
2019. gada augustā un septembrī aktivizējās propagandas pasākumi
saistībā ar Molotova-Rībentropa paktu, jo pērn apritēja 80 gadi
kopš tā noslēgšanas, turklāt septembrī Eiropas Parlaments pieņēma
rezolūciju, kurā nosoda slepeno vienošanos starp nacistisko Vāciju
un Padomju Savienību. Savā retorikā Krievija faktiski ir atgriezusies
pie Padomju Savienības nostājas, ka Molotova-Ribentropa pakts bijis
nepieciešams ļaunums, lai novērstu nacistiskās Vācijas uzbrukumu
Padomju Savienībai. Krievija ne tikai publiskoja vairākus arhīvu
dokumentus, tajā skaitā pakta un tā slepeno pielikumu oriģinālus,
bet arī veica informatīvās darbības medijos, tostarp sociālajos tīklos.
Propagandā īpaši dominēja pret Baltijas valstīm un Poliju vērsti
vēstījumi, pārmetumi vēstures pārrakstīšanā. Piemēram, ka PSRS un
Vācijas vienošanās bijusi neizbēgama un ļāvusi novilcināt kara sākumu,
tādējādi glābjot dzīvības; ka Baltijas valstis un Polija faktiski ieguvušas
no šī pakta; ka Baltijas valstis ir apsēstas ar vēsturi un kopš PSRS
sabrukuma nav sasniegušas pašas savus mērķus. 2019. gada nogalē
Krievija sevišķi aktīvi, tostarp iesaistoties V. Putinam, īstenoja kampaņu
pret Poliju, norādot, ka Polija esot jāvaino par atbalstu Vācijai 30-to
gadu beigās, kas noveda pie Otrā pasaules kara izcelšanās.
Sev labvēlīgas vēsturiskās atmiņas nostiprināšanai Kremlis tieši
un netieši finansē virkni pseidoakadēmisku organizāciju un pētījumu
dažādu publikāciju un videosižetu sagatavošanai. Piemēram, darbam
ar Baltijas valstīm specializējas fonds “Istoricheskaya pamyat”. Fonda
redzamākās personas ir Aleksandrs Djukovs un Vladimirs Simindejs,
kuri abi Latvijā atzīti par persona non grata. “Istoricheskaya pamyat”
aktīvisti šogad izdevuši vairākas grāmatas un publikācijas, kā arī rīko
dažādus vēsturei veltītus pasākumus. Piemēram, jūnijā notika grāmatas
“Baltijas lūzums (1918-1919). Augusts Vinnigs pie Igaunijas un Latvijas
valstiskuma šūpuļa” prezentācija. Grāmatā iecerēts apgāzt igauņu un
latviešu vēsturiskos mītus. V. Simindejs sadarbībā ar Latvijas Saeimas
deputātu N. Kabanovu sagatavojuši publicēšanai materiālu par Latvijas
sūtņa E. Krieviņa atmiņām par situāciju 20. gadsimta 30-to gadu otrajā
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pusē Berlīnē, ko publicēs “Krievijas un Austrumeiropas vēsturisko
pētījumu žurnālā”. Kā Baltijas vēstures ekspertus viņus intervē arī
Krievijas propagandas mediji, tādējādi ļaujot tiem sasniegt ievērojamu
auditoriju.
Tāpat pēdējo gadu laikā Krievija sev izdevīgas vēsturiskās atmiņas
nostiprināšanai pievērsusies militāro memoriālu uzturēšanai un
saglabāšanai. 2019. gada decembra vidū Krievijas aizsardzības ministrs
S. Šoigu ierosinājis ieviest atbildību par padomju militāro memoriālu
apgānīšanu, tostarp gadījumiem, kas notikuši ārzemēs. Ministrs uzsvēris,
ka strauji pieaug vandālisma gadījumu skaits – Ukrainā, Vācijā, Polijā,
Čehijā, Ungārijā, Austrijā, Igaunijā, Latvijā un citās valstīs.
Citu valstu, piemēram, Igaunijas, Polijas, Čehijas, pieredze liecina,
ka jebkādas korekcijas un/vai izmaiņas attiecībā uz Otrā pasaules kara
pieminekļiem noved pie agresīvas Krievijas pretreakcijas. Tā ietver
diplomātiskus un politiskus protestus, kā arī Krievijas specdienestu
īstenotus aktīvus pasākumus – informācijas operācijas, kiberuzbrukumus,
provokācijas. Piemēram, Krievijas Ārlietu ministrija asi reaģēja uz Prāgas
pašvaldības plāniem pārcelt pieminekli PSRS maršalam Ivanam Koņevam
un tā vietā novietot pieminekli Krievijas Atbrīvošanas armijas karavīriem.
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KIBERAPDRAUDĒJUMS
 Krievija attīsta un izmanto kiberspējas politisko un drošības

mērķu sasniegšanai gan stratēģiskā, gan taktiskā līmenī.
 NATO un ES drošībai būtiskāko apdraudējumu veido

Krievijas un Ķīnas specdienestu aktivitātes kibertelpā.
Apdraudējums kibertelpā veido pastāvīgi klātesošus drošības riskus, ar
ko jārēķinās gan indivīdiem, gan sabiedrībai un valstij kopumā. Kibertelpu
ļaunos nolūkos izmanto dažādi motivētas organizācijas un personas,
piemēram, nodarbojoties ar kiberhuligānismu vai krāpniecību, tomēr
valstiski visaugstākos drošības riskus rada ārvalstu specdienesti, ārvalstu
bruņoto spēku kibervienības un valsts atbalstītas haktīvistu grupas.
Rietumvalstīm, arī NATO un ES drošībai būtiskāko apdraudējumu veido
Krievijas un Ķīnas specdienestu aktivitātes kibertelpā. Lai arī Latvijas
valsts drošībai galvenos draudus neapšaubāmi rada Krievija, tomēr arī
citas valstis var radīt kaitējumu Latvijai, ja tiek apdraudēta kolektīvā
drošība, vai mūsu sabiedroto nacionālās intereses.
Krievija attīsta un izmanto kiberspējas politisko un drošības mērķu
sasniegšanai gan stratēģiskā, gan taktiskā līmenī. Tas ir pamatots
stratēģiskos politikas dokumentos, tādos kā Krievijas Militārajā doktrīnā
un Informācijas drošības doktrīnā. Pēdējo 4–5 gadu laikā valdošais režīms
Krievijā Rietumvalstis – NATO, ES un jo īpaši ASV – pārliecinoši definē kā
pretiniekus. Tas savukārt nosaka, ka Krievija attīsta līdzekļus pretinieka
vājināšanai, kas tiek piemēroti gan nosacītā miera laikā, gan konflikta
eskalācijas apstākļos. Aktivitātes kibertelpā ir daļa no Krievijas kopējās
politikas, tās tiek saskaņotas un nereti lietotas kombinācijā ar citiem
ietekmes rīkiem.
Kibertelpā ir izšķirami vairāki apdraudējumu veidi –
spiegošana, informācijas operācijas sabiedrības viedokļa un
lēmumu pieņēmēju ietekmēšanai, kā arī destruktīvas darbības
pret informāciju tehnoloģiju (IT) sistēmām vai industriālo
infrastruktūru.
Krievijas specdienesti attīsta spējas visos minētajos virzienos.
Pārliecinoši lielākā daļa pret Rietumvalstīm vērsto kiberuzbrukumu ir
saistīti ar izlūkošanas datu iegūšanu.
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Krievijas specdienestu īstenoto kiberuzbrukumu mērķu loks ir ārkārtīgi
plašs, kas sasaucas ar Krievijas ārpolitikas interesēm un specdienestu
uzdevumiem. Tie tiek vērsti pret valsts institūcijām, uzņēmumiem,
akadēmisko un pētniecības jomu, nevalstiskām organizācijām un
medijiem. Attiecībā uz NATO un ES Krievijas kiberspējas prioritāri ir vērstas
uz izlūkošanas datu iegūšanu par šo organizāciju, kā arī to dalībvalstu
ārpolitikas un drošības politikas sfēru, arī valstu bruņotajiem spēkiem.
Visbiežāk Krievijas specdienestu kiberuzbrukumu mērķis ir iekļūt
informācijas sistēmās, tajās darboties nepamanīti, un ilgstoši iegūt no
sistēmām datus – personu un organizāciju e-pastu saraksti, apstrādātos
dokumentus, iekšējās datu bāzes u.tml. Parasti uzbrukumi tiek vērsti
pret internetam pieslēgtām sistēmām, tajā skaitā dažādām viedierīcēm.
Lai iekļūtu sistēmā, kiberspeciālisti skenē IT sistēmas, meklējot tajās
drošības nepilnības un, izmantojot tās, izvieto sistēmās speciāli izveidotas
programmas jeb ļaunatūras, ar kuru palīdzību iegūst kontroli pār sistēmu.
Krievijas specdienesti plaši pielieto arī tā dēvēto pikšķerēšanas metodi.
Proti, sistēma ar ļaunatūru tiek inficēta, kad mērķa persona atver e-pasta
vēstulei pievienotu pielikumu vai aktīvo saiti, kurā paslēpta ļaunatūra.
Viltus e-pasta vēstule visbiežāk tiek veidota, individuāli pieskaņojoties
katram potenciālajam mērķim. Tas nozīmē, ka pirms tam par mērķa
personu, organizāciju vai uzņēmumu tiek veikta izpēte, kas ļauj izveidot
ticamu vēstules saturu.
SAB vērtējumā pret Latviju vērstās Krievijas kiberaktivitātes iekļaujas
kopējās pret Rietumvalstīm vērstajās darbībās gan izvēlēto mērķu un
metožu, gan uzbrukumu intensitātes ziņā. Līdzīgi kā Rietumvalstīs
kopumā, arī Latvijā pēdējos gados konstatētie
Krievijas specdienestu kiberuzbrukumi lielākoties tiek
īstenoti spiegošanas nolūkā un vērsti pret valsts institūcijām –
galvenokārt aizsardzības, iekšlietu un ārlietu jomu.
Pēdējo 4–5 gadu laikā Latvijā konstatēto ārvalstu specdienestu
īstenoto kiberuzbrukumu skaits nav būtiski mainījies un gadā sasniedz
pāris desmitus gadījumu.
Rietumvalstu kiberdrošības speciālisti pastiprinātu uzmanību pievērš
ne tikai Krievijas, bet arī Ķīnas aktivitātēm. Novērojams pakāpenisks
Ķīnas kiberoperāciju skaita pieaugums, un tās rada būtisku apdraudējumu
Rietumvalstu drošībai un interesēm, turklāt tiek prognozēts, ka šī
tendence turpināsies. Pēdējo piecu gadu laikā Ķīna ieguldījusi resursus,
lai sistematizētu, centralizētu un padarītu efektīvākas dažādu institūciju
īstenotās aktivitātes kibertelpā. Ķīnas specdienestu kontrolētās hakeru
grupas pārskatījušas darbības metodes un pilnveidojušas tehniskos
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rīkus. Ķīnas kiberoperāciju kampaņas kļūst aizvien attīstītākas, tehniski
sarežģītākas un grūtāk konstatējamas.
Ķīna pret Rietumvalstīm vērš masīvas spiegošanas kampaņas, kas
radījušas ne tikai drošības apdraudējumu, bet nodarījušas kaitējumu
valstu tautsaimniecībai. Ķīna izmanto kiberspiegošanu pret ārkārtīgi
plašu mērķu klāstu visos pasaules reģionos, vēršot kiberoperācijas pret
valsts un privātām kompānijām, akadēmisko un pētniecisko sektoru,
valsts institūcijām, militāro un aizsardzības jomu, kā arī nevalstiskām
organizācijām, kas iesaistītas sadarbībā ar Ķīnu. Iegūto informāciju Ķīna
izmanto, lai vairotu ekonomisko, militāro un politisko ietekmi. Ekonomiskās
konkurētspējas palielināšana ir visizplatītākais Ķīnas kiberspiegošanas
motīvs, tomēr pēdējos gados pieaug kiberspiegošanas kampaņas pret
dažādu valstu ārpolitikas un drošības politikas institūcijām, lai iegūtu
stratēģiski svarīgu izlūkošanas informāciju par valstu īstenoto politiku
Pekinai nozīmīgos jautājumos.

Politiskā reakcija pret kiberapdraudējumu
2018. un 2019. gadā Rietumvalstis, reaģējot uz agresīvajām,
masveidīgajām un intensīvajām Krievijas īstenotajām kiberoperācijām,
ir spērušas vairākus politiskus atbildes soļus, turklāt darbs šajā virzienā
turpinās. 2018. gada februārī un oktobrī vairākas valstis izplatīja
paziņojumus, kuros norāda uz Krievijas atbildību par vairāku konkrētu
kiberuzbrukumu
īstenošanu.
Piemēram,
Nīderlande
publiskoja
informāciju, kas detalizēti pierādīja un vārdā nosauca Krievijas militārā
izlūkdienesta kiberspeciālistus, kuri plānoja veikt operāciju ar mērķi iegūt
kontroli pār Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas (OPCW) informācijas
sistēmām Hāgā. Viens no šo paziņojumu mērķiem bija parādīt gan
Rietumu sabiedrībai, gan Krievijai, ka ir iespēja pierādīt konkrēta aktora
atbildību par darbībām kibertelpā un, pretēji atsevišķiem pieņēmumiem,
darbības tajā nav anonīmas.
2019. gadā septiņas ES dalībvalstis, tajā skaitā Latvija, vienojās par
nepieciešamību noteikt kibersankcijas indivīdiem un organizācijām,
kas veikušas kiberuzbrukumus kādā no ES dalībvalstīm. Tā rezultātā
Eiropadome 2019. gada 17. maijā ieviesa regulējumu, kas ES dod iespēju
noteikt mērķtiecīgus ierobežojošus pasākumus, ar kuriem reaģē uz
kiberuzbrukumiem, kas rada ārējos draudus ES vai tās dalībvalstīm, un
attur no tiem. Ar šo regulējumu ES pirmo reizi tiek dota iespēja noteikt
sankcijas personām vai vienībām, kas ir atbildīgas par kiberuzbrukumiem
vai šādu uzbrukumu mēģinājumiem, kas sniedz finansiālu, tehnisku
vai materiālu atbalstu šādiem uzbrukumiem vai kas ir jebkādā veidā
KIBERAPDRAUDĒJUMS
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iesaistītas tajos. Tāpat ES dalībvalstis ir vienojušās izstrādāt vienotu
kiberdiplomātijas instrumentu kopumu, kas paredzētu vēl ciešāku
sadarbību kiberdrošības jomā, kā arī atbildes soļus pret ES un dalībvalstīm
īstenotu kiberuzbrukumu gadījumā.

Latvijas IT sistēmu aizsardzība
Lai pēc iespējas samazinātu ārvalstu specdienestu kiberuzbrukumu
radītos drošības riskus, būtiski ir stiprināt valstiski nozīmīgu IT sistēmu
aizsardzību, kas balstās gan uz kvalificētu speciālistu kopumu, gan
tehnoloģiskiem risinājumiem. To Latvijas institūciju IT sistēmas,
kuru darbības nodrošina būtiskas valsts un sabiedriskās funkcijas,
ir iekļautas IT kritiskās infrastruktūras kopumā. Šīs institūcijas ir
pakļautas īpašām drošības prasībām, kas cita starpā palielina noturību
pret kiberuzbrukumiem. Ja tehniski ir iespējams, šīm IT sistēmām tiek
piemēroti arī pakalpojumu atteices jeb DDoS uzbrukumu aizsardzības
risinājumi. 2019. gadā pret informācijas sistēmām, kam piemērota DDoS
aizsardzība, tikuši vērsti aptuveni 250 (salīdzinoši 2017. gadā – 190)
nozīmīgi pakalpojumu atteices uzbrukumi, no kuriem 15 uzbrukumi
vērtējami kā vērienīgi un profesionāli īstenoti. DDoS aizsardzības
risinājums ir pierādījis savu efektivitāti, un IT sistēmas, kam tas ticis
piemērots, visos gadījumos ir spējušas uzbrukumiem pretoties. Šādu
uzbrukumu patiesos iniciatorus noskaidrot ir ārkārtīgi sarežģīti. Bieži
šādas darbības īsteno kiberhuligāni, tomēr ir iespējama arī Krievijas
specdienestu iesaiste. Pēdējos gados īpaša uzmanība tiek pievērsta
tam, lai stiprinātu ar vēlēšanām saistītās IT infrastruktūras drošību,
jo kiberuzbrukumi tai varētu diskreditēt gan vēlēšanu procesu, gan
ļautu spekulēt ar rezultātu precizitāti. Lai arī no ārvalstīm koordinēti
kiberuzbrukumi ar vēlēšanām saistītām IT sistēmām nav identificēti
ne 2018. gada Saeimas vēlēšanās, ne 2019. gada Eiropas Parlamenta
vēlēšanās, Centrālai vēlēšanu komisijai jāturpina sistemātisks darbs pie
drošu un efektīvu IT risinājumu ieviešanas.
Lai stiprinātu IT kritiskās infrastruktūras drošību, atbilstoši
grozījumiem Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr.442
“Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”, valsts drošības
iestādes sadarbībā ar CERT.LV 2019. gadā izstrādāja rekomendācijas
par ārpus NATO, ES un Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) ražotu/
izstrādātu informācijas tehnoloģiju izmantošanu, kas jāņem vērā valsts
un pašvaldību institūcijām. Rekomendācijas nosaka arī to, ka IT kritiskās
infrastruktūras turētājs ar valsts drošības iestādēm saskaņo ārpus NATO,
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ES un EEZ ražotu tehnoloģisko produktu vai rīku izmantošanu. Jaunais
regulējums ļauj samazināt ar minēto tehnoloģiju izmantošanu saistītos
drošības riskus IT kritiskās infrastruktūras objektos.
Informācijas tehnoloģiju drošības rekomendācijas
Ieteikumi informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldībai valsts
un pašvaldību institūcijās un informācijas tehnoloģiju kritiskajā
infrastruktūrā:
– Plānojot informācijas sistēmu drošības pasākumus, balstās uz šo
sistēmu risku analīzi, kas izstrādāta, ņemot vērā globālos un lokālos
apdraudējumus informācijas tehnoloģiju jomā. Risku analīze tiek
pārskatīta vismaz vienu reizi gadā vai, konstatējot informācijas sistēmai
aktuālus, iepriekš nezināmus, drošības apdraudējumus, vai arī pēc
nozīmīga sistēmas drošības incidenta.
– Organizējot infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgu informācijas
tehnoloģiju produktu un pakalpojumu iepirkumu procedūras, nosaka,
ka attiecīgie produkti un pakalpojumi ir ražoti un izstrādāti un produktu
ražotājs un pakalpojumu sniedzējs ir:
a) juridiska persona, kas reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai
Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un tās patiesā
labuma guvējs ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis;
b) vai arī fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ
valsts pilsonis.
– Vērtējot infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgu informācijas
tehnoloģiju produktu un pakalpojumu iepirkumus, dod priekšroku
tādiem produktiem un pakalpojumiem, kas sertificēti NATO,
Eiropas Savienībā vai kādā to dalībvalstī un atbilst starptautiskajiem
standartiem informācijas tehnoloģiju drošības jomā.
– Vērtējot infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgu informācijas
tehnoloģiju produktu un pakalpojumu iepirkumus, nedod priekšroku
tādiem produktiem un pakalpojumiem, kuru izcelsmes vai mītnes
valstīm ir ofensīvas kiberprogrammas pret NATO, Eiropas Savienību un
to dalībvalstīm (piemēram, Krievija, Ķīna, Ziemeļkoreja, Irāna).
– Informācijas tehnoloģiju kritiskā infrastruktūra un, atbilstoši valsts
drošības iestādes pieprasījumam, arī jebkura valsts vai pašvaldības
institūcija ar kompetento valsts drošības iestādi saskaņo infrastruktūras
funkcionēšanai nozīmīgu, ārpus NATO, Eiropas Savienības vai EEZ
ražotu produktu vai radītu pakalpojumu lietošanu vai izmantošanu.
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VALSTS NOSLĒPUMA, NATO, ES
UN ĀRVALSTU KLASIFICĒTĀS
INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA
 SAB 2019. gadā izsniedza 667 speciālās atļaujas darbam

ar valsts noslēpumu un atteica piešķirt pieeju valsts
noslēpumam divos gadījumos, kā arī izsniedza 1922
sertifikātus darbam ar NATO klasificētu informāciju, 1960
sertifikātus darbam ar ES klasificētu informāciju un atteica
piešķirt pieeju NATO un ES klasificētai informācijai trijos
gadījumos.
 2020. gada janvārī spēkā esoši ir 95 SAB izsniegti IDS

darbam ar valsts noslēpuma objektiem un 6 – darbam
ar NATO un ES klasificēto informāciju. 2019. gadā SAB
izsniedzis 28 IDS un veicis izmaiņas trīs iepriekš izsniegtos
IDS, četriem komersantiem atteikts izsniegt IDS, un vienam
komersantam anulēts iepriekš izsniegtais IDS.
Valsts noslēpums ir informācija, kuras nozaudēšana vai nelikumīga
izpaušana var nodarīt kaitējumu valsts drošībai, ekonomiskajām vai
politiskajām interesēm. Valsts noslēpuma aizsardzība ietver personāla
drošību, telpu fizisko drošību, dokumentu aprites drošību, informācijas
drošību elektroniskajā vidē un industriālo drošību.
Klasificētas informācijas aizsardzība ir arī būtisks Ziemeļatlantijas
līguma organizācijas (NATO) un Eiropas Savienības (ES) drošības aspekts,
tāpēc Latvijas spēja nodrošināt šo aizsardzību ir priekšnoteikums tam, ka
Latvija tiek uzskatīta par pilnvērtīgu partneri šajās organizācijās. Likumā
“Par valsts noslēpumu” noteikts, ka valsts noslēpuma statuss attiecināms
arī uz NATO un ES, kā arī ārvalstu un starptautisko organizāciju klasificētu
informāciju. Par NATO un ES klasificētas informācijas aizsardzību Latvijā ir
atbildīga SAB apakšstruktūra – Nacionālā drošības iestāde (NDI). Latvijā
īstenotās NATO un ES klasificētas informācijas aizsardzības programmas
atbilstību NATO un ES drošības noteikumiem regulāri pārbauda atbildīgo
NATO un ES drošības struktūru inspekcijas.
SAB kā NDI ir atbildīga arī par ārvalstu un to institūciju klasificētas
informācijas aizsardzību, tajā skaitā SAB nodrošina starptautisko līgumu
praktisko izstrādi, saskaņā ar kuriem tiek veikta Latvijas un ārvalstu
institūciju klasificētas informācijas apmaiņa un aizsardzība.
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Personāla drošība
Personu pārbaudes, lai izsniegtu speciālās atļaujas pieejai valsts
noslēpumam, atbilstoši likumā “Par valsts noslēpumu” noteiktajai
kompetencei, veic visas trīs valsts drošības iestādes – SAB, Valsts
drošības dienests un Militārās izlūkošanas un drošības dienests.
Savukārt personu pārbaudes, lai izsniegtu sertifikātus darbam ar
NATO un ES klasificētu informāciju, veic SAB NDI.
Lai piešķirtu pieeju klasificētai informācijai, valsts drošības iestāde
konstatē, vai personai ieņemamā amata ietvaros ir šāda nepieciešamība,
kā arī veic pārbaudi un izsniedz speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam
un sertifikātu darbam ar NATO vai ES klasificēto informāciju. Amatus,
kuru pienākumus pildot, nepieciešama pieeja valsts noslēpumam vai
arī NATO vai ES klasificētai informācijai, nosaka katras iestādes vadītājs.
Šie amatu saraksti tiek saskaņoti ar atbildīgo valsts drošības iestādi, un,
vadoties pēc tā, notiek attiecīgo personu pārbaude.
Kritēriji, saskaņā ar kuriem tiek lemts par speciālās atļaujas darbam
ar valsts noslēpumu piešķiršanu vai atteikšanu, noteikti likuma “Par
valsts noslēpumu” 9. pantā. Speciālā atļauja darbam ar valsts noslēpumu
tiek izsniegta uz laiku līdz 5 gadiem. Sertifikātu darbam ar NATO un ES
klasificētu informāciju izsniedz pēc personas papildu pārbaudes, kuru
var veikt tikai, ja personai jau izsniegta speciālā atļauja darbam ar valsts
noslēpumu. Sertifikāta darbam ar NATO un ES klasificēto informāciju
derīguma termiņš atbilst speciālās atļaujas derīguma termiņam.
Personu, kurām izsniegtas speciālās atļaujas pieejai valsts
noslēpumam, kā arī sertifikāti darbam ar NATO vai ES klasificētu
informāciju, pienākumi noteikti likumā “Par valsts noslēpumu”, kā arī
Ministru kabineta 2004. gada 6. janvāra noteikumos Nr. 21 “Valsts
noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības
un ārvalstu institūciju klasificētas informācijas aizsardzības noteikumi”,
savukārt atbildība par valsts noslēpuma tīšu vai netīšu izpaušanu
paredzēta Krimināllikumā.
SAB 2019. gadā izsniedza 667 speciālās atļaujas darbam ar valsts
noslēpumu un atteica piešķirt pieeju valsts noslēpumam divos gadījumos,
kā arī izsniedza 1922 sertifikātus darbam ar NATO klasificētu informāciju,
1960 sertifikātus darbam ar ES klasificētu informāciju un atteica piešķirt
pieeju NATO un ES klasificētai informācijai trijos gadījumos.
Saskaņā ar likuma “Par valsts noslēpumu” grozījumiem, kas stājās
spēkā 2018. gada 1. jūlijā, valsts drošības iestādes lēmumu par speciālās
atļaujas pieejai valsts noslēpumam atteikumu persona var apstrīdēt
VALSTS NOSLĒPUMA, NATO, ES UN ĀRVALSTU KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA
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ģenerālprokuroram, kura lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā
tiesā.
2019. gadā vienā gadījumā ģenerālprokurors ir atzinis, ka SAB
lēmums par atteikumu pieejai valsts noslēpumam ir bijis pamatots, bet
otrā gadījumā ģenerālprokurors daļēji vai uz laiku atcēla SAB lēmumu
un pārsūtīja to trūkumu novēršanai vai papildu pārbaudei. SAB minēto
gadījumu ir papildus izvērtējis un atkārtoti atteicis personai pieeju valsts
noslēpumam. Atkārtotais SAB lēmums netika pārsūdzēts.

Fiziskā drošība un dokumentu aprites drošība
Telpu pārbaude un sertifikācija darbam ar valsts noslēpumu ietilpst
visu trīs valsts drošības iestāžu kompetencē, savukārt telpas, kurās tiek
apstrādāta NATO un ES klasificētā informācija, sertificē tikai SAB NDI.
SAB vērtē pārraudzībā esošo valsts iestāžu, kā arī komersantu, kas
pieteikušies industriālās drošības sertifikāta (IDS) saņemšanai, atbilstību
normatīvos aktos noteiktām drošības prasībām. Pārbaudes ietver telpu
drošību, elektronisko drošību, procedūru drošību, personāla drošību, kā
arī klasificētās informācijas aprites un aizsardzības pasākumu pārbaudes.
SAB arī konsultē valsts iestāžu un komersantu darbiniekus par telpu
drošības un klasificētās informācijas aprites (saņemšana, apstrāde,
uzglabāšana, iznīcināšana) jautājumiem.
Savukārt SAB Centrālais reģistrs pārrauga un kontrolē Latvijai nodotās
NATO un ES klasificētās informācijas aizsardzību.

Informācijas drošība elektroniskajā vidē
SAB veic visu valsts noslēpuma, kā arī NATO un ES klasificētas
informācijas apstrādei paredzēto informācijas sistēmu drošības
pārbaudes un akreditāciju gan valsts iestādēs, gan komersantu, kas
pieteikušies IDS saņemšanai, uzņēmumos.

Industriālā drošība
IDS apliecina komersantu tiesības pildīt valsts pasūtījumus, kuri
saistīti ar piekļuvi valsts noslēpuma objektiem, NATO un ES klasificētai
informācijai, kā arī apliecina komersanta spēju nodrošināt šādas
informācijas aizsardzību.
Komersantu pārbaudes, lai tiem izsniegtu IDS darbam ar valsts
noslēpumu, veic visas trīs valsts drošības iestādes, savukārt SAB,
balstoties uz pārbaužu materiāliem, pieņem lēmumu par IDS izsniegšanu.
32

VALSTS NOSLĒPUMA, NATO, ES UN ĀRVALSTU KLASIFICĒTĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

Komersantu pārbaudes, lai izsniegtu IDS darbam ar NATO un ES
klasificētu informāciju, veic SAB.
Kritēriji, saskaņā ar kuriem tiek lemts par IDS piešķiršana vai
atteikšanu, noteikti likuma “Par valsts noslēpumu” 9.1 pantā. Savukārt
IDS pieteikuma iesniegšanas kārtība, iesniedzamo dokumentu saraksts,
termiņi, kā arī IDS izsniegšanas, uzskaites, izmantošanas, kategoriju
maiņas vai anulēšanas kārtība un valsts noslēpuma aizsardzības
organizāciju IDS izmantošanas laikā noteikta Ministru kabineta 2018. gada
10. jūlija noteikumos Nr. 417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi”.
Komersanti var pieteikties IDS izsniegšanai, aizpildot ar augstāk
minētajiem noteikumiem apstiprināto formu. IDS tiek izsniegts uz laiku
līdz pieciem gadiem.
2020. gada janvārī spēkā esoši ir 95 SAB izsniegti IDS darbam ar
valsts noslēpuma objektiem un 6 – darbam ar NATO un ES klasificēto
informāciju. 2019. gadā SAB izsniedzis 28 IDS un veicis izmaiņas trīs
iepriekš izsniegtos IDS, četriem komersantiem atteikts izsniegt IDS, un
vienam komersantam anulēts iepriekš izsniegtais IDS.
Ja SAB pieņemts lēmums par IDS atteikumu vai anulēšanu,
komersants to var apstrīdēt ģenerālprokuroram, kura lēmumu var
pārsūdzēt Administratīvajā tiesā. Komersants var atkārtoti pretendēt
saņemt IDS piecus gadus pēc galīgā nolēmuma spēkā stāšanās.
2019. gadā SAB lēmums par IDS atteikumu vai anulēšanu apstrīdēts
vienā gadījumā. SAB lēmums atstāts negrozīts.
Lai komersants varētu saņemt IDS, veiktas uzņēmumu īpašnieku,
amatpersonu un darbinieku pārbaudes un 242 personām izsniegtas
speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu.
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MOBILO TELEFONU KONTROLES
IEKĀRTAS DARBĪBA
SAB atrodas iekārta, ar kuru tiesībsargājošās un valsts
drošības iestādes veic mobilo telefonu kontroli. Telefonu
kontroles rezultātā iegūtie dati tiek nodoti operatīvās
darbības subjektam, kas ir konkrēto telefonsarunu
pārtveršanas iniciators un saņēmis Augstākās tiesas tiesneša
sankciju. SAB kompetences un atbildības jomā ietilpst
likumīga telefonsarunu kontrole, telefonsarunu kontroles
tehnisko parametru un metodikas aizsardzība un iegūtās
informācijas aizsardzība pret nesankcionētu izpaušanu līdz
tās nodošanai operatīvās darbības subjektam.
Pirms telefona kontroles uzsākšanas SAB saņem operatīvās darbības
subjekta lēmuma daļu, kurā norādīts:
 lēmuma reģistrācijas numurs;
 amatpersona, kura pieņēmusi lēmumu;
 iestādes vadītājs, kas to apstiprinājis;
 Augstākās tiesas tiesnesis, kas to sankcionējis;
 kontrolējamais telefona numurs;
 termiņš, līdz kādam kontrole veicama.
Uzraudzību pār sarunu operatīvās noklausīšanās atbilstību likumam
veic ģenerālprokurors un viņa īpaši pilnvaroti prokurori. Parlamentāro
kontroli realizē Saeimas Nacionālās drošības komisija. 2019. gadā, tāpat
kā iepriekšējos gados, SAB nav pieļāvis likumpārkāpumus, nodrošinot
mobilo telefonu kontroli. Mobilo telefonu kontroles izmantošanas
sadalījums starp operatīvās darbības subjektiem ir redzams attēlā.
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ESMT mērķu sadalījums pēc iestādēm

Iekšējās drošības birojs
3.6%

VID IDP, IeVP,
NBS Militārā policija kopā
0.3%
Valsts policija
35%

Valsts robežsardze
7.9%
Militārās izlūkošanas
un drošības dienests
10.8%
VID Nodokļu un
muitas policijas pārvalde
7.5%

KNAB
2.2%

SAB
11.6%

Valsts
drošības dienests
21.0 %

Kopējās ESMT mērķu skaita izmaiņas

MOBILO TELEFONU KONTROLES IEKĀRTAS DARBĪBA
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KONTAKTINFORMĀCIJA
Satversmes aizsardzības birojs
a/k 286, Rīga, LV-1001
Tālrunis: 67025407
Fakss: 67025406
E-pasts: info@sab.gov.lv vai sab@sab.gov.lv
Presei:
Tālrunis: 28386600
E-pasts: info@sab.gov.lv
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