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PRIEKŠVĀRDS
Pagājušā gada sākumā šķita, ka 2020. gads būs īpaši nozīmīgs, jo
apritēja 25 gadi, kopš izveidots Satversmes aizsardzības birojs (SAB).
SAB stratēģiskie mērķi ir nemainīgi – uzturēt klasificētas informācijas
aizsardzības sistēmu, iegūt izlūkošanas un pretizlūkošanas informāciju,
kā arī pārstāvēt Latvijas drošības intereses starptautiskās organizācijās
un darba grupās. Aizvadītajos 25 gados SAB ir pamats lepoties ar
ieguldījumu Latvijas un starptautiskās drošības stiprināšanā.
Tomēr 2020. gads SAB izvērtās tikpat sarežģīts un dramatisks
kā ikvienam, ko skāra Covid-19 pandēmija. Šis bija izaicinājumu laiks
biroja darbiniekiem, viņu ģimenes locekļiem un draugiem. Pandēmija
mainīja mūsu ieradumus, ikdienu, darba režīmu, taču neatcēla riskus un
apdraudējumus, kas skar Latviju. Tāpēc SAB darbiniekiem bija maksimāli
jāmobilizējas, lai nodrošinātu savu un sev tuvo cilvēku veselību un
atbilstoši risinātu uzdevumus, kas saistīti ar Latvijas drošības interesēm
kā nacionālā, tā starptautiskā mērogā.
Pandēmijas laiks ir atklājis jaunus globālus apdraudējumus. Īpaši
ņemot vērā pieaugošos hibrīddraudus, tostarp kiberdrošības riskus, ir
būtiski palielinājies apdraudējumu spektrs. Draudi Latvijas nacionālajai
drošībai saistīti ar situācijas attīstību starptautiskajā drošības vidē,
Krievijas militārajām aktivitātēm Latvijas robežu tuvumā, kā arī
ļaunprātīgām kiberaktivitātēm. 2021. gads turpina mūs izaicināt ar
pandēmiju un vīrusa mutācijām. Šajā sakarā kā nekad agrāk pieaugusi
dezinformācijas loma. Sagaidāms, ka mūsu Austrumu kaimiņi gatavosies
vērienīgām militārām mācībām 2021. gadā. Sabiedriskais un politiskais
atbalsts, kā arī vienota izpratne ar sabiedrotajiem palīdzēs pārvarēt arī
šos izaicinājumus!

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 atspoguļo 2020. gada
pretizlūkošanas, izlūkošanas un klasificētas informācijas aizsardzības
jautājumus.
Šajā pārskatā SAB īpaši akcentē 2020. gada notikumus Baltkrievijā,
sniedz Krievijas sociāli ekonomisko un politisko procesu analīzi un
vērtējumu, kā arī iespēju robežās, normatīvos noteiktās neklasificējamās
informācijas ietvaros, sniedz vērtējumu par ārvalstu izlūkošanas un
drošības dienestu, kas vērsti pret Latvijas interesēm, darbību.
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1. ĀRVALSTU IZLŪKOŠANAS
UN DROŠĪBAS DIENESTI
PANDĒMIJA NEAPTUR SPECDIENESTU DARBU
SAB īsteno pretizlūkošanas darbu, lai identificētu ārpus NATO un
Eiropas Savienības (ES) esošo valstu izlūkošanas un drošības dienestu
(ārvalstu specdienestu) darbības, kā arī kontrolētu un ierobežotu šo
dienestu radītu apdraudējumu, kas vērsts gan pret Latvijas nacionālajām,
gan sabiedroto interesēm un kolektīvo drošību. Ārvalstu specdienestu
darbības mērķis ir iegūt publiski nepieejamu un apsteidzošu informāciju,
kas dienesta pārstāvētajai valstij dotu priekšrocības politisku, ekonomisku
un militāru lēmumu pieņemšanā. Ārvalstu specdienesti īsteno arī aktīvos
pasākumus, kuru mērķis ir ietekmēt Latvijas, ES un NATO lēmumu
pieņemšanu, sociālpolitiskos procesus un sabiedrisko domu. Visbiežāk
aktīvie pasākumi tiek organizēti no mītnes valsts teritorijas.
Darbības pret Latviju veic vairāku valstu specdienesti. Krievijas
izlūkošanas un drošības dienestu īstenotās aktivitātes ir agresīvas un
rada būtisku apdraudējumu gan NATO un ES dalībvalstu interesēm un
kolektīvajai drošībai, gan arī Latvijas valsts nacionālajai drošībai. Citu
valstu specdienestu pret Latviju vērstās aktivitātes aizvadītajā gadā
SAB kopumā vērtē kā mērenas; tās neradīja tiešu apdraudējumu valsts
drošībai. Tomēr jau 2020. gada izskaņā atsevišķas norādes liecināja,
ka iespējamas izmaiņas Baltkrievijas Valsts drošības dienesta (VDK)
darbībā Latvijā.
Prognozējams, ka pieaugs VDK rezidentūras aktivitātes, lobējot
Baltkrievijas režīma intereses, kā arī vācot izlūkošanas informāciju,
piemēram, par baltkrievu kopienu un tiem baltkrieviem, kas uz Latviju
pārcēlušies režīma īstenoto represiju dēļ.
Krievijas izlūkošanas un drošības dienesti turpina agresīvu,
ar Kremļa politiku saskaņotu darbu pret NATO un ES, kā arī šo
organizāciju dalībvalstīm. Specdienestu uzdevums ir izlūkošanas
informācijas iegūšana un ietekmes sviru veidošana. Pēdējos gados
arvien skaidrāk izgaismojies arī tas, ka Krievijas specdienesti ir pilnvaroti
ārvalstīs īstenot agresīvas speciālās operācijas, tajā skaitā slepkavības.
Neskatoties uz to, ka arvien lielāka loma ir tehniskās izlūkošanas
iespējām
un
aktivitātēm
kibertelpā,
Krievijas
diplomātisko
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pārstāvniecību piesegā izvietotās izlūkošanas un drošības dienestu
rezidentūras joprojām ir ārkārtīgi nozīmīgs Krievijas izlūkošanas
mehānisms Rietumvalstīs. Pēdējos gados Krievijas diplomātisko
pārstāvniecību piesegā Latvijā izlūku skaits ir svārstījies 20–40 %
no kopējā diplomātu skaita, līdzīgi tas ir arī citviet Eiropā, tādējādi
veidojot daudzskaitlīgu Krievijas specdienestu darbinieku tīklu
ārvalstīs.
Galvenais rezidentūru uzdevums ir izlūkošanas informācijas iegūšana
ar informācijas avotu un kontaktpersonu palīdzību, kas potenciāli var
dot vislielāko citā veidā neiegūstamas informācijas pienesumu. Agrāk
kontaktus ar interesējošām personām Krievijas izlūki salīdzinoši bieži
uzsāka publiskos pasākumos – konferencēs, pieņemšanās, taču pēdējā
laikā sākotnējai saziņai biežāk tiek izmantoti e-pasti un sociālie tīkli.
Pandēmija un ar to saistītie ierobežojumi sarežģīja izlūku darbu ar
informācijas avotiem, tomēr aktivitātes turpinājās.
Krievijas specdienestu izlūkošanas interešu loks darbā pret
Rietumvalstīm ir ārkārtīgi plašs un faktiski skar visas jomas – valstu
iekšpolitiku un ārpolitiku, lēmumu pieņemšanas gaitu un iespējas to
ietekmēt, notiek arī ekonomiskā un tehnoloģiju spiegošana. Prioritāšu
augšgalā ir NATO un tās dalībvalstu drošības politika, aizsardzības spējas
un militārais sektors – tas pilnībā atbilst arī situācijai Latvijā.
Lai gan 2018. gadā Rietumvalstis, kolektīvi atbildot “Skripaļa lietai”,
izraidīja vairāk nekā 150 “diplomātu”, tādējādi samazinot izlūkdienestu
rezidentūras, Krievijas specdienestu aktivitātes pakāpeniski tiek
atjaunotas. Šīs aktivitātes daudzkārt novērtētas kā īpaši agresīvas un
kaitnieciskas, par ko liecina arī tas, ka pēdējo gadu laikā Eiropas valstis
bijušas spiestas izraidīt vairākus Krievijas “diplomātus”. Nereti tas notiek
diskrēti, taču vairākas valstis, piemēram, Austrija, Norvēģija un Slovākija
2020. gadā par to informēja arī publiski. Izraidīšana ir tikai viens no
iespējamiem pretpasākumiem līdztekus, piemēram, vīzas atteikumam,
izlūka publiskai izgaismošanai, aktivitāšu kontrolei u.c. Arī SAB
sistemātiski piemēro šīs metodes, izvērtējot katrai situācijai atbilstīgāko.
Pēdējo pāris gadu laikā Rietumvalstu pretizlūkošanas dienesti un arī
pētnieciskie žurnālisti pierādījuši, ka Krievijas specdienesti ir pilnvaroti
ārvalstīs īstenot agresīvas speciālās operācijas, arī slepkavības. Publiski
izgaismota Skripaļa indēšanu īstenojušās Krievijas Bruņoto spēku
Ģenerālštāba Galvenās pārvaldes (GRU) vienības atbildība par citām
operācijām Eiropā – informācijas operācijām Moldovā (2015), ieroču
tirgotāja indēšanu Bulgārijā (2015) un apvērsuma mēģinājumu Melnkalnē
(2016), tāpat iegūti dati par lielu daļu vienības virsnieku patiesajām
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un viltus identitātēm, ceļošanas shēmām. Tomēr, pat ja šī publicitāte
Krievijas specdienestiem ir likusi pārvērtēt taktiskos paņēmienus,
stratēģiski tas nav mazinājis Krievijas gatavību šāda veida operācijas
īstenot arī turpmāk. Arī konkrētā GRU vienība darbību turpina. Mediji
2020. gadā ziņoja par tās īstenotām operācijām Afganistānā. 2019.
un 2020. gadā Eiropā – Vācijā, Francijā, Austrijā u.c. – tika īstenoti
atentāti pret vairākiem čečenu disidentiem un Čečenijas Republikas
līdera Ramzana Kadirova kritiķiem. Šīs slepkavības būtu izdevīgas gan
Kadirovam, gan Krievijas specdienestiem, kas šīs personas atbilstoši
Kremļa pieņemtajai plašajai terorisma definīcijai skata kā teroristus.
Pastāv iespēja, ka čečenu slepkavības tiek īstenotas ar Krievijas
specdienestu saskaņojumu vai pat reālu atbalstu. Viens no neseniem
piemēriem, kas liecina par Federālā drošības dienesta (FDD) iesaisti
čečenu separātistu likvidēšanā, saistīts ar Ukrainu. 2020. gada aprīlī
Ukrainas Drošības dienests nāca klajā ar publisku paziņojumu par
dienesta ģenerālmajora Valērija Šaitanova arestu, apsūdzot viņu par
sadarbību ar Krievijas FDD. Viena no operācijām, ko V. Šaitanovs veica
FDD uzdevumā, bija Ukrainas pusē Donbasā karojošas čečenu brīvprātīgo
vienības komandiera Adama Osmajeva slepkavības organizēšana.
Reaģējot uz Krievijas specdienestu agresijas apmēriem, Rietumvalstu
dienesti ir demonstrējuši augstu sadarbības līmeni un vienotu draudu
izpratni. Drošības izaicinājumi saglabāsies augsti arī turpmāk, un
kolektīvais darbs turpinās.
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2. BALTKRIEVIJAS
POLITISKĀ SITUĀCIJA
Aleksandra Lukašenko režīms ārpus komforta zonas

2020. gads Baltkrievijā kļuva par nozīmīgu pavērsiena punktu tās
sabiedrības pilsoniskās apziņas un politiskā aktīvisma attīstībā. Tas
atstās ietekmi uz Baltkrievijas pārvaldes sistēmu neatkarīgi no tā, kad
un kā iekšpolitikas konflikts atrisināsies. Sabiedrības piepra
sī
jumu
pēc pārmaiņām veicināja ilgstoši stagnējošā ekonomika un Aleksandra
Lukašenko režīma neobjektīvais situācijas novērtējums, kas noveda pie
vairākiem kļūdainiem lēmumiem.
Sabiedrības noskaņojuma maiņu pērnā gada sākumā cita starpā
ierosināja Covid-19 pandēmijas izraisītās problēmas un A. Lukašenko
ciniskā reakcija. Viņš izvēlējās noliegt vīrusa ietekmi, slēpt oficiālos
datus, izsmiet un vainot saslimušos, kā arī ignorēt radušās tehniskās
un cilvēkresursu problēmas veselības aprūpes sistēmā. Covid-19 ne
tikai iedragāja A. Lukašenko reputāciju, tostarp skāra viņa tradicionālo
elektorātu – seniorus un strādniekus, bet arī veicināja Baltkrievijas
iedzīvotāju pašorganizēšanos un ļāva apjaust aktīvisma potenciālu.
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Turklāt šī krīze mazināja iedzīvotāju ticību propagandas medijiem un
veicināja neatkarīgo mediju un alternatīvu informācijas avotu, piemēram,
Telegram, popularitāti.
Tālāk režīms, ignorējot sabiedrības noskaņojumu, izvēlējās sev
ierasto taktiku attiecībā uz vēlēšanām. Pirmkārt, izraudzītais vēlēšanu
datums – 2020. gada 9. augusts – ne tikai nepamatoti prognozēja zemāku
sabiedrības aktivitāti vasarā, bet arī apgrūtināja potenciālo kandidātu
iespējas sagatavoties dokumentu iesniegšanai, jo tika izziņots ļoti vēlu.
Otrkārt, potenciāli spēcīgie kandidāti tika aizturēti vai ar administratīvu
instrumentu palīdzību atturēti no iespējas kandidēt. Treškārt, vēlēšanu
organizēšanā režīms izmantoja jau pārbaudītas vēlēšanu falsifikācijas
metodes, visbeidzot paziņojot reālajam noskaņojumam acīmredzami
neatbilstošu vēlēšanu rezultātu. Turklāt režīms augstprātīgi izlēma, ka
Svetlana Tihanovska nespēs to apdraudēt un apvienot vairāku kandidātu
atbalstītājus.
Rezultātā sabiedrība ne tikai mobilizējās par labu S. Tihanovskai,
vienīgajai kandidātei, kas simbolizēja pārmaiņas, bet bija gatavi arī atklāt
savu izvēli publiski. Aktīvākā sabiedrības daļa piedalījās balsošanas un
balsu skaitīšanas uzraudzības procesā. Daži balsu skaitīšanā iesaistītie
režīma pārstāvji atteicās parakstīt viltotos protokolus un izplatīja audio un
video ierakstus, kas fiksēja pārkāpumus. Tas viss ļāva pamatoti apšaubīt
oficiālo vēlēšanu iznākumu.
Visbeidzot režīms pieļāva nākamo kļūdu un izvēlējās sabiedrības
iebiedēšanas taktiku. Pirmajās dienās pēc 9. augustā notikušajām
vēlēšanām režīms pielietoja nesamērīgu spēku pret miermīlīgo protestu
dalībniekiem. Vardarbība bija tik pēkšņa, nežēlīga un plaši pielietota, ka
noveda pie tā, ka arvien vairāk cilvēku bija gatavi iziet ielās, paust savu
attieksmi un piedalīties streikos. Augusta vidū protestos piedalījās vismaz
200 000 dalībnieku, un dažādas akcijas, lai arī skaitliski mazāk vērienīgas,
turpinājās arī 2020. gada izskaņā.
Vienlaikus 26 gadus rūpīgi būvētais režīms apliecināja savu noturību
un tajā iesaistīto personu lojalitāti. Tas spēja pastāvēt arī krīzes apstākļos.
Režīms izvēlējās jau pārbaudītu taktiku – sabiedrības iebiedēšanu,
ārējā apdraudējuma pārspīlēšanu un reformu solījumus, vienlaikus
meklējot aizbildinājumus šo reformu atlikšanai. Atsevišķās nedēļas
nogalēs, kad parasti notika lielākās protesta akcijas, aizturēto skaits
pārsniedza tūkstoti. Režīma pieļautās vardarbības rezultātā vairāki cilvēki
mira. Tāpat režīms aktīvi vērsās pret neatkarīgajiem medijiem, iegrožoja
to darbību, vērsās pret simboliem un jebko, kas atgādina par protestiem –
piemiņas zīmēm, grafiti zīmējumiem, balti-sarkani-balto karogu u.tml.
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2. BALTKRIEVIJAS POLITISKĀ SITUĀCIJA

Valsts institūcijās un valsts uzņēmumos strādājošie nereti bija
spiesti vismaz šķietami demonstrēt atbalstu Lukašenko režīmam,
pretējā gadījumā saskaroties ar represijām darba vietā un pat atlaišanu.
Piemēram, nelojālo “kadru tīrīšana” notika Ārlietu ministrijā, kur darbu
bija spiesti atstāt tie, kas neatbalstīja varas struktūru īstenoto vardarbību.

Pagājušā gada septembrī no amata
tika atsaukts Baltkrievijas vēstnieks
Latvijā Vasīlijs Markovičs, kā arī citi šīs
valsts diplomāti. Šajos notikumos vērā
ņemama loma bija Baltkrievijas VDK,
kas ievāca ziņas par personu uzskatiem
un ziņoja par tiem vadībai.

Specdienestu iesaiste krīzes situācijā ir nozīmīga, lai režīms varētu
saglabāt kontroli, tomēr tas vienlaikus norāda arī uz režīma vājumu, kā arī
ir pretrunā demokrātiskas valsts pārvaldes principiem.
Saskaņā ar oficiālajiem datiem laika periodā no augusta līdz oktobrim
vairāk nekā 13 000 cilvēku bija pārcēlušies uz Poliju un Lietuvu. Faktiskais
emigrējušo personu skaits līdz gada beigām bija lielāks. Baltkrieviju
pameta sabiedrībā pazīstami opozicionāri, sportisti, žurnālisti, uzņēmēji,
aktieri u.c. Cilvēktiesību aizstāvji lēš, ka kopš priekšvēlēšanu kampaņas
sākuma maijā aizturētas vairāk nekā 33 000 personas. Vismaz 169
personas atzītas par politieslodzītajiem; dažas atrodas ieslodzījumā jau
vairāk par pusgadu.
Attiecības ar Rietumvalstīm ir pasliktinājušās un līdz ar to zaudētas
iespējas iegūt papildu finansējumu no ES institūcijām. Ekonomika
ir kritiski sliktā stāvoklī. Sarežģītas ir arī attiecības ar Krieviju.
A. Lukašenko ne tikai pirms vēlēšanām apvainoja Krieviju par vēlmi
iejaukties Baltkrievijas vēlēšanās, bet arī ilgstoši īstenoja politiku, kas
nereti nonāca pretrunā ar Krievijas interesēm. Tomēr Krievijas mērķis
ir saglabāt ietekmi Baltkrievijā, nevis varu A. Lukašenko rokās.
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3. KRIEVIJAS IETEKMES
PASĀKUMI UN PROPAGANDA
CAUR VILTUS ZIŅĀM RĒGOJAS PROPAGANDA
Viens no Krievijas īstenoto dezinformācijas aktivitāšu Baltijas valstīs
un Polijā virzieniem ir viltus ziņu kampaņas, kuru mērķis ir panākt, lai
Krievijas puses sagatavotā melīgā informācija tiek publicēta minēto
valstu medijos. Šī pieeja atšķiras tieši ar izvēlēto mediju specifiku, jo
citos gadījumos propaganda un dezinformācija lielākoties tiek izplatīta
attiecīgajās valstīs retranslētos Krievijas medijos vai vietējos medijos,
kas tiek atpazīti kā prokremliski. Šīm viltus ziņām publiskajā telpā dots
apzīmējums Ghostwriter (Rēgu rakstnieks) kampaņa, un ir pamats
uzskatīt, ka tas ir Krievijas specdienestu projekts.
Viltus ziņas tematiski ir par Baltijas valstu un Polijas drošības
politiku. To uzdevums ir rādīt NATO paplašinātās klātbūtnes spēkus
(eFP) kā apdraudējumu uzņemošo valstu drošībai, radīt šaubas par
NATO un eFP gatavību aizsargāt reģiona valstis jebkuros apstākļos,
parādīt NATO kā patieso agresoru reģionā, kā arī šķelt NATO vienotību un
partneru uzticību.
Visbiežāk maldinošā ziņa ir veidota, pieskaņojoties patiesam
notikumam, ilustrējot to ar viltus pierādījumiem – citātu, dokumentu vai
fotogrāfiju, kas piešķir ziņai šķietamu ticamību. Piemēram, 2020. gada
aprīlī tika viltota NATO ģenerālsekretāra vēstule un izplatīta ziņa, ka NATO
izvedīs spēkus no Lietuvas dramatiskās Covid-19 situācijas dēļ. Šī bija viena
no melu ziņām, kas aizvadītajā gadā guva salīdzinoši plašu rezonansi.
Pamanāmu publicitāti aizvadītajā gadā ieguva arī tādas viltus ziņas, kā:
• Lietuvas armijas virsnieks Polijā pieķerts spiegojam Lietuvas labā
(jūlijs, 2020);
• ASV ģenerālis izsmej Baltijas valstu un Polijas militārās spējas (maijs,
2020);
• Latvijā atrodošos Kanādas spēku vidū izplatījies Covid-19 (aprīlis,
2020);
• Militārās mācības Defender-Europe 20 tiks īstenotas pilnā apmērā,
neskatoties uz Covid-19 pandēmiju (marts, 2020).
Ghostwriter kampaņas specifika ir sacerēto ziņu izplatīšanas metodes.
To uzdevums ir panākt, lai ziņa parādās pēc iespējas respektablākā
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medijā, kas plašākas sabiedrības acīs netiek asociēts ar Kremļa ietekmi.
Lai to panāktu:
• visbiežāk medijiem un institūcijām tiek nosūtīta ziņa (piemēram, maskēta
kā preses relīze) no e-pasta adreses, kas veidota kā identiska kādas reālas
organizācijas e-pasta adresei. Saņēmējs notic ziņas autentiskumam un
publicē to. Kiberspeciālisti var vizuāli piešķirt e-pastam faktiski jebkādu
nosūtītāja adresi. Lai to izdarītu, nav nepieciešams īstenot kiberuzbrukumu
organizācijai, kuras adrese tiek imitēta;
• viltus ziņa medija ziņu lentē var tikt ievietota, “uzlaužot” medija mājas
lapu vai piekļūstot tai ar iepriekš nozagtām autentifikācijas parolēm;
• ziņa kādā interneta vietnē tiek publicēta ar izdomātu vārdu, autors tikai
šķietami ir reāla persona. Ziņa tiek pārpublicēta vairākās citās vietnēs,
cenšoties panākt, ka to pamana pēc iespējas respektablāki mediji.
Ghostwriter kampaņas ietvaros reģionā izplatīto ziņu skaits nav
liels – ne vairāk kā viena vai divas ziņas mēnesī, tomēr tās ir sistemātiski
īstenotas aktivitātes, un ziņu skaitam ir tendence pakāpeniski pieaugt.
SAB novērojumi liecina, ka līdz šim viltus ziņas nav spējušas ietekmēt
reģiona valstu politiku vai sabiedrisko domu. Tās tiek ātri atpazītas.
Rezonansi iegūst nevis pats izgudrotais fakts, bet gan Krievijas centieni
manipulēt ar informatīvo telpu. Tomēr fakts, ka Krievija attīsta piekļuves
mehānismus mediju videi, ilustrē Krievijas agresiju reģionā un
noteiktos apstākļos var radīt apdraudējuma risku.
Šķietami autentiskās viltus ziņas periodiski tiek sūtītas arī Latvijas
institūcijām un medijiem. Piemēram, 2020. gada jūlijā vairāki adresāti
Latvijā saņēma e-pasta vēstuli ar viltus ziņu, ka Polijas Iekšējās drošības
aģentūra aizdomās par spiegošanu ir aizturējusi Lietuvas armijas virsnieku.
Ziņa imitēja Polijas Iekšējās drošības aģentūras preses relīzi un adresātiem
tika nosūtīta no oficiālajam aģentūras e-pastam identiskas adreses. Starp
Latvijas medijiem, kam bija adresēts šis sūtījums, bija vairāki reģionālie
laikraksti. Lielākajai daļai saņēmēju darbības profils pat teorētiski neatbilda
tam, lai publicētu šādu ziņu angļu valodā. Tomēr arī Latvijā pēdējā gada laikā
pāris reizes viltus ziņu saņēmēji ir noticējuši informācijas autentiskumam un
to publicējuši, kas gan nav guvis vērā ņemamu rezonansi.
Lai izvairītos no līdzīgām situācijām, SAB aicina medijus būt modriem,
kritiski vērtējot un iespēju robežās pārbaudot ziņas autentiskumu,
īpaši gadījumos, kad tā saņemta no sūtītāja, kas nav ierasto sadarbības
partneru vidū. Tāpat būtiski uzturēt iespējami augstus IT drošības
standartus, nekļūstot par vieglu kiberuzbrukumu mērķi. SAB mājaslapā
var iepazīties ar biroja izstrādātu informatīvu materiālu “Izlūkdienesti
kibertelpā. Ieteikumi drošības risku mazināšanai”.

3. KRIEVIJAS IETEKMES PASĀKUMI UN PROPAGANDA
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4. KRIEVIJAS ĀRPOLITIKA
Krievijas ārpolitikas izmantotās
un neizmantotās iespējas
Krievijas
ārpolitikas
mērķi un to sasniegšanai
izmantojamie instrumenti
un metodes pēc būtības
nemainās – tā joprojām
vēlas būt par vienu no
starptautiskās politikas un
drošības sistēmas centriem
un saglabāt ietekmi tuvējās
pierobežas valstīs. Tomēr
arī Krievijai pērn nācās pielāgoties dažādiem ārējiem un iekšējiem
apstākļiem un mainīgās pasaules izaicinājumiem. 2020. gadā Krievijas
politika primāri bija vērsta uz režīma saglabāšanu ilgtermiņā un Covid-19
seku mazināšanu īstermiņā. Režīma nocietināšanās, lai pašsaglabātos,
atstāja ietekmi arī uz ārpolitikas lēmumiem.
Vairāki notikumi attiecībās ar Rietumvalstīm, kā arī Krievijai stratēģiski
nozīmīgajām tuvējās pierobežas valstīm ilustrēja zināmu piesardzību
Krievijas ārpolitikā. Krievijas reakcija biežāk bija nogaidoša un arvien
pragmatiskāka. Kopumā Krievija prasmīgi izmantoja pārbaudītas
metodes un turpināja līdzšinējo oportūnistisko pieeju, tās stiprā puse
aizvien bija spēja pamanīt un iesaistīties īstajā brīdī tā, lai gūtu sev
labumu.
Lielākais globālais izaicinājums pērn bija Covid-19 izraisītā pandēmija,
kas Krievijas ārpolitikai bija reizē iespēja un izaicinājums. Attiecībās ar
Rietumvalstīm Krievija izmantoja līdzšinējo taktiku – spodrināt pasaules
lielvaras tēlu un apšaubīt Rietumvalstu rīcību, realizējot vienlaicīgi
vairākas, pat savstarpēji pretrunīgas iniciatīvas. Krievijai kopumā
raksturīgs pragmatisms – tā var diskreditēt un kritizēt Rietumus kā
draudu pasaules drošībai, vienlaikus draudzīgi piedāvājot kopīgi sēsties
pie sarunu galda un risināt praktiskus jautājumus, piemēram, ekonomisko
sadarbību.
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Nosūtot uz Rietumeiropas, kā arī sabiedrotajām valstīm politiski
motivētas palīdzības kravas un mediķu vienības, kurām sekoja propagandas
žurnālisti, Krievija mēģināja demonstrēt, ka ir atbildīga valsts un spēj
efektīvi risināt Covid-19 krīzi. Pandēmijas aizsegā Krievija arī neveiksmīgi
centās panākt Rietumvalstu sankciju atcelšanu, nemainot rīcību,
kuras dēļ sankcijas tika ieviestas. Paralēli mēģinājumiem izmantot
Covid-19 pandēmiju kā platformu pozitīvai sadarbībai, Krievija turpināja
konfrontējošu ārpolitiku pret Rietumiem. Visvairāk to varēja novērot
izplatītajā dezinformācijā un propagandā. Krievija pandēmijas pirmajos
mēnešos, kā ierasts, izplatīja gan Krieviju slavinošas ziņas, gan norādes
uz Rietumvalstu nespēju ierobežot slimību, kā arī veicināja sazvērestības
teoriju izplatību.
Arī vakcīnas izstrādes sāncensībā Krievijā notika darbs ne tikai
laboratorijās, bet arī propagandas kanālos, padarot to par ģeopolitisku
jautājumu. Lai arī Krievija pompozi paziņoja, ka tā pirmā radījusi vakcīnu pret
Covid-19, tas bija tikai paziņojums reputācijas uzlabošanai bez reāla seguma.
Praksē Krievijas vakcīna nebija tālākā izstrādes fāzē kā citu valstu vakcīnas.
Kopumā vēstījumu, apjoma un formas ziņā 2020. gada informatīvie
pasākumi saistībā ar Covid-19 iekļāvās jau iepriekš pieredzētā Krievijas
informācijas kampaņu pieejā un savā būtībā nav uzlūkojami kā jaunums.
Savukārt pandēmija un ar to saistītais globālās ekonomikas kritums
Krievijas sabiedrotajās valstīs ne tikai veicināja iekšpolitisko nestabilitāti,
bet arī izgaismoja Krievijas ierobežotās iespējas tām palīdzēt. Tāpat
pandēmija izgaismoja arī Eirāzijas Ekonomiskās savienības kā ekonomiska
instrumenta neefektivitāti. Tās paziņojumi par pandēmijas seku likvidēšanu
bija lielākoties deklaratīvi, turpinājās iekšējās nesaskaņas par gāzes tarifu.
Līdztekus pandēmijai 2020. gadā Krievijai tuvējā pierobežā nācās
sastapties ar vairākiem citiem izaicinājumiem, kurus tā, visdrīzāk, nebija
prognozējusi, taču lielā mērā radījusi. Krievija ilgstoši bijusi politiski
motivēta sev stratēģiski nozīmīgajās valstīs atbalstīt prokrieviskus,
tostarp autoritārus vai vājus līderus un to politiku, pat ja tā
nenodrošināja šo valstu attīstību. Tā rezultātā izveidojās situācija, kurā
šajās valstīs ir slikta ekonomiskā situācija, sabiedrība ir neapmierināta un
trūkst augstas klases profesionāļu, kas valstīm varētu palīdzēt. Arvien
biežāk šo valstu esošie vai jau bijušie vadītāji tiek raksturoti kā tādi, “ar ko
Kremlis nav apmierināts, bet tam nav citas alternatīvas”.
Piemēram, Baltkrievijā, kas ir Krievijas tuvākais sabiedrotais, uzplauka
līdz šim nepieredzēta iekšpolitiska pretestība ilggadējam prezidentam
A. Lukašenko. Krievija nodrošināja propagandas palīdzību, polittehnologu
konsultācijas, kā arī starptautiski iestājās par A. Lukašenko kā likumīgi
4. KRIEVIJAS ĀRPOLITIKA
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ievēlētu prezidentu, aicinot citas valstis neradīt spiedienu uz Baltkrievijas
iekšpolitiku. Krievijai nācās meklēt balansu starp centieniem nosargāt
Baltkrievijas stabilitāti, pārskatāmā termiņā atrisināt iekšpolitisko
konfliktu un nepasliktināt Krievijas tēlu Baltkrievijas sabiedrības acīs.
Ar izaicinājumiem saskārās vēl viena Krievijas sabiedrotā – Armēnija.
Saasinājums Kalnu Karabahā apliecināja, ka reģionā pieaugusi Turcijas
loma, kas atbalstīja Azerbaidžānu karā pret Armēniju. Krievijai atkal
nācās meklēt vidusceļu, kā nezaudēt ietekmi reģionā tā, lai tās sabiedrotā
Armēnija neciestu pilnīgu sagrāvi un Krievija nepasliktinātu attiecības
ar Azerbaidžānu un Turciju. Par spīti sarežģītajiem apstākļiem, Krievijai
izdevās vienoties par savu miera uzturētāju izvietošanu strīdus teritorijās,
tādējādi nostiprinot pozīciju Kalnu Karabahas jautājuma turpmākajā virzībā.
Gandrīz droši var apgalvot, ka Krievijai negaidīts bija arī Moldovas
prezidenta vēlēšanu iznākums – tajās zaudēja Krievijas atbalstītais
sociālistu partijas līderis Igors Dodons. Tomēr maz ticams, ka tas tuvākajā
laikā ietekmēs Krievijas attiecības ar Moldovu, jo Krievijai Moldovā ir ilgstoši
attīstītas un uzturētas ietekmes sviras politikā, ekonomikā un enerģētikā.
Arī Ukrainā iekšpolitiskie procesi, lai arī kopumā Krievijai izdevīgi,
ļoti iespējams, neatbilda tās gaidām. Gada sākumā, nomainoties
atbildīgajām amatpersonām (Krievijas pusē sarunas oficiāli pārņēma
Dmitrijs Kozaks, savukārt Ukrainas pusē par Prezidenta administrācijas
vadītāju kļuva Andrejs Jermaks), Krievija paļāvās uz to, ka jaunā Ukrainas
vadība un atbildīgie Donbasa jautājumā būs ieinteresēti pieņemt Krievijai
labvēlīgus lēmumus. Tomēr 2020. gadā kļuva skaidrs, ka Ukraina nav
gatava piekāpties. 2020. gadā nenotika neviena “Normandijas četrinieka”
valstu līderu tikšanās. Lielākais sasniegums bija pamiera panākšana,
kas stājās spēkā 2020. gada 27. jūlijā. Netika panākts progress nedz
Minskas vienošanās, nedz Trīspusējās kontaktgrupas ietvaros. Vienlaikus
Krievija aktīvi īstenoja pasākumus, lai šķeltu Ukrainas sabiedrību. Krieviju
apmierina pašreizējais status quo Donbasā – iesaistīto pušu nespēja
vienoties par konflikta atrisinājumu un tālāka virzība uz iesaldētu konfliktu.
Krievija turpmāk kļūs arvien pragmatiskāka un, ja iespējams,
izmantos nogaidīšanas taktiku. Krievijas rīcībā aizvien ir politiskā un
militārā kapacitāte, ietekmes aģentu tīkls un ekonomiskie instrumenti, lai
vajadzības gadījumā rīkotos izlēmīgi. Tā neatlaidīgi pieprasīs atteikšanos
no sankcijām, lai gan turpinās darbības, kuru dēļ tās tika piemērotas. Nav
sagaidāma piekāpšanās no Krievijas tādos jautājumos kā ieroču kontrole,
Donbass, konflikti Tuvajos Austrumos u.c. Vienlaikus Krievijai, kas ilgstoši
atbalstījusi multipolāras pasaules ideju, arvien vairāk nāksies rēķināties ar
citu spēcīgu valstu interesēm.
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5. KRIEVIJAS VĒSTURES POLITIKA
Krievija – pašpasludināts vēstures policists
Krievija arvien saasinātāk uztver tādu vēstures interpretāciju, kas
neatbilst Vladimira Putina režīma postulētajam vēstures skatījumam.
Režīmam vēsture ir iekšpolitisks un ārpolitisks instruments, kuru tas
izmanto gan (agresīvas) ārpolitikas attaisnošanai, gan sabiedrības
konsolidācijai. Tāpēc, lai aizstāvētu savas intereses, Krievija faktiski
īsteno gan juridisku, gan propagandas karu pret visiem, kas nepiekrīt
tās traktējumam vai diskreditē kādu režīmam svarīgu vēstures simbolu.
It īpaši Otrā pasaules kara un Padomju Savienības perioda vēsture arvien
vairāk tika sakralizēta un sasaistīta ar mūsdienu Krievijas norisēm. Uzvara
karā kalpo kā viens no retajiem pozitīvajiem sabiedrību konsolidējošajiem
notikumiem, savukārt Padomju Savienības agrākā ietekme pasaules
politikā attaisno režīma šībrīža centienus pēc līdzīgas lomas. Tāpēc
2020. gads, kad apritēja 75 gadi kopš Otrā pasaules kara beigām, Krievijai
bija īpašs – tas bija pasludināts par vēstures gadu. Režīms plānoja
vērienīgas svinības, kuru centrālais notikums būtu Uzvaras dienas militārā
parāde Maskavā. Covid-19 pandēmijas dēļ parādi pārcēla uz 24. jūniju. Lai
arī tajā laikā Krievijā joprojām ik dienu ar Covid-19 saslima vismaz 7000
cilvēku, atteikties no parādes pavisam režīms nevarēja. Īpaši ņemot vērā to,
ka pēc parādes sākās režīmam svarīgā tautas nobalsošana par konstitūcijas
grozījumiem. Otrā pasaules kara vēstures un uzvaras sakralizācija
sasniedza apogeju, 2020. gada jūnijā atklājot pretrunīgi vērtēto Krievijas
armijas katedrāli, kuras zvanu tornis izvietots 75 metru augstumā par godu
uzvarai pār nacismu pirms 75 gadiem. Kā būvmateriāls katedrālei izmantoti
Otrajā pasaules karā nacistiskajai Vācijai atņemtie tanki.
Nedēļu pirms militārās parādes V. Putins publicēja eseju The Real
Lessons of the 75th Anniversary of World War II (Otrā pasaules kara 75.
gadadienas patiesās mācības). Eseja precīzi ilustrēja V. Putina un līdz ar to
mūsdienu Krievijas skatījumu uz pagātni, kā arī pašlaik notiekošo. Proti,
PSRS izcīnītā uzvara pār nacismu bija varonīga un faktiski izglāba visu
pasauli. Viņš pretnostatīja Rietumvalstu divkosību PSRS cildenumam,
akcentēja PSRS upurus pagātnē un pārmeta Rietumvalstīm mēģinājumus
šo upuri mūsdienās nonivelēt. V. Putins uzsvēra, ka, tikai balstoties
vienotā (Krievijai izdevīgā) pagātnes izpratnē, valstis var uzticēties viena
otrai un nodrošināt stabilitāti un drošību pasaulē.
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Līdz ar to no Krievijas skatpunkta atšķirīga vēstures izpratne ir bīstama –
kā globālajai kārtībai, tā Krievijas režīmam. Vēstījums par PSRS dižajiem
sasniegumiem ir apdraudēts, ja tiek apšaubīta PSRS loma vai izgaismoti
netīkami vēsturiskie fakti un kara noziegumi. Krievija to uztver kā provokāciju
vai apvainojumu. Arī tādi iekšpolitiski faktori kā ilgstošās sociāli ekonomiskās
problēmas un pieaugošais sabiedrības nogurums no pastāvošās varas veicina
režīma nedrošību, un tas kļūst īpaši jutīgs pret faktoriem, kas no režīma
viedokļa to apdraud. Krievija ir gatava aktīvi vērsties pret jebkuru, kas
apšauba un kritizē Krievijas uzbūvēto mītu par PSRS Otrajā pasaules karā.
No tā izriet ar Krievijas vēstures piemiņu saistītās ārpolitiskās
aktivitātes – diskreditēt valstis, galvenokārt Baltijas valstis un Poliju,
kas skaļi runā par PSRS vēstures “melnajām lappusēm”. Krievija jau
ilgstoši pastiprina propagandu pret šīm valstīm, mēģinot tās atainot kā
nacistiskas, lai radītu iespaidu, ka Baltijas valstīm un Polijai nav morālu
tiesību kritizēt Krievijas vēstures skatījumu. 2020. gadā Krievija asi
reaģēja uz šo valstu darbībām vai izteikumiem, piemēram, gada sākumā
aktualizējās Krievijas un Polijas dažādā izpratne par Otrā pasaules kara
sākumu, kā rezultātā V. Putins neapmeklēja piemiņas pasākumu Aušvicā.
Pērn arvien vairāk iezīmējās Krievijas gatavība uzņemties soģa lomu
un izvirzīt apsūdzības par Otrā pasaules kara vēstures sagrozīšanu,
to pielīdzinot nacisma atdzimšanai. 2020. gada septembrī Krievijas
Izmeklēšanas komiteja izveidoja nodaļu, kas izmeklēs Otrā pasaules kara laika
kara noziegumus un mēģinājumus falsificēt vēstures faktus. Izmeklēšanas
komitejas vadītājs Aleksandrs Bastrikins paziņoja, ka vērsīsies pret ikvienu,
kas jebkādā veidā apgānīs Otrā pasaules kara piemiņu. Varas partijas deputāte
iesniedza Krievijas parlamentā grozījumus, kas turpmāk aizliegs salīdzināt
nacistiskās Vācijas un PSRS darbību un mērķus Otrajā pasaules karā. V. Putins
publiski pauda atbalstu likumprojektam, kā arī izteicās, ka cilvēki, kas piekrīt
vēstures pārrakstīšanai, ir uzskatāmi par mūsdienu kolaboracionistiem.
2020. gada aprīlī Izmeklēšanas komiteja ierosināja krimināllietu pret Prāgas
pašvaldību par Krievijas militāro simbolu apgānīšanu, tādējādi reaģējot uz
lēmumu nojaukt pieminekli PSRS ģenerālim Ivanam Koņevam, uzskatot, ka
šis lēmums vērsts uz PSRS vēsturisko panākumu noniecināšanu.
Kopumā Krievijas centieni “tiesāt” Baltijas valstis un Rietumus ir
drīzāk simboliski. Krievijai nav reālu iespēju vai jurisdikcijas saukt ārvalstis
pie atbildības par viedokļiem, kas neatbilst Krievijas vēstures izpratnei.
Nereti pārmetumi ārvalstīm ir vērsti iekšējās auditorijas patēriņam, lai
parādītu sabiedrībai, ka Krievija aizstāv “vēsturisko taisnību”. Krievijas
iespējas apklusināt tai netīkamu vēstures norišu interpretāciju ārvalstīs
ir ierobežotas. Tāpēc Krievija turpinās izdarīt spiedienu un kritizēt, lai
atturētu Rietumvalstu amatpersonas un vēsturniekus no darbībām, ko
Krievija uzskatītu par vēstures sagrozīšanu.
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6. KRIEVIJAS IEKŠPOLITIKA
Vladimiru Putinu uz nākamo prezidentūras
termiņu pārvēlēja jau 2020. gadā
Kārtējās
Krievijas
prezidenta vēlēšanas notiks
2024. gadā. Tomēr pašreizējais
valsts
vadītājs
V.
Putins
tajās faktiski uzvarēja jau
2020.
gadā.
Sagaidāmo
V. Putina uzvaru vēlēšanās
visticamāk nodrošinās Krievijas
konstitūcijas grozījumi, kuru
rezultātā tika dzēsti līdzšinējie
V. Putina prezidentūras termiņi,
paplašināta prezidenta ietekme un vēl vairāk ierobežota demokrātija.
Priekšlaicīgi nodrošināt V. Putina palikšanu prezidenta amatā, tostarp
īstenojot redzamākā politiskā oponenta slepkavības mēģinājumu,
režīmam bija svarīgāk, nekā cīnīties ar Covid-19 pandēmiju vai citām
iekšpolitiskajām problēmām.
2020. gada 15. janvārī, uzrunājot valsts augstākās amatpersonas,
V. Putins ierosināja konstitūcijas grozījumus. Formāla grozījumu
apspriešana un apstiprināšana visos valsts pārvaldes līmeņos ilga tikai
divus mēnešus – līdz 14. martam. Sākotnējo ieceri apstiprināt grozījumus
tautas nobalsošanā jau 22. aprīlī izjauca Covid-19 pandēmija. Nesagaidot
epidemioloģiskās situācijas uzlabošanos, nobalsošanu veica jūnija
nogalē. Saskaņā ar oficiālajiem rezultātiem nobalsošanā piedalījās 65 %
balsstiesīgo Krievijas iedzīvotāju, konstitūcijas grozījumus atbalstīja 78 %
vēlētāju.
Konstitūcijas grozījumu primārais mērķis bija dzēst V. Putina
līdzšinējos prezidentūras termiņus. Grozījumi kopumā skāra
41 konstitūcijas pantu jeb aptuveni vienu ceturto daļu pamatlikuma.
Tostarp, piemēram, konstitūcijā tika ierakstīta obligāta ikgadēja
pensiju indeksācija. Tomēr skaitliski apjomīgo, bet lielākoties saturiski
deklaratīvo un ideoloģiski piesātināto izmaiņu galvenie uzdevumi bija
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maskēt prezidentūras termiņu dzēšanu un vairot sabiedrības atbalstu
grozījumiem.
Režīms ar sabiedrības rokām īstenoja būtībā nedemokrātisku
un nelikumīgu varas monopolizāciju. Grozījumus ar nesavtīgu mērķi
pilnveidot konstitūciju ierosināja V. Putins. Mainoties konstitūcijai,
radās formāls iemesls dzēst prezidentūras termiņus, ko, atsaucoties
uz sabiedrības un visas valsts interesēm, pēdējā brīdī pirms balsojuma
parlamentā ierosināja varas partijas deputāte. Lai gan no juridiskā
viedokļa pietika ar federālā un reģionālo parlamentu balsojumu, visus
grozījumus, tostarp faktisko atļauju V. Putinam ieņemt prezidenta amatu
vēl divus termiņus, tautas nobalsošanā apstiprināja Krievijas iedzīvotāju
vairākums. Šķietami demokrātiskajam procesam bija jāvairo grozījumu
leģitimitāte un jādemonstrē V. Putina popularitāte.
Augstais atbalsts konstitūcijas grozījumiem, tostarp līdzšinējo
prezidentūras termiņu dzēšanai, bija mākslīgs un neatainoja faktisko
sabiedrības viedokli un noskaņojumu. Oficiālais nobalsošanas iznākums
tika panākts ar vienām no plašākajām vēlēšanu manipulācijām kopš
V. Putina kļūšanas par valsts vadītāju. Grozījumu apstiprināšanai režīms
izmantoja nevis referendumu, bet līdz tam nevienā normatīvajā aktā
nedefinētu un neregulētu tautas nobalsošanu. Rezultātā, kā liecina
ekspertu aplēses, tikai ar balsu viltošanu tika pievienoti vismaz 45 % jeb
25 miljoni balsu “par”. Plašs pierādījumu loks liecina, ka režīms organizēja
visaptverošu valsts sektorā strādājošo piespiedu mobilizāciju dalībai
nobalsošanā. Mērķtiecīgi radīta kontroles trūkuma rezultātā nobalsošanā
viena persona varēja nodot divas vai pat vairāk balsis.
Paradoksāli, ka Covid-19 pandēmija sākotnēji apdraudēja nobalsošanas
un līdz ar to arī konstitūcijas grozījumu procesa sekmīgu norisi. Bet tajā
pašā laikā kļuva par vienu no galvenajiem stimuliem ieviest izmaiņas, kas
vēl vairāk atviegloja režīmam nepieciešamā rezultāta nodrošināšanu.
Piemēram, pandēmijas dēļ nobalsošanas norisi pagarināja no vienas līdz
septiņām dienām, bet prasības vēlēšanu iecirkņu ierīkošanai mīkstināja
līdz tādam līmenim, ka tos varēja izvietot pat automašīnu kravas
nodalījumos vai daudzdzīvokļu ēku kāpņutelpās. Vairākas jaunieviestās
metodes, tostarp vēlēšanu organizēšanu vairāku dienu garumā, režīms
atzina par efektīvām nepieciešamā rezultāta nodrošināšanai un izmantos
arī turpmāk.
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Krievijas iedzīvotāju atbalsts V. Putina realizētajai politikai
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Nosacīti augstais Krievijas iedzīvotāju atbalsts V. Putinam un režīma
īstenotajai politikai tika panākts, izmantojot nemitīgu propagandu un
mērķtiecīgi ierobežojot politisko konkurenci, arī izmantojot oponentu
slepkavības. Lai gan atbalsts pēdējo gadu laikā ievērojami samazinājies,
formāli V. Putinu joprojām atbalsta sabiedrības vairākums. Tomēr
V. Putins ir populārs tikai bezalternatīvas apstākļos. Lai to nodrošinātu,
režīms mērķtiecīgi un sistemātiski vēršas pret neatkarīgās opozīcijas
pārstāvjiem, kā arī dozē lojālo opozīcijas spēku klātbūtni Krievijas politikā.
Redzamākais piemērs ir režīma politika pret Alekseju Navaļniju, kas
2020. gadā sasniedza līdz šim augstāko punktu.
Neatkarīgās opozīcijas neformālais līderis A. Navaļnijs ir izteikti kritisks
pret V. Putinu un režīmu kopumā, regulāri izgaismo režīma amatpersonu
un elites pārstāvju koruptīvās darbības un pievērš tām plašu sabiedrības
uzmanību. Tomēr galvenais iemesls, kāpēc režīms A. Navaļniju uztver kā
draudu, ir opozicionāra politiskās ambīcijas, tostarp mērķis kļūt par valsts
prezidentu. Šīs ambīcijas stiprina salīdzinoši plašais atbalsts sabiedrībā. Lai
neitralizētu šos draudus, režīms liedzis A. Navaļnijam pieeju federālajiem
medijiem un iespēju nodibināt oficiālu politisko partiju, A. Navaļniju
sistemātiski diskreditē un apmelo, pret viņu vērsti vairāki kriminālprocesi.
Nesasniedzot vēlamo rezultātu ar ierobežojumiem un represijām, režīms,
pēdējo gadu laikā izmantojot izlūkošanas un drošības dienestus, ļoti
iespējams, jau vairākkārt mēģinājis nogalināt A. Navaļniju. Priekšvēlēšanu
un plašo Habarovskas un Baltkrievijas protestu gaisotnē šāds mēģinājums
notika arī 2020. gada augustā. A. Navaļnijam atgriežoties Krievijā un
turpinot līdzšinējo darbību, režīms turpinās pret viņu īstenot represijas,
iespējami arī atkārtoti mēģinājumi viņu nogalināt.
Krievijas iedzīvotāju vairākums ir politiski pasīvs, kas režīmam kopumā
ir izdevīgi. Tomēr Krievijas sabiedrībā arvien pieaug arī pieprasījums pēc
6. KRIEVIJAS IEKŠPOLITIKA

19

pārmaiņām, tostarp prezidenta nomaiņas. Šādu noskaņojumu veicina
Krievijas ilgstošās sociālekonomiskās problēmas, kuras V. Putina režīms
nespēj atrisināt.
Oficiāli reģistrēto Covid-19 saslimšanas gadījumu skaits
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Varas rīcība pandēmijas ierobežošanā apliecināja, ka sabiedrības
intereses režīmam ir sekundāras. Piemēram, V. Putinam svarīgo
nobalsošanu par konstitūcijas grozījumiem organizēja, ignorējot
joprojām plašo Covid-19 izplatību valstī. 2020. gada maijā, kad V. Putins
paziņoja par epidemioloģisko ierobežojumu mīkstināšanu, oficiālie
Covid-19 saslimstības rādītāji sasniedza līdz tam augstāko līmeni.
Savukārt 1. jūlijā, galvenajā nobalsošanas dienā, tika fiksēts līdz tam
lielākais Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaits ārpus Maskavas.
Pat oficiālie dati ierindoja Krieviju Covid-19 visvairāk skarto valstu vidū.
Tomēr gandrīz droši var apgalvot, ka faktiskā saslimstība ar Covid-19,
kā arī patiesais Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaits bija ievērojami
(iespējams, pat vairākas reizes) lielāks par oficiāli norādīto. Krievijas
amatpersonas Covid-19 statistiku mērķtiecīgi sagrozīja gan politisku, gan
ekonomisku mērķu vārdā. Lai pēc iespējas ātrāk aizvadītu nobalsošanu
par konstitūcijas grozījumiem, režīmam bija nepieciešams kaut vai formāli
mazināt pandēmijas izplatību. Amatpersonas baidījās, ka pandēmijas
un tās izraisīto problēmu dēļ sabiedrības noskaņojums pasliktināsies vēl
vairāk un apgrūtinās vēlamā rezultāta sasniegšanu. Tāpat režīms bija
ieinteresēts pēc iespējas ātrāk mazināt slogu budžetam un atdzīvināt
ekonomiku. Režīms kopumā izvēlējās taupīt rezerves un tērēt pēc
iespējas mazāk finansiālo resursu pandēmijas pārvarēšanai. Precīzus
datus par Covid-19 izplatību liedza iegūt arī Krievijas veselības aprūpes
sistēmas vājums. Pandēmijas rezultātā Krievijas veselības aprūpes
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sistēma nonāca kritiskā situācijā un nespēja nodrošināt pacientiem
kvalitatīvu aprūpi.
Režīma pieaugošā apdraudējuma sajūta un V. Putina vecums (68
gadi) vairs neļauj veikt tādu amatu rokādi, kādu viņš ar Dmitriju
Medvedevu īstenoja 2008. un 2012. gadā. Iepriekš, lai apietu
prezidentūras termiņu skaita ierobežojumus, V. Putins valsts vadītāja
amatu uz laiku ļāva ieņemt D. Medvedevam. Ja V. Putins izvēlētos
atkārtot tā dēvēto divvaldību, prezidenta amatā viņš varētu atgriezties
tikai 2030. gadā, kad viņam būtu jau 77 gadi amata termiņa sākumā un
83 gadi termiņa beigās. V. Putina atrašanās prezidenta amatā ir prioritāte.
Par to liecināja neskaidrība un pakāpeniskais spriedzes pieaugums, kas
režīma elitē valdīja līdz prezidentūras termiņu dzēšanai. Tāpat prioritārs ir
V. Putina veselības stāvoklis, kas vērtējams kā galvenais potenciālais riska
faktors, apdraudot turpmāku V. Putina atrašanos Krievijas prezidenta
krēslā. Pandēmija un V. Putina gandrīz pilnīgā izolēšanās no sabiedrības
un amatpersonām tās laikā apliecināja prezidenta veselības stāvokļa
augsto nozīmi.
Pieaugot sabiedrības neapmierinātībai ar Krievijas sociālekonomisko
situāciju, kā arī politisko stagnāciju un turpinoties saspīlējumam
attiecībās ar Rietumvalstīm, režīms arvien vairāk izvairīsies no soļiem,
kas var vājināt vai apdraudēt tā pozīcijas. To apliecināja gan A. Navaļnija
slepkavības mēģinājums, gan arvien pieaugošie ierobežojumi. Jaunajā
konstitūcijā tika iekļautas vairākas normas, kas palīdzēs nosargāt
režīma pozīcijas, piemēram, tiesu varas un potenciālo valsts augstāko
amatpersonu amata pretendentu loka ierobežošana. Tāpat režīms, it īpaši
2020. gada nogalē, turpināja ieviest arvien jaunas normas, kas nākotnē
vēl vairāk apgrūtinās protesta akciju norisi, ierobežos politisko konkurenci,
kā arī palielinās kontroli pār sabiedrību.
Gan režīma kopumā, gan paša V. Putina darbība turpmāk būs vērsta
uz esošo pozīciju saglabāšanu un nostiprināšanu. Piemēram, varas partiju
Yedinaya Rossiya (Vienotā Krievija) atbalsta mazāk nekā trešdaļa Krievijas
iedzīvotāju. Tomēr režīms izmantos visus iespējamos instrumentus,
tostarp rezultātu viltošanu un represijas pret oponentiem, lai 2021. gada
rudenī gaidāmajās parlamenta vēlēšanās varas partijai saglabātu
konstitucionālo vairākumu.
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7. KRIEVIJAS EKONOMISKĀ
SITUĀCIJA
Vladimirs Putins taupīja naudu citai krīzei

Finansējot pretkrīzes pasākumus, režīms ievēroja maksimālu
taupību un papildu izdevumus sedza galvenokārt aizņemoties, nevis
tērējot ievērojamās finanšu rezerves. Konservatīvās pieejas iemesls
bija un joprojām ir V. Putina režīma pārliecība, ka finanšu rezerves
garantē tā drošību, ilgtspēju un suverenitāti kā iekšpolitikas, tā
ārpolitikas lēmumu pieņemšanā. Režīma ieskatā Covid-19 izraisītā
krīze ir īslaicīga, bet nestabilā naftas cena un jaunu Rietumvalstu
sankciju iespējamība potenciāli var radīt lielākus izaicinājumus un līdz
ar to arī lielāku nepieciešamību pēc drošības spilvena.
2020. gadā Krievijas budžeta deficīts bija 3,8 % no IKP. Valdība
rēķinās, ka budžeta deficīts saglabāsies arī turpmākajos gados un līdz
2023. gadam samazināsies līdz 1 %. Iztrūkums aizvadītā un turpmāko
gadu budžetos veidojās un potenciāli veidosies, neskatoties uz
ievērojamiem taupības pasākumiem un papildu ienākumiem no valsts
lielākās bankas Sberbank formālā pārdošanas darījuma. Turpmākajos trīs
gados atsevišķas izdevumu kategorijas paredzēts līdz pat 10 % samazināt.
Valsts aizsardzības tēriņus, kas ir viena no lielākajām izdevumu pozīcijām,
22

plānots samazināt par 5 %. Nākamgad kopumā izdevumi samazināsies no
21,1 % uz 18,6 % no IKP. Pavasarī valdība no Krievijas Centrālās bankas par
2,14 triljoniem RUB iegādājās Sberbank kontrolpaketi. Naudu darījumam
ņēma no rezervēm. Aptuveni divas trešdaļas no iztērētās summas
dividenžu veidā nonāks valsts budžetā, tostarp aptuveni 500 miljardi
valsts budžetā tika ieguldīti 2020. gadā.
Krievijai ir vienas no lielākajām finanšu rezervēm pasaulē. Finanšu
ministrijas rezervju fonds (Nacionālās labklājības fonds) 2020. gada
nogalē sasniedza rekordaugstu uzkrājumu – vairāk nekā 177 miljardus
USD. Savukārt Krievijas kopējās (Krievijas Centrālās bankas) rezervēs
uzkrāti vairāk nekā 580 miljardi USD. Aizvadītajā gadā valdība Nacionālā
labklājības fonda resursus tērēja tikai Sberbank iegādei un starpības
segšanai starp budžetā ieplānoto (42 USD par barelu) un faktisko naftas
cenu. Starpība bija neliela, piemēram, novembrī bija nepieciešami
aptuveni 0,28 miljardi USD, bet decembrī aptuveni 1 miljards USD.
2020. gadā valdība vairākas reizes palielināja aizņemšanās
apjomus. Ņemot vērā režīma izpratni par drošību un spriedzi attiecībās
ar Rietumvalstīm, Krievija aizņēmās galvenokārt iekšējā tirgū, primāri
no valstij piederošajām komercbankām. Šāda prakse turpināsies arī
turpmāk. Īstermiņā aizņemšanās neapdraud Krievijas finanšu stabilitāti –
līdz šim Krievijai bija viens no zemākajiem parāda apmēriem, un tāds tas
saglabāsies arī pēc Covid-19 izraisītās krīzes pārvarēšanas. 2020. gadā
Krievija aizņēmās aptuveni 5,2 triljonus RUB. Kopumā valdības parāda
apjoms varētu pieaugt no 12,3 % 2019. gadā līdz 21,4 % 2024. gadā.
Līdz 2020. gada rudenim Krievijas valdība medicīnas, ekonomikas
un krīzes skarto nozaru atbalstam bija atvēlējusi līdzekļus 2,6 % no IKP
vērtībā, kamēr citas lielvalstis tērēja 10 % un pat vairāk. Turklāt atbalsts
dažādām nozarēm gada otrajā pusē samazinājās, jo formāli nebija ieviesti
visaptveroši ierobežojumi, kas apturētu uzņēmumu darbību. Tieši taupība
(un vēlme mazināt sabiedrības neapmierinātību) bija viens no galvenajiem
iemesliem, kāpēc režīms atteicās no visaptverošu ierobežojumu
ieviešanas 2020. gada nogalē, kaut arī epidemioloģiskā situācija
bija kritiska. Tāpat arī pavasarī, lai arī visā valstī bija ieviests formāls
paaugstinātas gatavības režīms, netika izsludināta ārkārtas situācija, jo tā
valdībai uzliek plašākas finansiālas saistības.
Konservatīvā politika, samazinot budžeta tēriņus, nākotnē bremzēs
valsts ekonomisko attīstību. Tomēr režīmam tā drošība ir svarīgāka
par ekonomikas izaugsmes perspektīvām. Krievijas tautsaimniecība
2020. gadā piedzīvoja aptuveni 4 % kritumu. Kopumā labais rādītājs
saistīts ar mazo un vidēju uzņēmumu, kas ir viena no krīzes visvairāk
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skartajām grupām, salīdzinoši zemo īpatsvaru Krievijas tautsaimniecībā.
Tomēr turpmākajos gados ekonomikas izaugsme būs mērena un, tāpat
kā pirms krīzes, galvenokārt būs atkarīga no naftas cenas un kopumā
neefektīvajām valsts investīcijām. Neviena no fundamentālajām Krievijas
ekonomikas problēmām, piemēram, augstā korupcija, investīcijām
nedraudzīgais klimats, lielā valsts loma ekonomikā, aizvadītajā gadā
netika atrisināta un netiks atrisināta arī tuvākajā nākotnē.
Covid-19 izraisītās krīzes dēļ režīms pārskatīja un par sešiem gadiem
(līdz 2030. gadam) pagarināja nacionālo projektu izpildi. Tajos ietvertie
mērķi gan joprojām ir pārāk optimistiski un, ļoti iespējams, netiks
sasniegti vai tiks sasniegti tikai “uz papīra”. Līdzīgs liktenis bija arī
V. Putina 2012. gadā izvirzītajiem valsts attīstības mērķiem. 2020. gada
otrajā pusē nacionālo projektu realizāciju daļēji aizstāja ar pretkrīzes
plānu. Tas tiks īstenots arī 2021. gadā, kopumā atvēlot 6,4 triljonus RUB.
Plāns paredz atbalstu eksportam, importa aizstāšanai, kā arī palīdzību
atsevišķām ekonomikas nozarēm.
Ņemot vērā nepastāvīgo naftas cenu, režīms valsts budžeta
papildināšanā arvien lielāku uzsvaru liks uz nodokļu paaugstināšanu.
No 2021. gada atsevišķām preču grupām palielināts akcīzes nodoklis,
palielināti nodokļi lielo algu saņēmējiem, palielināts minerālu ieguves
nodoklis, sadārdzināta finanšu resursu izvešana no Krievijas, kā arī
pārskatīti atsevišķi nodokļu atvieglojumi.
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8. VALSTS NOSLĒPUMA, NATO,
ES UN ĀRVALSTU KLASIFICĒTĀS
INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA
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 NATO un 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 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.

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
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arī NATO vai ES klasificētai informācijai, nosaka katras iestādes vadītājs.
Šie amatu saraksti tiek saskaņoti ar atbildīgo valsts drošības iestādi, un,
vadoties pēc tiem, 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”
(Ministru kabineta noteikumi Nr. 21), savukārt atbildība par valsts
noslēpuma tīšu vai netīšu izpaušanu paredzēta Krimināllikumā.
2020. gadā SAB izsniedza 833 speciālās atļaujas pieejai valsts
noslēpumam un atteica tās piešķirt trijos gadījumos, kā arī izsniedza
1657 sertifikātus darbam ar NATO klasificētu informāciju, 1656
sertifikātus darbam ar ES klasificētu informāciju un atteica piešķirt
pieeju NATO un ES klasificētai informācijai sešos 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 vai anulēšanu persona
var apstrīdēt ģenerālprokuroram, kura lēmumu iespējams pārsūdzēt
Administratīvajā apgabaltiesā. Ja zudis pamats liegumam piekļuvei
valsts noslēpumam, pēc pieciem gadiem persona var atkārtoti pretendēt
saņemt speciālo atļauju.
2020. gadā SAB pieņemtie lēmumi par atteikumu pieejai valsts
noslēpumam nav apstrīdēti ģenerālprokuroram un nav pārsūdzēti
Administratīvajā apgabaltiesā.

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.
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SAB vērtē pārraudzībā esošo valsts iestāžu, kā arī komersantu, kas
pieteikušies IDS saņemšanai, atbilstību normatīvo 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. Komersantu pārbaudes, lai izsniegtu IDS darbam ar
NATO un ES klasificētu informāciju, veic SAB.
Kritēriji, saskaņā ar kuriem tiek lemts par IDS piešķiršanu vai
atteikumu izsniegt, 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 organizācija 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.
Lai varētu izsniegt IDS, tiek veiktas uzņēmumu īpašnieku,
amatpersonu un darbinieku pārbaudes un izsniegtas speciālās atļaujas
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pieejai valsts noslēpumam un sertifikāti darbam ar NATO un ES klasificēto
informāciju.
2021. gada janvārī spēkā ir 87 SAB izsniegti IDS darbam ar valsts
noslēpuma objektiem un seši – darbam ar NATO, kā arī viens – darbam
ar ES klasificēto informāciju. 2020. gadā SAB izsniedzis 21 IDS un veicis
izmaiņas divos iepriekš izsniegtajos IDS, septiņiem 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 iespējams
pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā. Komersants var atkārtoti
pretendēt saņemt IDS piecus gadus pēc galīgā nolēmuma spēkā stāšanās.
2020. gadā SAB lēmums par IDS atteikumu vai anulēšanu apstrīdēts
divos gadījumos – vienā gadījumā ģenerālprokurors SAB lēmumu atcēlis
ar norādi par nepieciešamiem precizējumiem, atkārtotais SAB lēmums
vairs nav apstrīdēts, bet otrā gadījumā ģenerālprokurors SAB lēmumu
atstājis negrozītu, savukārt ģenerālprokurora lēmums pārsūdzēts
Administratīvajā apgabaltiesā. Lietas izskatīšana turpinās.

Starpvaldību līgumi par klasificētās
informācijas apmaiņu un aizsardzību
Saskaņā ar likumā “Par valsts noslēpumu”, kā arī Ministru kabineta
noteikumos Nr. 21 noteikto valsts noslēpuma apmaiņa ar citu valstu
institūcijām vai komersantiem iespējama tikai, ja Latvijai ar attiecīgo valsti
noslēgts starpvaldību līgums par klasificētas informācijas apmaiņu un
aizsardzību. Šo līgumu izstrāde ietilpst SAB NDI kompetencē.
Uzsākot līgumu izstrādes procesu SAB ņem vērā jomas, kurās
nepieciešama normatīvā bāze klasificētas informācijas apmaiņai,
piemēram, NATO dalībvalstu bruņoto spēku darbība Latvijā eFP ietvaros
vai sadarbība ar kādu valsti industriālās drošības jomā. Jāpiezīmē,
ka līgumu izstrāde ir ilgstošs process, kurā iesaistītas divas valstis ar
atšķirīgu normatīvo regulējumu kā klasificētas informācijas aizsardzībā,
tā starptautisku līgumu izstrādes un ratifikācijas procedūrās.
2020. gadā tika pabeigts darbs pie Latvijas Republikas valdības un
Melnkalnes valdības līguma par klasificētas informācijas aizsardzību
(parakstīts 2020. gada 24. septembrī), kā arī Latvijas Republikas valdības
un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības līguma par
klasificētas informācijas aizsardzību (parakstīts 2020. gada 16. decembrī).
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9. 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. 2020. 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 pa iestādēm
IeVP, NBS Militārā
policija kopā
Iekšējās drošības birojs
0.3%
3.7%
VID Iekšējās
drošības pārvalde
Valsts robežsardze
0.9%
7.7%

Militārās izlūkošanas
un drošības dienests
12.7%

Valsts policija
33%

VID Nodokļu un
muitas policijas pārvalde
7.2%
KNAB
4.0%
SAB
12.0%
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Valsts
drošības dienests
18.5%
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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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