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VALSTS DROŠĪBAS
DIENESTS

Valsts drošības dienesta adrese:

Kontakttālruņi:

E-pasts:

Mājaslapa:

Valsts drošības dienests garantē sniegtās 
informācijas un tās avota konfidencialitāti.

KATRA
INDIVIDUĀLAIS

IEGULDĪJUMS
VALSTS DROŠĪBĀ

IR SVARĪGS

Ja Jūsu rīcībā ir informācija par Valsts drošī-
bas dienesta kompetencē esošajiem jautā-
jumiem, kas varētu būt noderīga dienesta 
darbā, aicinām par to informēt zvanot vai 
rakstot:

Tālr.: 67208964
E-pasts: info@vdd.gov.lv 



Pretizlūkošanas un izlūkošanas dienestu kopumu 
Latvijā veido Valsts drošības dienests, Militārās 
izlūkošanas un drošības dienests, kā arī Satver-
smes aizsardzības birojs.

Pretizlūkošanas un izlūkošanas dienestu uzdevu-
mi ir:

politiskās, ekonomiskās, sociālās, militārās, 
zinātniskās, tehniskās un citas ar valsts drošī-
bu saistītas informācijas vākšana, uzkrāšana, 
analīze un izmantošana
valsts noslēpumu un citu valstij vitāli svarīgu 
interešu aizsardzība
valsts drošības apdraudējumu prognozēšana, 
priekšlikumu, rekomendāciju un plānu izstrādā-
šana valsts drošības jautājumos
valsts drošības apdraudējumu novēršana un 
neitralizācija
valsts augstāko amatpersonu savlaicīga 
informēšana par valsts drošības apdraudēju-
miem
starptautiskā sadarbība ar ārvalstu partneru 
dienestiem un starptautiskajām drošības 
institūcijām.

LATVIJAS PRETIZLŪKOŠANAS UN 
IZLŪKOŠANAS DIENESTI

Valsts drošības dienests kā pretizlūkošanas un iekšē-
jās drošības dienests veic sistemātiskus pasāku-
mus nolūkā savlaicīgi identificēt un novērst pret 
Latviju vērstas ārvalstu specdienestu aktivitātes 
un prettiesisku aizsargājamas informācijas iegūšanu 
vai izpaušanu. Par pretizlūkošanas rezultātā konsta-
tētajiem riskiem un apdraudējumiem Valsts drošības 
dienests informē valsts augstākās amatpersonas, 
kā arī valsts un pašvaldību iestāžu amatperso-
nas, lai preventīvi novērstu ārvalstu specdienes-
tu radītos riskus.

VALSTS DROŠĪBAS DIENESTA
KOMPETENCE

Valsts noslēpuma aizsardzība ir viens no galvenajiem 
pretizlūkošanas elementiem, lai novērstu prettiesisku 
piekļuvi ar likumu aizsargātai informācijai vai tās 
nesankcionētu izpaušanu, kas var radīt būtisku kaitēju-
mu valsts drošībai. Valsts drošības dienests izsniedz 
otrās (slepeni) un trešās (konfidenciāli) kategorijas 
speciālās atļaujas darbam ar valsts noslēpumu. Valsts 
drošības dienests pārbauda arī tā pārraudzībā esošo 
institūciju telpu atbilstību valsts noslēpuma aizsardzī-
bas prasību nodrošināšanai, kā arī sniedz atbilstošas 
konsultācijas.

VALSTS NOSLĒPUMA AIZSARDZĪBA

Valsts drošības dienests ir vienīgais no Latvi-
jas pretizlūkošanas un izlūkošanas dienes-
tiem, kam ir tiesības izmeklēt noziedzīgus 
nodarījumus valsts drošības jomā un pretizlū-
košanas un izlūkošanas dienestos. Savas 
kompetences jomās un gadījumos, kad izmek-
lēšanu uzdevis veikt ģenerālprokurors, Valsts 
drošības dienests var izmeklēt arī citus nozie-
dzīgus nodarījumus.

Galvenie noziedzīgie nodarījumi, ko izmeklē 
Valsts drošības dienests:

spiegošana
valsts noslēpuma prettiesiska izpaušana
pret Latvijas valsti vērsta darbība
terorisms un tā finansēšana
prettiesiska piedalīšanās bruņotā konfliktā 
ārvalstīs
prettiesiska vēlēšanu procesa ietekmēšana u.c. 

PIRMSTIESAS IZMEKLĒŠANA

Valsts drošības dienests ir atbildīgs par Saeimas 
priekšsēdātāja un Ministru prezidenta aizsardzību, 
taču nepieciešamības gadījumā nodrošina arī citu 
valsts amatpersonu aizsardzību. Valsts drošības 
dienests nodrošina arī ārvalstu un starptautisko 
institūciju augstāko amatpersonu aizsardzību 
to vizīšu laikā Latvijā.

VALSTS AUGSTĀKO AMATPERSONU 
AIZSARDZĪBA

Valsts ekonomiskās drošības interešu aizsardzībai 
Valsts drošības dienests veic pretizlūkošanas un opera-
tīvās darbības pasākumus nolūkā savlaicīgi iegūt 
informāciju par ekonomiskās suverenitātes apdraudē-
jumiem. Par konstatētajiem riskiem Valsts drošības 
dienests informē valsts augstākās amatpersonas un 
atbildīgās institūcijas.

EKONOMISKĀS DROŠĪBAS AIZSARDZĪBA

Valsts drošības dienests ir Latvijā galvenā atbildīgā 
institūcija pretterorisma jomā, kas:

īsteno operatīvās darbības pasākumus nolūkā savlai-
cīgi identificēt un novērst personu iesaistīšanos 
teroristiskās darbībās (uzbrukuma plānošana, vervē-
šana un apmācība teroristiskām aktivitātēm, teroris-

PRETTERORISMS

Konstitucionālās iekārtas aizsardzības jomā Valsts 
drošības dienests veic pretizlūkošanas un operatīvās 
darbības pasākumus, lai savlaicīgi identificētu un 
novērstu aktivitātes, kas ir vērstas pret Satversmē 
noteikto Latvijas Republikas valstisko neatkarību, 
suverenitāti, teritoriālo vienotību un valsts iekārtu. 
Konstitucionālās iekārtas aizsardzības nodrošināšanā 
būtiska nozīme ir valsts un pašvaldību amatpersonām, 
kā arī sabiedrības informētībai par Valsts drošības 
dienesta konstatētajiem procesiem un aktivitātēm, 
kas rada riskus mūsu valsts konstitucionālajai iekārtai. 

KONSTITUCIONĀLĀS IEKĀRTAS 
AIZSARDZĪBA

ma propaganda, ceļošana uz konfliktu reģio-
niem nolūkā pievienoties teroristu grupēju-
miem u.c.)
koordinē pretterorisma preventīvo un reaģē-
šanas pasākumu plānošanā un ieviešanā 
iesaistīto institūciju sadarbību
organizē pretterorisma mācības
informē par aktuālajām terorisma tenden-
cēm valsts un pašvaldību institūciju amatper-
sonas, kā arī komersantus.

PRETIZLŪKOŠANA


