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AKTUALITĀTES

Bijušā Krievijas diplomāta vadīts portāls publicē Latviju diskreditējošus rakstus
 
Pēc Satversmes aizsardzības biroja 2009.gada darbības pārskata publiskošanas, SAB direktors Jānis Kažociņš
sniedza interviju Latvijas Televīzijas raidījumam “DeFacto”. Jautāts par ārvalstu specdienestu ietekmi uz
gaidāmajām vēlēšanām Latvijā, SAB direktors norādīja, ka vēlēšanu kontekstā var būt mēģinājumi no ārpuses
ietekmēt sabiedrisko domu un tādā veidā netieši arī vēlēšanu procesu.

Kā vienu no piemēriem Kažociņš minēja portālu "riga.rosvesty.ru", kurā autori, kas slēpjas aiz pseidonīmiem,
publicē dažādus izdomājumus, kas met ēnu uz Latvijas valsts pārvaldes iestādēm, amatpersonām, politiķiem un
pat uzņēmējiem. Kažociņš atklāja, ka aiz tā slēpjas Krievijas izlūkdienesta virsnieks Dmitrijs Jermolajevs.
Portāls veidots ar domu, iepludināt Latvijas mediju telpā tendenciozu informāciju, kas savukārt var atstāt
ietekmi arī uz vēlēšanām.
 
Dmitrijs Jermolajevs
Dzimis: 16. oktobrī 1976.gadā. Tēvs – Jurijs Jermolajevs, augsta ranga Krievijas specdienestu virsnieks.
 
Darbība Latvijā:
Laika periodā no 2002.gada līdz 2005.gadam D.Jermolajevs izmantojot
diplomāta piesegu, strādāja Krievijas vēstniecībā Latvijā. D.Jermolajevs
vēstniecībā ieņēma 3.sekretāra amatu. Šajā laikā SAB viņu identificēja kā
Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta virsnieku.

Darbība pēc Latvijas komandējuma beigām (2005-2009):
2005. - 2006. Pēc komandējuma Latvijā, D.Jermolajevs sāka strādāt Krievijas
Rūpnieku un uzņēmēju savienības Starptautisko attiecību departamentā. Viņš
plānoja kā šīs asociācijas pārstāvis dibināt Krievijas-Baltijas ekonomikas fondu,
kas darbotos Baltijas valstīs, un kura galvenais uzdevums būtu kalpot par
piesegu Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta ekonomiskās izlūkošanas
darbībai. Pēc SAB iniciatīvas D.Jermolajevs 2005. gadā tika iekļauts personu
sarakstā, kam liegta ieceļošana Latvijā, tādējādi fonda iecere netika īstenota.

Kopš 2006.gada D.Jermolajevs Krievijas Federālajā laikrakstā “Rossijskije Vesķi” ir izveidojis elektronisku
pielikumu “Riga.rosvesty.ru.” 
Tajā tiek ievietoti dažādiem Latvijas – Krievijas attiecību aspektiem
veltīti raksti, pārpublicēti materiāli no Latvijas medijiem, nereti tiek
publicēti klaji izdomājumi un fantāzijas, kas parāda Latviju negatīvā
gaismā un nodara kaitējumu Latvijas interesēm.
 
Piemēram, kad Latvijas vēstniecība Baltkrievijā sadarbībā ar Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kameru 2009. gadā Minskā atvēra biznesa
klubu, D.Jermolajeva vadītā ziņu lapa izplatīja informāciju, ka tā ir
Latvijas specdienestu piesegorganizācija. Ziņu pārpublicēja arī
atsevišķi Latvijas portāli, un Latvijas biznesa kluba veidotājiem nācās
taisnoties, ka viņu darbība ir saistīta ar biznesa kontaktu veidošanu,
nevis izlūkošanu. Lai arī balstīta uz izdomājumiem, šāda publicitāte
nodara kaitējumu uzņēmēju uzticībai Minskas biznesa klubam.

D.Jermolajeva ietekmi uz Latvijas mediju telpu raksturo arī 2005. gadā
plašu publicitāti ieguvusi ziņa, ka Maskava plāno atsaukt no amata Krievijas vēstnieku Latvijā Viktoru
Kaļužniju. Vairākkārt pārpublicēta, šī ziņa nonāca pat vadošu Latvijas mediju dienaskārtībā.
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