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• Terorisma definīcija 

• Terorisma tendences Eiropā 

• Radikalizācija 

• Gadījumu analīze 

• Secinājumi 



Terorisma definēšana 
• Pasaules valstu starpā nav vienotas 

izpratnes 

• Vairumā gadījumu definīcijas paredz: 

– Vardarbību vai tās draudus 

– Politiskus mērķus 

– Uzbrukumus civiliedzīvotājiem 

• Latvijā Krimināllikuma 88.pants 



Terorisma tendences Eiropā 



Teroristu veidi 
• Reliģiskie (islāmistu) teroristi 

• Kreisā spārna teroristi (FAI, DHKP/C) 

• Labējā spārna teroristi (NSU, A.B.Breiviks) 

• Separātistu grupējumi (ETA, IRA) 

 



Kāpēc islāmistu terorisms? 

• Starptautiskās teroristu organizācijas, 

– Ideoloģiskā propaganda, 

– apmācība, 

– atbalsts, inovācijas. 

• Nozīmīgākie īstenotie/plānotie terora akti, 

• Organizētības līmenis, 

• Uzbrukumu mērķis ir visa sabiedrība 

 



Musulmaņi, Islāmisti, teroristi 



Galvenie draudu avoti 

• Solo teroristi; 

• Pašmāju teroristu 

grupas 

• Sīrijas bruņotais 

konflikts; 

• Ārvalstu teroristu 

grupējumi; 



Teroristu uzbrukumu mērķi 
• Karavīri/militārie objekti 

• Islāma kritiķi 

• Valsts iestāžu darbinieki 

• Ebreji un viņu reliģiskie/kultūras objekti 

• Cilvēku masu pulcēšanās vietas 

• Civilās aviācijas nozare 

• Sabiedriskā transporta infrastruktūra 

• Citi kritiskās infrastruktūras objekti 



Radikalizācija 

Process, kura laikā persona pieņem 

radikālus/ekstrēmistiskus uzskatus ar mērķi 

attaisnot/leģitimēt vardarbības izmantošanu 

politisku mērķu sasniegšanai. 



Radikalizācijas faktori 
• Bruņotie konflikti musulmaņu valstīs 

(Afganistāna, Sīrija, Mali, CĀR, Somālija). 

• Islāma reliģiju zaimojoši incidenti (Muhameda 

karikatūras, Korāna dedzināšana) 

• Islāmistu aresti, 

• Islāma reliģijas praktizēšanu ierobežojošas 

likumu normas, 

• Islāma studijas ārvalstīs. 

 



Radikalizācijas avoti 
• Internets 

• Radikālie sludinātāji 

• Mošejas 

• Ieslodzījuma vietas 



Radikalizācijas sekas 
• Radikalizācija ne vienmēr noved pie iesaistes terora 

aktu plānošanā/īstenošanā, 

• Paaugstināta uzņēmība pret teroristu propagandu, 

• Iesaistīšanās terorisma atbalstīšanā, 

• Radikalizācijas galējā stadijā: 

– Uzbrukuma mērķu apspriešana 

– Uzbrukuma plānošana, 

– Līdzdalībnieku vervēšana/aicinājumu izteikšana 

– Sazināšanās ar teroristu organizācijām, 

– Ceļošana uz konfliktu zonām. 



Gadījumu analīze 



Terora akti Volgogradā 

 

 
• 2013.gada 21.oktobrī teroriste-pašnāvniece uzspridzinājās 

pasažieru autobusā, nogalinot 7 un ievainojot 36. 

• 2013.gada 29.-30.decembrī teroristi pašnāvnieki 

uzspridzinājās dzelzceļa stacijā un trolejbusā, nogalinot 34 un 

ievainojot 92. 

• Teroristu mērķis bija destabilizēt drošības situāciju reģionā. 

• Sabiedriskā transporta infrastruktūra bija primārais 

uzbrukuma mērķis 

• Uzbrukuma īstenotāji bija saistīti ar Ziemeļu Kaukāzā 

bāzētajiem islāmistu grupējumiem. 

 



Terora akts Burgasā 
 

 

 
• 2012.gada 18.jūlijā terorists-pašnāvnieks uzspridzinājās 

Izraēlas tūristu autobusā Bulgārijas pilsētā Burgasā. 

• Uzbrukumā tika nogalinātas kopumā 6 personas 

• Bulgārijas un ASV amatpersonu izteikumi liecina, ka 

uzbrukuma īstenotāji bija saistīti ar Libānā bāzēto Hezbollah. 

• Primārais uzbrukuma mērķis bija Izraēlas tūristi. 

• Bulgārijā tobrīd bija zems terorisma draudu līmenis. 

 

 

 



Terora akts Madridē 
 

 

 

• 2004.gada 11.martā četros vilcienos 14 minūšu intervālā 

uzsprāga 10 improvizētie spridzekļi. 

• Uzbrukumā tika nogalināta kopumā 191 persona un vēl 

~1800 tika ievainotas. 

• Uzbrukumu īstenoja islāmistu grupa, kas iedvesmojās no al-

Qaeda globālā džihāda ideoloģijas. 

• Uzbrukumi notika trīs dienas pirms vēlēšanām, kurās uzvarēja 

opzīcijā esošā partija. 

• Jaunā valdība izveda šīs valsts karaspēku no Irākas. 

 



Secinājumi (I) 
• Nav vienotas terorisma definīcijas. 

• Galvenie draudu avoti ir solo teroristi, 

pašmāju grupas, Sīrijas bruņotais konflikts 

un ārvalstu teroristu grupas. 

• Nozīmīgākos draudus šobrīd rada 

islāmistu teroristi. 

• Par galveno radikalizācijas kanālu šobrīd ir 

kļuvis internets. 

 



Secinājumi (II) 
• Radikālu uzskatu pieņemšana ne vienmēr noved 

pie iesaistes teroristiskās aktivitātēs. 

• Teroristu propagandas brīvā pieejamība 

internetā un solo terorisma taktikas popularitāte 

apliecina, ka teroristiska rakstura uzbrukumi var 

notikt jebkurā Eiropas valstī. 



Jautājumi? 


