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Ievads 
 

 Latviju pēdējo divu gadsimtu laikā būtiski ir ietekmējusi un veidojusi migrācija; tā caurvij 

valsts un cilvēku likteņus, gan cenšoties apgūt auglīgas zemes Krievijā, gan izceļojot uz 

Brazīliju, gan dodoties bēgļu gaitās Otrā pasaules kara laikā, gan piedzīvojot iedzīvotāju plūsmas 

Padomju Savienības laikā. Arī mūsdienās saskaramies ar migrāciju – gan aizbraukšanu, gan 

regulāru iedzīvotāju pārvietošanos starp dažādām valstīm, gan trešo valstu valstspiederīgo 

ieceļošanu un integrāciju vietējā sabiedrībā.  

 Iebraucēji Latvijā vairs neierodas tikai no tuvējām valstīm, un viņu mērķis nav tikai darba 

meklējumi, lai gan arī tas noteikti ir nozīmīgs imigrācijas iemesls. Cilvēki Latvijā ierodas arī 

ģimenes veidošanas vai apvienošanas nolūkos, viņi studē, ierodas kā tūristi un izlemj palikt, 

veido šeit uzņēmējdarbību – iemesli ir pietiekami dažādi, jo arī mūsu pašu dzīves ceļi veidojas 

atšķirīgi. 

 Migrācijas jautājumu atspoguļošana, nenoliedzami, ir sarežģīta: ir jāzina likumi un 

starptautiskais konteksts, turklāt šie jautājumi sabiedrībai un indivīdiem ir jūtīgi, jo skar 

nacionālos un etniskos aspektus. Tie uzjundī bažas un nedrošību, brīžiem arī stereotipisku un 

aizspriedumainu attieksmi, liek domāt par to, kādi esam mēs paši un kādā sabiedrībā dzīvojam.  

Nereti veidojas situācijas, kurās imigrācijas jautājumus aplūkojam “par” un “pret” 

kategorijās, taču iztrūkst paša pamata – līdzsvarota skatījuma, kurā būtu gan kritiski, gan 

atbalstoši viedokļi, kas radītu iespējas imigrantu situācijas un visas sabiedrības attīstības un 

labklājības veicināšanai. Vairākās pasaules un Eiropas valstīs, tajā skaitā arī mūsu kaimiņos 

Lietuvā, ir izveidotas mediju rokasgrāmatas – vadlīnijas migrācijas jautājumu atspoguļošanai. 

Arī šī grāmata ir iecerēta kā palīgs – kā iespēja ielūkoties ātrā uzziņu līdzeklī, lai rastu 

informāciju par galvenajām migrācijas tendencēm un faktiem pasaulē, Eiropā un Latvijā, par 

migrantu pārvietošanās iemesliem un migrācijas politikām. Grāmatā ir piedāvāti arī padomi, kā 

rīkoties neskaidrās situācijās un kur meklēt informāciju. 

Izsakām pateicību visiem, kas bija iesaistīti šī izdevuma tapšanā. Paldies žurnālistēm 

Ingai Papardei, Inai Strazdiņai un Ilzei Garozai par padomiem. Īpaši sakām paldies Latvijas 

Universitātes socioloģijas maģistrantei Zanei Lindei par ieguldījumu un mediju atspoguļojuma 

izvērtējumu materiāla tapšanas gaitā. 
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I DAĻA  
 

 

Kāpēc cilvēki migrē? 
 

 

 Nereti saka, ka migrācija ir tikpat veca kā pasaule: vēsturiski raugoties, jau pirms pusotra 

miljona gadu un 5 000 gadu pirms mūsu ēras attiecīgi Homo erectus un Homo sapiens no Āfrikas 

Rifta ielejas migrēja uz Eiropu un tālāk uz citiem kontinentiem. Arī antīkajā pasaulē grieķu 

kolonizāciju un romiešu ekspansiju veidoja migrācija, bet ārpus Eiropas nozīmīga cilvēku 

migrācija saistāma ar Mezopotāmijas, Inku, Indu un Džou impērijām. Kā citu nozīmīgu 

migrāciju piemēri jāmin vikingu un krustnešu pārvietošanās.1 

 

 Arī 21. gadsimta sākumā migrācija joprojām turpina ieņemt nozīmīgu vietu medijos visā 

pasaulē. Un tam ir iemesls: migrācija ir daudzveidīga, ļoti plūstoša un mainīga, turklāt skar gan 

valstis, gan individuālus cilvēkus un ir politiski jūtīga tēma. Migrācijas tematikai veltīto 

komentāru, ziņu un aprakstu valoda, tonis un saturs variē amplitūdā no pilnīgas neuzticības un 

naida līdz pat nešaubīgam atbalstam. Kāpēc? 

 Galvenokārt grūtības veido tas, ka visos līmeņos ir sarežģīti panākt vienprātību par 

migrācijas procesu iedabu un iznākumiem. Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) 

pasaules pārskatā par migrāciju2 norāda, ka migrācijas pārvaldības un imigrantu integrācijas 

kontekstā ir ļoti daudz jautājumu, uz kuriem iespējams gūt tikai daļējas atbildes: 

 

 vai migrācija ir jāuzlūko kā pilnīgi “dabisks” process – tāds, kas ir noticis visas 

cilvēces vēstures laikā, – vai drīzāk kā “nedabisks” tādā izpratnē, ka ietver arī 

psiholoģiski un sociāli smagus jautājumus, piemēram, grūtības un nespēju iesakņoties 

citā kultūrā un tikt pieņemtam pilnībā, nevis uzskatītam par imigrantu vai ienācēju? 

                                                 
1 Koser, K. (2007) International migration. A very short introduction. Oxford: Oxford Univesity press.  
2 International Organization for Migration. (2008) World Migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the 

Evolving Global Economy. p.2 
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 vai migrācija ir process, kura laikā veidojas nacionālās (nevis tikai etniskās) valstis un 

sabiedrību nacionālā apziņa, vai arī – gluži otrādi – šā procesa laikā nacionālās valstis 

tiek vājinātas un aizvien vairāk sarežģījas to savstarpējās attiecības? 

 

 vai imigrantu izcelsmes valstīs ar laiku palielinās ekonomikas izaugsme un kāpj 

dzīves līmenis tādēļ, ka imigranti sūta uz mājām iekrāto naudu, iegulda savā 

dzimtenē, kā arī atgriežas ar jaunām zināšanām un sakariem? Bet varbūt notiek pretēji 

procesi un imigrantu izcelsmes valstīs un kopienās notiek noplicināšanās un 

imigrācija patiesībā rada šķēršļus ekonomiskai izaugsmei, krītas dzīves līmenis un 

nākotnes izredzes šīm valstīm aizvien samazinās? 

 

 vai pievilkšanas un atgrūšanas faktorus ir pareizi uzskatīt par vieniem no galvenajiem 

imigrācijas iemesliem, piemēram, labas darba iespējas un peļņa vienā valstī pievelk, 

savukārt bezdarbs un zemas algas citā darbojas kā grūdiena faktors emigrācijai? Vai 

ir iespējams, ka migrācijas plūsmas sākas un darbojas citādi: cilvēki cits citam nodod 

informāciju par iespējām, un dažādi mediji spēlē ļoti nozīmīgu lomu gan migrācijas 

aizsākumā, gan plūsmas turpināšanā? 

 

 vai tā dēvētā migrācijas pārvaldība būtu efektīvāka, ja par atskaites punktu tiktu 

ņemtas nacionālās intereses un robežu drošība, vai arī būtu jāļauj, lai brīvais tirgus 

visu nosaka? 

 

 Ir skaidrs, ka mūsdienu pasaulē, kurā neatkarīgas valstis cieši sargā savu teritoriju un darba 

tirgu robežas, taču aizvien biežāk kļūst mainīgas un plūstošas dažādu notikumu un procesu 

ietekmē, migrācijas jautājumu atspoguļošana joprojām ir sarežģīts uzdevums. Lai izprastu 

galvenās tendences, kas veido migrācijas jautājumu kontekstu, jāaplūko, kāda pašlaik ir 

migrācija pasaulē un Eiropā. 
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Migrācija pasaulē 
 

 

 Mūsdienu migrācijas skaidrojuma centrā, atšķirībā no vēsturiskās interpretācijas, ir fakts, 

ka pārrobežu mobilitāti noteic globalizācija – pasaules reģionu, valstu un sabiedrību sociālā un 

ekonomiskā integrācija. Izplatītais pieņēmums par globalizāciju – mediju pieejamību visā 

pasaulē, interneta straujo attīstību, kapitāla plūsmu, patēriņu un precēm, kas plūst pāri robežām, 

transporta infrastruktūru attīstību un iepriekš par dārgu un ekskluzīvu uzskatīto aviotransportu – 

ir radījis pasaulē vēl nebijuša mēroga cilvēku ģeogrāfisko mobilitāti. 

 

2005. gadā pasaulē bija ap 191 miljonu starptautisko migrantu.3 Vienlaikus ir jāņem vērā, 

ka pēc oficiālās statistikas rādītājiem aptuveni 97% no visiem pasaules iedzīvotājiem nav 

migranti un viņi turpina dzīvot vietās, kur ir dzimuši. Taču arī šo cilvēku dzīves ietekmē 

tuvinieku, paziņu un draugu mobilitāte un migrācijas radītās sekas, ka arī, protams, migrācijas 

jautājumu atspoguļošana medijos.  

 

Mūsdienās maz ir tādu cilvēku, kuri personīgi nebūtu 

saskārušies ar migrāciju vai neizjustu tās sekas; šī 

universālā pieredze ir kļuvusi par migrācijas 

laikmeta iezīmi.4 

 

Šobrīd migrantu skaits ir gandrīz divarpus reizes lielāks nekā 1965. gadā. Iespējams, 

2008. gadā kopējais migrantu skaits jau bija sasniedzis 200 miljonus, turklāt, salīdzinot ar laiku 

pirms divdesmit vai trīsdesmit gadiem, migrantu izcelsmes valstis ir dažādojušās. Pēc Otrā 

pasaules kara par imigrantu mērķa valstīm kļuva tās zemes, kuras izveidoja formālas imigrācijas 

politikas, piemēram, Amerikas Savienotās Valstis (ASV), Kanāda un Austrālija, bet 

Rietumeiropā par šādām valstīm kļuva industriāli attīstītākās, piemēram, Vācija. Tā rezultātā 

lielākā daļa Eiropas tika uzskatīta par izcelsmes valstīm, no kurām imigranti aizplūda uz citiem 

kontinentiem. Šobrīd ir grūti skaidri nodalīt, kuras ir izcelsmes, kuras – mērķa un kuras – 

                                                 
3 International Organization for Migration (IOM). (2008) World Migration Report 2008: Managing Labour Mobility 

in the Evolving Global Economy. ANO institūcijas un liela daļa statistikas datu apkopotāju par starptautiskajiem 

migrantiem defincē cilvēkus, kas vairāk nekā 12 mēnešus pēc kārtas dzīvo ārpus valsts, kurā ir dzimuši vai iepriekš 

dzīvojuši. 
4 Castles, S., Miller, M. (2003) Age of migration. Oxford: Oxford University press. 
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migrantu tranzīta valstis. Šāds dalījums kļūst aizvien neadekvātāks, jo cilvēki vienā valstī gan 

iebrauc, gan izbrauc no tās – notiek kustība turp un atpakaļ.  

To iespējams skaidrot ar daudziem iemesliem un cēloņiem, no kuriem kā nozīmīgākie 

pēdējo divdesmit gadu laikā jāmin Padomju Savienības un sociālisma sistēmas sabrukums 

Eiropas valstīs, kā arī Ķīnas un citu Āzijas valstu aizvien lielāka atvērtība pasaulei. 

Migrācijas pārmaiņām ir daudz virzītājspēku, no kuriem jāizceļ pieci5: 

 

 Atšķirības ienākumos un nodarbinātības iespējās dažādās valstīs un reģionos, 

īpaši vērā ņemamās atšķirības starp tā dēvētājām attīstības un attīstītajām valstīm. 19. 

gadsimta migrācijā atšķirības atalgojumā (vai iespējās gūt ekonomisku labumu no 

zemju apstrādes lauksaimniecībā) starp izceļošanas un mērķa valstīm bija gradācijā 

no divām līdz četrām reizēm. Pašlaik reālā atšķirība starp atalgojumu attīstības un 

attīstītajās valstīs sasniedz pat desmit reizes. Protams, šie aprēķini ir vidēji, un bez 

konteksta par dažādu grupu, profesiju utt. atalgojumu tie neļauj izdarīt dziļākus 

secinājumus, tomēr kopējā tendence parāda, ka atšķirības un nevienlīdzība 

atalgojumā pasaules valstīs gadsimta laikā ir būtiski palielinājusies. 

 

 Aizvien pieaug demogrāfiskās atšķirības. Turklāt valstīs ar zemiem ienākumiem 

iedzīvotāju skaits strauji palielinās, savukārt attīstītājās Rietumu valstīs sabiedrība 

noveco un iedzīvotāju skaits vai nu sarūk, vai pieaug uz migrācijas rēķina. 

Paredzams, ka nākamajos 50 gados šī tendence turpināsies. Proporcija starp 

cilvēkiem, kas ir vecāki par 60 gadiem (tuvu pensijas vecumam vai jau atrodas 

pensijā), no 21% 2007. gadā varētu pieaugt līdz 32% 2050. gadā, proti, puse 

iedzīvotāju attīstītajās valstīs būs pensijas vecumā! Savukārt bērnu skaits (līdz 18 

gadu vecumam) varētu sarukt par vienu procentu – no 17% 2007. gadā līdz 16% 

2050. gadā.6 Šī nelīdzsvarotā situācija arī nākotnē varētu spēcīgi ietekmēt migrācijas 

plūsmas un virzienus: cilvēki izceļos no valstīm ar pieaugošu iedzīvotāju skaitu un 

daudz jaunu, darbspējīgu cilvēku, kurus izglītības un nodarbinātības sistēmas nespēj 

uzņemt, un dosies uz valstīm, kur ļaužu skaits sarūk, turklāt veidojas būtiska 

                                                 
5 IOM (2008) World Migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy. 
6 United Nations Department of Economic and Social Affairs (UN DESA). (2007) World population prospects: The 

2006 revision  
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nepieciešamība pēc strādājošajiem. Protams, darba vietu skaitu ietekmēs arī inovāciju 

attīstība, motorizējot dažādus darbus, kuri vairs nebūs tik darbietilpīgi. Tāpat arī 

ražošana turpinās pārcelties uz attīstības valstīm, lai izmantotu darbaspēku uz vietas, 

tomēr kopējās demogrāfiskās tendences ir jāņem vērā kā nozīmīgs migrācijas 

virzītājspēks.  

 

 Trešais faktors ir saistīts ar preču, pakalpojumu un kapitāla plūsmu liberalizāciju, 

mediju izplatību interneta vidē, brīvu tā plūsmu pāri robežām. Šādos apstākļos tiek 

būtiski stimulēta cilvēku migrācija. 

 

 Ceturto migrācijas virzītājspēku ietekmē darba tirgus struktūra: attīstītajās valstīs, 

arī tajās, kurās dzīves līmenis pagaidām nav pietiekami augsts, taču dalība Eiropas 

Savienībā (ES) un ģeopolitiskie nosacījumi ļauj strauji tuvoties augstākas attīstības 

līmenim, būs pieprasīti mazkvalificēta un nekvalificēta darba veicēji. Šī tendence jau 

ir iesakņojusies Rietumu valstu darba tirgos un to ir grūti izmainīt: ir izveidojušās un 

turpina veidoties nišas, kurās pārsvarā strādā imigranti, kas veic darbus, kurus vietējie 

nevēlas uzņemties. Diemžēl tas veido cilvēkos dziļi iesakņotas un nekritiskas 

attieksmes par to, ka imigrantiem ir jāveic “melnos” darbus, turklāt šādi veidojas 

augstprātīgs skatījums uz cilvēkiem, kuri ierodas no valstīm ar zemāku ekonomiskās 

attīstības līmeni. Vienlaikus rodas arī nišas, kurās tiek aktīvi rekrutēti augsti 

kvalificēti speciālisti, piemēram, mediķi, taču tas nepasargā ienācējus no attieksmes, 

ka viņi ir uzaicināti vai pieņemti valstī tikai tādēļ, ka tai trūkst konkrētās jomas 

speciālistu.  

 

 Piektais virzītājspēks ir nozīmīga ekonomikas pārstrukturēšanās attīstības valstīs, 

kur sarūk nodarbināto skaits un iespējas strādāt lauksaimniecībā vai citās 

tradicionālās jomās. Klimata pārmaiņu ietekmē un dabas resursu izsīkuma rezultātā ir 

nācies būtiski samazināt zemes kopšanu un darba vietas šajā nozarē, kas savukārt 

veicina emigrāciju.  
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 Bieži tiek uzsvērts, ka migrācijas pastiprināšanās notiek globalizācijas ietekmē. Pasaules 

Bankas (PB) pētījumā par globalizācijas procesiem tiek izdalīti trīs nozīmīgākie globalizācijas 

viļņi pēdējos divsimt gados:  

 

 Pirmais vilnis notika laikā no 1870. līdz 1914. gadam (pirms Pirmā pasaules kara) 

un to veicināja vairāku faktoru kombinācija: samazinājās transporta izmaksas un 

preču tirdzniecības tarifu barjeras. Tas ļāva plašāk izmantot līdz tam novārtā atstātas 

zemju platības, kā arī izvērta intensīvu ražošanu un preču eksportu. Cilvēki devās uz 

Argentīnu, Austrāliju, Jaunzēlandi un ASV štatiem, lai apgūtu šīs zemes. 

Lauksaimniecībā iegūtais kapitāls tālāk tika ieguldīts rūpnieciskās ražošanas 

attīstīšanai pilsētās. Uz šīm zemēm migrēja cilvēki arī no Latvijas, lai gan lielākā 

skaitā Latvijas iedzīvotāji devās uz Austrumiem, kur vēlējās apgūt bagātīgās 

Krievijas zemes Baškīrijā un Sibīrijā.  

 

 Otrais vilnis ilga no 1950. līdz 1980. gadam – pēc Otrā pasaules kara. Turpināja 

samazināties transporta izmaksas, un starp attīstītajām valstīm bija maz šķēršļu preču 

tirdzniecībai. Tomēr tirdzniecībā ar attīstības valstīm pastāvēja barjeras, no kurām 

bija atbrīvotas tikai tās plaša patēriņa preces un lauksaimniecības produkti, kuri 

nekonkurēja ar Rietumu valstīs saražoto produkciju.  

 

 Trešais, pašreizējais vilnis aizsākās 1980. gadu beigās, kad daudzas attīstības valstis 

– Ķīna, Indija, Indonēzija, Meksika, Turcija u.c. – mainīja savas politikas un sāka 

aktīvi darboties globālajā tirgū. Krita Berlīnes mūris un dzelzs priekškars, kas 

ierobežoja iedzīvotāju kustību Eiropā, kā arī sabruka Padomju Savienība. Turpināja 

sarukt transporta izdevumi, strauji attīstījās informācijas tehnoloģijas, kas pēdējo 

trīsdesmit gadu laikā ir būtiski izmainījušas saziņu un informācijas plūsmas ātrumu 

pasaulē.7 

 

                                                 

7 IOM (2008) World Migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy. p. 25 
Skatīt, piemēram, arī World Bank Policy Research Report (2002) Globalization, Growth, and Poverty:Building an 

Inclusive World Economy. Chapter 1: The New Wave of Globalization and Its Economic Effects. 
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Demogrāfijas ietekme uz migrāciju 

 

 Saskaņā ar 2006. gadā pārskatītajām demogrāfijas attīstības prognozēm8 kopējais pasaules 

iedzīvotāju skaits līdz 2050. gadam pieaugs par 2,5 miljardiem, proti, pašlaik pasaulē dzīvo 6,7 

miljardi cilvēku, bet tuvāko četrdesmit gadu laikā šis skaits palielināsies līdz 9,2 miljardiem. 

Turklāt lielākais pieaugums galvenokārt notiks attīstības valstīs – no 5,4 miljardiem 2007. gadā 

līdz 7,9 miljardiem 2050. gadā. Kopš 1960. gada pieaug vidējais migrantu skaits, kas dodas uz 

vairāk attīstītām valstīm un reģioniem, savukārt attīstītajās valstīs sarūk iedzīvotāju skaits. Pat ja 

attīstītajās valstīs ļoti strauji pieaugtu dzimstība, tik un tā būtu nepieciešama 1990. gadu līmeņa 

imigrācija. Nepieaugot dzimstības rādītājiem, imigrācijai ir jābūt lielākai, lai tā uzturētu 

pašreizējo iedzīvotāju skaitu darbaspējīgā vecumā.  

 Kopš 1960. gada kā galvenās migrantu izcelsmes vietas ir jāmin Āfrika, Āzija un 

Latīņamerika kopā ar Karību jūras reģionu, turklāt abos pēdējos reģionos emigrācija ir būtiski 

pieaugusi no 1980. gadu beigām. No 2000. līdz 2005. gadam emigrācijas rezultātā katrs no šiem 

reģioniem zaudēja ap 1,4 miljonu iedzīvotāju ik gadu. Āfrikā pēdējo trīsdesmit gadu laikā 

emigrācijas tendencēs nav bijis straujš kāpums, un no 2000. līdz 2005. gadam no Āfrikas valstīm 

ik gadu izceļoja 0,44 miljoni iedzīvotāju.  

Taču kopumā ir skaidrs, ka reģioni ar daudz gados jauniem cilvēkiem, augstu dzimstību 

un spēcīgu spiedienu emigrācijai būs galvenie avoti iedzīvotāju skaita papildināšanai attīstītajās 

valstīs.9 

 Pēdējo trīsdesmit gadu laikā migrantu kopskaitā ļoti būtiski palielinājies sieviešu īpatsvars: 

ja industrializācijas periodā no 1960. līdz 1970. gadam vairāk migrēja vīrieši spēka gados, tad 

pašlaik gandrīz ir panākts dzimumu līdzsvars. Teju puse no visiem migrantiem ir sievietes, kuras 

vienatnē dodas uz ārvalstīm, lai pelnītu un sūtītu uz mājām naudu, vai arī migrē kopā ar ģimeni, 

nereti pavadot vīrus un meklējot iespējas iekļauties darba tirgū arī pašas. Sievietes – migrantes 

statuss var celt pašapziņu un ienākumus pašām sievietēm, veidot viņu neatkarību, taču tajā pašā 

laikā tas paver iespējas daudzveidīgai diskriminācijai un ekspluatācijai.  

 Raksturīgi, ka visos kvalifikācijas līmeņos migrantu sievietes visvairāk strādā sektoros, kas 

tradicionāli tiek uzlūkoti kā “sieviešu darbi”, īpaši, izglītības, veselības un sociālo pakalpojumu 

                                                 
8 UN DESA (2007) World Population Prospects: the 2006 Revision. Pieejams: 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm  (12.11.2009) 
9 Turpat. Skatīt arī IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global 

Economy, pp.37-39 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm
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sektoros, arī tekstila ražošanā un citos darbos vieglajā rūpniecībā. Turklāt bieži migrantu sieviešu 

zināšanas un kvalifikācija mītnes zemē tiek pazemināta, līdz ar to vairāk migrantu koncentrējas 

palīgdarbos, nevis amatos augstākajā līmenī.  

Migrantu sievietes bieži ir nodarbinātas arī uzkopšanas, mājsaimniecības un aukļu 

darbos, turklāt nereti tas notiek bez formāliem darba līgumiem, tādēļ sabiedrībā jau ir 

iesakņojusies attieksme, ka migrantu sievietes iespējams nodarbināt tieši šādā veidā un tas nav 

nekas diskriminējošs. Taču šāda situācija liek dzīvot pastāvīgā psiholoģiskā stresā, liedz iespēju 

saņemt adekvātus veselības aprūpes pakalpojumus un neļauj rēķināties ar stabiliem ienākumiem 

nākotnē. Šādas tendences ir konstatētas daudzviet pasaulē. Rietumu valstīs ar vārdu 

“mājkalpotāja” un “aukle” bieži tiek domāta migrantu sieviete. Interesanti, ka, apzinoties šo 

situāciju un nevēloties pakļaut savus pilsoņus tādai ekspluatācijai, Bangladešas valdība 1990. 

gados lika šķēršļus sieviešu migrācijai, lai aizsargātu savu pilsoņu godu un cieņu. Taču, tā kā 

migrācijas tīkli jau bija izveidojušies, informācija par darba iespējām plūda pa tiem un Rietumu 

valstīs radās milzīgs pieprasījums pēc šādām darbiniecēm, migrācija tik un tā turpinājās, turklāt 

vairojās nelegālās migrācijas gadījumi, pakļaujot sievietes vēl lielākam riskam.10 

 

Nesenā imigrācija pasaulē faktos 

 

 Apmēram viena trešdaļa pasaules darba migrantu dzīvo Eiropā, nedaudz mazāk – 

Āzijā un Ziemeļamerikā. Āfrikā mīt tikai ap 8% migrantu, Okeānijā, Latīņamerikā un 

Karību jūras reģionā – katrā apmēram 3%.11 

 

 Vairāk migrantu pārvietojas no vienas attīstības valsts uz citu, nevis no attīstības uz 

attīstītajām valstīm. Tas galvenokārt notiek imigrācijas politikas ierobežojumu dēļ. 

 

 Lielāko daļu darba migrantu plūsmas veido nekvalificēts darbaspēks, taču laikā no 

1995. līdz 2000. gadam daļā attīstīto valstu, piemēram, vairākās OECD (Ekonomiskās 

sadarbības un attīstības organizācija) valstīs augsti kvalificēto iebraucēju skaits jau 

pārsniedza nekvalificēto imigrantu daudzumu.  

 

                                                 
10 IOM (2008) World migration Report 2008:Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy, pp.10-11  
11 International Labour Office (ILO) (2004) Facts on Migrant Labour. 
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 Lai arī ģeogrāfiski migrācija notiek visdažādākajās vietās un migranti darba 

meklējumos šķērso pat kontinentus, galvenokārt darba migrācija notiek viena reģiona 

ietvaros. 

 

 Aizvien vairāk valstu vienlaikus ir gan migrantu saņēmējvalstis, gan izcelsmes 

valstis. Tas ir vērojams gan attīstītajās valstīs (piemēram, Apvienotajā Karalistē, ASV 

utt.), gan arī attīstības valstīs (piemēram, Taizemē).  

 

 Gan augsti kvalificēti, gan arī nekvalificēti migranti visbiežāk darbojas pakalpojumu 

sfērā: celtniecībā, komercijā, piegādes pakalpojumos, veselības aprūpē, tūrismā u.c. 

jomās.12 

 

Daži nodarbinātības skaitļi un fakti pasaulē  

 

 Globālo darbaspēku veido vairāk nekā 3 miljardi cilvēku. No tiem 84% dzīvo Āzijas 

un Klusā okeāna reģionā, Āfrikas, Latīņamerikas un Karību jūras attīstības valstīs, 

tāpat arī Neatkarīgo valstu savienības valstīs un Dienvidaustrumeiropā. 

 

 40% (1,22 miljardus) globālā darbaspēka veido sievietes. 

 

 2,85 miljardi personu, kas vecākas par 15 gadiem, ir nodarbinātas. Tomēr puse no 

šiem cilvēkiem nenopelna pietiekami daudz, lai atrastos virs nabadzības līmeņa, ko 

veido divi ASV dolāri dienā. Šie rādītāji ir tādi paši kā pirms 10 gadiem. Visaugstākā 

nodarbinātība ir lauksaimniecībā (40,1%), pakalpojumu sfērā (38,9%) un rūpniecībā 

(21%). 

 

 Globālais bezdarba līmenis ir 6,3%, kas ietekmē aptuveni 191,8 miljonus cilvēku. 

Puse no bezdarbniekiem ir jauni cilvēki, kas veido relatīvi augstu proporciju, ņemot 

vērā, ka šāda vecuma cilvēki veido tikai 25% no darbspējīgā vecuma skaita. 

                                                 
12 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (2001) Movement of Natural Persons under 

the GATS: Perspectives for the New Negotiations. Geneva. 
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 86 miljoni personu tiek identificētas kā migranti darbinieki.  

 

 Transnacionālie uzņēmumi veido 77 tūkstošus mātes kompāniju ar vairāk nekā 770 

tūkstošiem filiāļu, kas nodarbina aptuveni 62 miljonus cilvēku. 

 

 66 miljoni cilvēku, no kuriem lielāko daļu veido sievietes, ir nodarbināti Eksporta 

pārstrādes zonās.  

 

 565 000 darbavietu atrodas nodokļu atvieglojumu darbības zonās.13 

 

Migrācija Eiropā 

 

 2006. gada janvārī ES dzīvoja un strādāja apmēram 18,5 miljoni trešo valstu 

valstspiederīgo, proti, 3,8% jeb 493 miljoni no kopējā tolaik 25 dalībvalstu 

iedzīvotāju skaita. 

 

 Migrācija joprojām ir nozīmīgākais iedzīvotāju skaita pieauguma faktors ES 

dalībvalstīs.  

 

 ES dalībvalstīs atšķiras imigrantu galvenie ieceļošanas mērķi, jo tie ir cieši saistīti ar 

politiku, kāda pastāv konkrētajā valstī: Austrijā, Francijā un Zviedrijā vairāk 

novērojama ģimenes migrācija, Īrijā, Spānijā, Portugālē un Apvienotajā Karalistē – 

darba migrācija.  

 

 Izdalot pēc izcelsmes valstīm, visvairāk migrantu nāk no Turcijas (2,3 miljoni), 

Marokas (1,7 miljoni), Albānijas (0,8 miljoni) un Alžīrijas (0,6 miljoni). Taču 

                                                 
13 Šeit minēti dati par 2005. gadu. Avots:  IOM (2008) World migration Report 2008:Managing Labour Mobility in 

the Evolving Global Economy, pp.29-30 
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kopumā tādās valstīs kā Francija, Zviedrija, Nīderlande un Apvienotā Karaliste ārpus 

ES dzimušo skaits ir daudz lielāks, jo daļa no migrantiem jau ir ieguvuši pilsonību. 14 

 

Daži nozīmīgi fakti migrācijā Eiropā 

 

 2005. gadā Centrālajā un Rietumeiropā bija 44,1 miljons migrantu; lielākā daļa – no 

tuvējiem reģioniem.  

 

 2005. gadā migrantu skaits Eiropā sasniedza 7,6% no kopējā iedzīvotāju skaita.15 

 

 Lielākajā daļā Rietumeiropas valstu ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju skaits veido 7 līdz 

15%, savukārt jaunajās ES dalībvalstīs – pārsvarā mazāk nekā 5 %. 

  

 Krievija, kurā 2005. gadā dzīvoja 12 miljoni imigrantu, ir populārākais imigrantu 

galamērķis Austrumeiropā.16 

 

 Vācijā 2005. gadā bija 10,1 miljons migrantu, Francijā – 6,5 miljoni, Lielbritānijā – 

5,4 miljoni, Spānijā – 4,8 miljoni, bet Itālijā – 2,5 miljoni.  

 

 Relatīvā attiecībā pret iedzīvotāju skaitu un visaugstākie ārvalstīs dzimušo rādītāji ir 

Luksemburgā (37,3%) un Lihtenšteinā (33,5%), kā arī Šveicē (22,9%)17. Starp citu – 

šādā griezumā daudz ārvalstīs dzimušo ir arī Latvijā un Igaunijā (attiecīgi 19,5% un 

15,2%), tādēļ ir rūpīgi jāpēta, pēc kādiem kritērijiem veidota statistika, jo lielākā daļa 

                                                 
14 Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2006) International Migration 

Outlook, Annual report 2006.   
15 UN DESA (2007) World Population Prospects: the 2006 Revision. Pieejams: 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm 
16 Turpat 
17 UN DESA (2007) World Population Prospects: the 2006 Revision. Pieejams: 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm 

http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm
http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm
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šo cilvēku ir valstu pastāvīgie iedzīvotāji un nereti tiek dēvēti par “statistikas 

migrantiem”18, lai gan reālajā dzīvē un politikās par tādiem netiek uzskatīti.19 

 

                                                 
18 IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy 
19 Turpat 
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Nozīmīgākie migrācijas politikas jautājumi Eiropā 
 

ES dalībvalstīs svarīgākais jautājums migrācijas politikā ir saistīts ar darba tirgu, 

iekļaušanos un reintegrēšanos tajā, jo, no vienas puses, notiek iedzīvotāju novecošanās un ir 

nepieciešams darbaspēks un gados jauni cilvēki, bet, no otras puses, migranti ļoti bieži saskaras 

ar nedrošu nodarbinātību, proti, zaudē darbu vai arī daļa vispār nespēj iekļauties darba tirgū. 

Tādēļ valstis sastopas ar grūtībām labāku politikas risinājumu meklējumos.  

 Tā ietekmē liela daļa valstu ir ieviesušas speciālas uzņemšanas shēmas vai atvieglojumus 

augsti kvalificētiem profesionāļiem un aizvien biežāk sacenšas par augsti kvalificēta ārvalstu 

darbaspēka piesaistīšanu. Tādēļ vēl viena problēma ES ir konkurences un sadarbības līdzsvara 

meklēšana šo imigrantu piesaistīšanā.20 

 Pēdējo divdesmit gadu laikā Eiropā ir pieaudzis studentu skaits no trešajām valstīm.  

 Interesanta tendence imigrācijā ES ir arī tā dēvētā sporta migrācija, īpaši – jaunu Āfrikas 

un Latīņamerikas futbolistu došanās uz ES valstīm labāku karjeras izredžu dēļ.  

 Nozīmīgs jautājums darba migrācijā ir tā dēvētā neregulārā migrācija, kuru ir ļoti grūti 

aplēst un izmērīt, tomēr lielā daļā valstu ar augstiem imigrācijas radītājiem tā ir klātesoša 

problēma. Kombinējot dažādas metodes, PB pētnieki ir aplēsuši, ka līdz 2006. gadam ES bija 

vairāk nekā 3 miljoni neregulāru migrantu, no tiem 1,3 līdz 1,5 miljoni Krievijā.21 

 

Imigrantu integrācijas principi ES 

 

 Imigrācija nav tikai vienvirziena ceļš, jo bieži notiek arī regulāra pārvietošanās starp 

divām vai vairākām valstīm – atkārtota imigrācija. Nereti politiķi un mediji nekritiski lieto 

izteicienus un it kā pašu par sevi saprotamu min to, ka imigranti valstī “ieplūst”, šķietami darot 

to neatkarīgi no valsts un tajā esošajām institūcijām un uzņēmumiem. Ir jāņem vērā, ka lielākajā 

daļā gadījumu notiek darba imigrantu uzņemšana un uzaicināšana, kurā ieinteresēti ir paši darba 

devēji. Tādēļ arī darba migrāciju un integrāciju nevar skatīt tikai kā tādu, kas attiecas uz 

imigrantiem, bet neattiecas uz valsti, darba devējiem vai visu sabiedrību kopumā. 

 2008. gada 17. jūnijā Eiropas Komisija (EK) politikas iniciatīvu dokumentā “Par kopīgu 

imigrācijas politiku Eiropai – principi, darbības un instrumenti” vienojās par kopējiem 

                                                 
20 IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy 
21 Turpat  
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pamatprincipiem migrācijas un integrācijas jomā. Paziņojumā izklāstīti desmit principi, ar 

kuriem būtu jāargumentē kopīgā imigrācijas politika, iedalot tos saskaņā ar trīs galvenajām ES 

politikas vadlīnijām: labklājību, solidaritāti un drošību.  

 Desmit kopīgie principi ir izstrādāti, pamatojoties uz 1999. gadā Tamperē Eiropadomes 

izvirzītajiem galvenajiem atskaites punktiem, 2004. gada Hāgas programmu un 2005. gadā 

uzsākto Vispārējo pieeju migrācijas jautājumiem. Katrs no principiem ir konkretizēts ar 

papildināmu pasākumu sarakstu, kas īstenojami dalībvalstu vai ES līmenī. Principi aptver plašu 

spektru imigrācijas politikas jomu, kuras pārskatāmi var sagrupēt šādi:  

 

Labklājība un imigrācija:  

1 – Skaidri noteikumi un vienlīdzīga attieksme;  

2 – Prasmju un vajadzību saskaņošana; 

3 – Sekmīgas imigrācijas pamatā ir integrācija. 

Solidaritāte un imigrācija:  

4 – Pārskatāmība, uzticība un sadarbība;  

5 – Pieejamo līdzekļu efektīva un saskanīga izmantošana; 

6 – Partnerība ar trešajām valstīm. 

Drošība un imigrācija:  

7 – Vīzu politika, kas kalpo Eiropas interesēm;  

8 – Integrēta robežu pārvaldība; 

9 – Nelegālās imigrācijas intensīva apkarošana un neiecietība pret cilvēku tirdzniecību;  

10 – Ilgtspējīga un efektīva atpakaļnosūtīšanas politika. 

 

 Liela daļa ES dalībvalstu jau ir ņēmušas vērā šos pamatprincipus un uzlabojušas 

integrācijas politiku, tomēr, lai šos principus ieviestu praksē, ir nepieciešams gan laiks, gan 

centieni no visām iesaistītajam pusēm – politiku īstenotājiem, pašiem imigrantiem un visas 

sabiedrības, jo arī tai ir jāpiemērojas dzīvei kultūru daudzveidībā. 

 Lai imigranti varētu veiksmīgi integrēties jaunajās dzīves un darba vietās, lielākā daļa ES 

dalībvalstu uzskata, ka valsts valodas pamatzināšanas ir absolūti nepieciešamas. Daļā ES 

dalībvalstu, piemēram, Nīderlandē, Dānijā un Austrijā ar tā dēvētajiem integrācijas līgumiem, 

kurus imigranti noslēdz ar valsti vai pašvaldību, ir paredzēta obligāta valodas apguve un 
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pārbaudījuma nokārtošana; pretējā gadījumā imigrantiem var samazināt vai vispār liegt saņemt 

sociālos pabalstus.  

 Taču integrācijas līgumi vēl ir ļoti jauna iniciatīva, turklāt – gana pretrunīga, jo, iespējams, 

daļā gadījumu šādi līgumi drīzāk var veicināt pretēju rezultātu – negatīvu attieksmi pret valsti. 

Tādēļ ES dalībvalstis pašlaik pēta līgumu ietekmi uz integrācijas procesiem kopumā.  

 

Integrācija un sociālie pakalpojumi imigrantiem: Latvijas situācija 

 

Imigrācija Latvijā ir jauna tēma. Tā intensīvi parādījās mediju dienaskārtībā ap 2006. 

gadu, kad turpinājās strauja ekonomiskā izaugsme un vairākās jomās trūka darbaspēka. 2009. 

gadā Latvijai pirmo reizi kļuva pieejami līdzekļi no EK Trešo valstu valstspiederīgo fonda, tādēļ 

ir aizsākti daudzi pasākumi gan valsts līmenī (veidojot politiku), gan nevalstisko organizāciju 

līmenī, attīstot darbinieku spējas strādāt ar jaunienācēju integrācijai un visai Latvijas sabiedrībai 

nozīmīgiem jautājumiem imigrācijas kontekstā. Politiku un ikdienas atbalsta pasākumu 

iedibināšanā Latvija vēl ir tikai ceļa sākumā. 

Aplūkojot līdzšinējo Latvijas integrācijas politiku un citu valstu pieredzi, cilvēktiesību 

eksperte Sigita Zankovska-Odiņa22 secina, ka politikas dokumentu līmenī pastāv divi galvenie 

veidi, kā risināt imigrantu, bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijas jautājumus: (1) imigranti 

kā mērķa grupa tiek iekļauta vispārējā integrācijas politikas dokumentā, piemēram, integrācijas 

programmā vai (2) tiek izstrādāta īpaša imigrantu integrācijas programma, kurā galvenās 

prioritātes un rīcības virzieni tiek noteikti, ņemot vērā grupu specifisko situāciju un vajadzības. 

Programmā īpaša uzmanība jāpievērš vairākiem aspektiem – valodas apguvei, saistot to ar darba 

perspektīvām (profesionālā apmācība, nodarbinātība) un starpkultūru aspektu, veselības un 

sociālajai integrācijai (sociālā labklājība, medicīnas pakalpojumu pieejamība), izglītības un 

mājokļu pieejamībai, kā arī līdzdalības nodrošināšanai un pretdiskriminācijas jautājumiem.  

 

 Tā kā līdzekļi no EK Trešo valstu valstspiederīgo fonda ir kļuvuši pieejami, iespējams, 

tuvākajos gados Latvijā varētu izstrādāt programmas kultūras orientācijas jeb integrācijas 

kursiem un valodas apmācības atbalstam. Līdz šim ir notikuši atsevišķi pasākumi, kas domāti 

īpašām grupām, piemēram, migrantu sievietēm. Vēl tikai aizmetņa stadijās ir idejas par 

imigrantu pārstāvju iesaistīšanu, piemēram, lēmumu apspriešanā pašvaldībās un valsts 

                                                 
22 Plašāk skatīt Muižnieks, N. (red.) Imigrantu integrācija Latvijā un Eiropā. Rīga: LU SPPI. 
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institūcijās. Visbiežāk šādu konsultatīvo mehānismu trūkums tiek attaisnots ar faktu, ka mums 

nav migrantu. Taču tas ir maldīgi: lai arī skaits ir neliels, piemēram, 2008. gadā Latvijā bija ap 

7 500 nesen – ne ilgāk kā pirms pieciem gadiem –iebraukušu trešo valstu valstspiederīgo. Arī 

viņiem ir tādas pašas ikdienas vajadzības kā ikvienam citam cilvēkam, arī viņiem ir bērni, kuri 

jāskolo, arī viņiem ir jāpelna iztika.  

 Līdz šim imigranti vairāk ir dzīvojuši noslēgtu un “neredzamu” dzīvi, taču daļa ir 

meklējusi iespējas darboties apvienībās un organizācijās, reizēm meklējot kontaktus arī ar 

nacionālajām biedrībām, piemēram, Moldāvu biedrību Latvijā “Doina”, Afrolat, Latvijas – 

Libānas kultūras biedrību, taču citos gadījumos jaunienācēji nevēlas iekļauties jau izveidotās 

etniskajās kopienās.  

Jautājumi par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu imigrantiem sabiedrībā tiek uztverti 

ļoti pretrunīgi, pretstatot dažādas sabiedrības grupas. Piemēram, tiek izvirzīts jautājums, kādēļ 

kaut kas ir jānodrošina imigrantiem, ja līdzekļu trūkst pašu cilvēkiem – bērniem un 

pensionāriem. Šāda pretstatīšana notiek ļoti daudzās valstīs un tiek atspoguļota arī medijos, 

migrantus raksturojot kā slogu sociālajai sistēmai, bet “piemirstot”, ka lielākā daļa no viņiem 

sniedz ieguldījumu ekonomikā un maksā nodokļus. 

 

Pašlaik piedāvātais atbalsts ir neliels: imigranti ar termiņuzturēšanās atļauju var 

konsultēties Nodarbinātības valsts aģentūrā, taču sociālo atbalstu bezdarba gadījumā var saņemt 

tikai Latvijas Republikas (LR) pilsoņa vai pastāvīgā iedzīvotāja laulātais, kam ir 

termiņuzturēšanās atļauja.  

 Vispārējās izglītības skolām ir jānodrošina obligātā izglītība visiem bērniem, neatkarīgi no 

viņu un vecāku statusa, tomēr nav precīzi zināms, kā tas notiek praksē, turklāt lielākā daļa skolu 

nav gatavas kopējās klasēs uzņemt imigrantu bērnus, kuri nezina latviešu vai kādu no minoritāšu 

skolu valodām. Profesionālās un augstākās izglītības pakāpēs imigrantiem ar termiņuzturēšanās 

atļaujām mācības ir par maksu.  

 Arī mājokļa ziņā Latvijā neeksistē prakse, kas imigrantiem sniegtu atbalstu tā atrašanā vai 

īres nomaksāšanā. Visbiežāk imigranti paši atrod mājokli brīvajā tirgū, interesējas pie citiem 

imigrantiem vai arī izmanto mācību iestādes vai darba devēja piedāvāto mājokli. Savukārt tas var 

radīt situāciju, ka imigranti dzīvo noslēgtā, segregētā vidē un viņiem ir maz kontakta un 

integrācijas iespēju ar vietējo sabiedrību.  

 Jaunienācējiem ar termiņuzturēšanās atļaujām ir arī ierobežoti veselības pakalpojumi: lai 

saņemtu neatliekamo palīdzību, ir jāiegādājas obligātās veselības apdrošināšanas polise. 
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 Kopumā jāsecina, ka, atspoguļojot imigrantu integrācijas un sociālo pakalpojumu 

saņemšanas jautājumus, būtu vēlams kritiski un vispusīgi izvērtēt, ko piedāvā valsts un ko valstij 

sniedz imigranti, turklāt jāņem vērā, ka cilvēka pamattiesības attiecas uz visiem iedzīvotājiem 

neatkarīgi no viņu statusa. Integrācijas jautājumos svarīgi ir pētīt atbalstu īpašām grupām – 

grūtniecēm, bērniem, nepilngadīgajiem, kas valstī uzturas bez vecākiem, bērniem un veciem 

cilvēkiem. Imigranta statuss šīm neaizsargātajām grupām var radīt papildu grūtības.  

 Attiecībā uz valodas apmācību ir vērts izvērtēt ne tikai to, cik Latvijai izmaksātu valodu 

kursi, bet ko visa sabiedrība un arī paši imigranti no tā iegūtu: tas, ka cilvēks nezina valodu, 

nenozīmē, ka viņam/viņai ir ierobežotas prāta spējas. Tas, ka ir grūtāk mācīties mazas valsts 

valodu, nenozīmē, ka šī valoda nav jāmāca un jāmācās, taču kopējā labuma vārdā ir jāmeklē 

veidi, kā to visefektīvāk īstenot.  
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Dažādība ierašanās mērķos, dzīvē, nodarbinātībā un nākotnes 

plānos 
 

Klasifikācijas iespējas 

 

 

 Pastāv vairāki klasificēšanas veidi. Tie gan var savstarpēji pārklāties, turklāt viena persona 

īsā laika posmā var tikt raksturota pēc vairākām, atšķirīgām kategorijām, piemēram, “ieradies 

nelegāli, pēc tam uzsācis mazkvalificētu darbu, pieprasījis patvērumu, izdevies pierādīt izglītības 

kvalifikāciju un tagad strādā augsti kvalificētu darbu”. 

 Populārākie klasificēšanas veidi, uz kuriem visbiežāk atsaucas migrācijas politikas 

veidotāji un īstenotāji, ir šādi:  

 

 Pēc izvēles brīvības: piespiedu vai brīvprātīga. Par piespiedu migrāciju var runāt 

gadījumos, kad persona pati nav vēlējusies doties dzīvot un strādāt uz citu valsti, taču ir bijusi 

spiesta to darīt tādēļ, ka valstī notiek bruņoti konflikti, dabas katastrofas, spiež trūkums, bads, 

politiska vajāšana utt. Nereti piespiedu migranti kļūst par patvēruma meklētājiem un vēlāk, ja 

saņem aizsardzības statusu, par bēgļiem. Taču arī starp ekonomiskajiem migrantiem, tajā skaitā 

neregulāra statusa, ir daudz tādu, kas devušies prom no iepriekšējās valsts piespiedu apstākļu dēļ, 

taču bieži nevēlas veikt procedūras, kas nepieciešamas patvēruma meklētāja statusa iegūšanai, un 

grib iespējami ātri atrast darbu vai pievienoties radiem un paziņām. Tādēļ šie cilvēki vai nu 

izmanto nelegālus iekļūšanas ceļus citā valstī, vai arī ierodas ar citu mērķi (piemēram, tūrisma 

nolūkā), taču paliek valstī.  

 

 Pēc politiskiem vai ekonomiskiem iemesliem: parasti šādi iedala patvēruma meklētājus un 

bēgļus, kas politisku iemeslu dēļ pametuši iepriekšējo dzīvesvietu citā valstī, un tādus, kas 

ekonomisku iemeslu dēļ devušies darba un labākas dzīves meklējumos. Neregulāra statusa 

imigrantu vidū ir gan vienas, gan otras grupas migranti, turklāt ekonomiski un politiski iemesli 

var savstarpēji pārklāties. 

 

 Pēc uzturēšanās ilguma: ar īstermiņa migrāciju parasti saprot dzīvošanu, strādāšanu citā 

valstī no trīs mēnešiem līdz gadam. Dzīvošanu citā valstī līdz 90 dienām jeb trīs mēnešiem 
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parasti definē kā tūrismu vai komandējumu, kā arī īslaicīgas mācības. Definējumu pamatā ir 

ANO migrācijas pētījumos dominējošā nostāja. 

 Par ilgtermiņa imigrāciju uzskatāma dzīve ārpus izcelsmes valsts ilgāk par vienu gadu bez 

pārtraukuma. Arī šo izpratni veido ANO piedāvātā definīcija, kas bieži ir ietverta nacionālo 

valstu statistikā.  

 Cirkulārajai, svārstveida migrācijai ir raksturīga pārvietošanās starp divām vai vairākām 

valstīm atkārtoti, nereti – bieži. Piemēram, īslaicīgs darbs citā valstī mijas ar bezdarba periodu 

izcelsmes valstī, pēc tam cilvēks atkal dodas uz ārvalstīm strādāt un atgriežas. Šāda migrācija ir 

raksturīga, piemēram, sezonas darbiem, reizēm – arī dažādu profesiju augsti kvalificētiem 

speciālistiem, kuri praktizē, teiksim, ārstu prakses ne tikai savā, bet arī citā valstī.  

 

Kā radies termins “cirkulārā migrācija”? 

Pirmo reizi tas parādījās 2005. gadā OECD 

ziņojumā, kas atsaucās uz cilvēka ģeogrāfijas 

profesora un migrācijas pētnieka Džona Salta 

pētījumiem. Pētot migrāciju Eiropā, viņš konstatēja, 

ka, piemēram, alžīriešu migrācijā uz Franciju nevar 

lietot pierastos terminus: emigrācija un imigrācija. 

Liela daļa cilvēku regulāri pārvietojas turp un 

atpakaļ. Līdzīgas tendences tika konstatētas vāciešu 

migrācijā starp Vāciju un Transilvānijas reģionu 

Rumānijā. Akadēmiskajā literatūrā cirkulārā 

migrācija tiek aprakstīta arī transnacionālisma 

procesos – cilvēki veido savu dzīvi starp divām vai 

vairākām valstīm.23 

 

 Pēc kvalifikācijas: nekvalificēti vai mazkvalificēti imigranti parasti ir ar zemu izglītības 

līmeni vai nepabeigtu izglītību, tādu, kas netiek atzīta citā valstī; taču šie nav vienīgie grupu 

raksturojošie faktori. Ļoti bieži imigranti, kas savā izcelsmes valstī ir ieguvuši labu izglītību un 

kvalifikāciju, strādā nekvalificētu darbu, jo pēc tā attīstītājās valstīs ir pieprasījums. Viņi nevar 

strādāt savā profesijā dažādu iemeslu dēļ, piemēram, darba tirgus ārzemniekiem noteiktos 

sektoros ir ierobežots, pastāv diskriminācija, kas neformāli liedz labas nodarbinātības iespējas, 

imigrācijas valsts valodas nezināšana. Arī cilvēks ar inženiera grādu var strādāt par apkopēju; 

                                                 
23 Salt, J. (2005) Current trends in international migration in Europe. Pieejams: 
http://www.refugeelawreader.org/28/Current_Trends_in_International_Migration_in_Europe.pdf (12.11.2009) 

http://www.refugeelawreader.org/28/Current_Trends_in_International_Migration_in_Europe.pdf
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vienā no Zviedrijas lielākajām pilsētām Malmē 44% taksometru vadītāju imigrantu 2003. gadā 

bija ar augstāko izglītību.24 

 Kvalificēti migranti ir ļoti plaša kategorija, kurā ietilpst profesionālu izglītību un 

kvalifikāciju ieguvušie, kas turklāt var strādāt savā profesijā imigrācijas valstī – metinātāji, 

celtnieki utt. 

 Augsti kvalificēti imigranti parasti tiek definēti pēc divām pazīmēm: augstākā izglītība un 

profesionālā pieredze. Šajā kategorijā ietilpst arī vairāku profesiju pārstāvji, pēc kuru zināšanām 

un prasmēm ir īpašs pieprasījums, tādēļ augstākā izglītība nav obligāts nosacījums. Piemēram, 

viena no tipiskajām jomām ir informācijas tehnoloģijas. 

Kopumā vērtējot, dalījums pēc kvalifikācijas, lai arī ļoti populārs dažādās politikās, 

ikdienas dzīvē ir gan plūstošs, gan var kalpot kā stigmatizējošs un uz sociālo nevienlīdzību 

norādošs. Augsti kvalificēti imigranti, uzņēmēji, pasniedzēji un zinātnieki nereti sevi neasociē un 

uz sevi neattiecina terminu “migrants.” 

 

 Pēc mērķa: pamata dalījums ir ekonomiskā migrācija, kas ietver dzīves apstākļu 

uzlabošanu un darbu, studiju migrācija – gada, vairāku gadu vai arī pilna apjoma studijas 

ārvalstīs, kā arī ģimenes apvienošanas vai veidošanas migrācija. 

 Arī šis dalījums dzīvē var pārklāties, jo cilvēks var imigrēt citā valstī, lai apprecētos, taču 

vienlaikus arī meklē nodarbinātības vai izglītības iespējas. Tādējādi dalījums būtu attiecināms 

tikai uz sākotnējo mērķi.  

 

 Pēc likumīgā statusa: migrācija iedalāma legālajā vai neregulārajā. Bieži tiek lietots 

termins arī “nelegālā”. Par tā pretrunīgumu sīkāk izklāstīts nākamajās nodaļās, jo šis migrācijas 

veids un migrantu statuss izraisa plašas debates un salīdzinoši bieži tiek atspoguļots medijos, 

radot grūtības žurnālistiem izšķirties – kādu terminu lietot.  

 

 

                                                 
24 International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)(2005) Highly skilled migration. Pieejams: 

http://www.un.org/esa/population/meetings/fourthcoord2005/P01_ICMPD.pdf (12.11.2009) 

http://www.un.org/esa/population/meetings/fourthcoord2005/P01_ICMPD.pdf
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Augsti kvalificēts darbaspēks 

 

 Nav nemaz tik vienkārši pateikt, kas tad ir augsti kvalificēts darbaspēks, lai arī par to tik 

bieži runā politiķi un informē mediji. Piemēram, no 2005. līdz 2007. gadam, kad strauji attīstījās 

Latvijas ekonomika, aizvien biežāk tika runāts par nepieciešamību atvērt Latvijas darba tirgu un 

to, ka augsti kvalificētajiem imigrantiem varētu piedāvāt atvieglotus nosacījumus. Par šo 

jautājumu notiek plašas debates arī ES līmenī, sagatavojot tā dēvēto zilo karšu direktīvu augsti 

kvalificētu trešo valstu valstspiederīgo uzņemšanai ES valstīs.25 Tāpat pastāv vienoti principi un 

ieteikumi, kā veicināt zinātnieku un pētnieku mobilitāti ES.26 

  Viens no pamatindikatoriem, kā minēts jau iepriekš, ir augstākā līmeņa izglītība vai 

profesionālā nodarbinātība jomā, kurā ir pieprasīts darbaspēks. Atkarībā no apstākļiem un valsts 

nostājas var dominēt viens vai otrs indikators, vai arī abi kopā, kā tas ir lielākajā daļā valstu 

imigrāciju politiku.  

 

 Statistikā ir grūti atrast reālus datus par augsti kvalificētiem imigrantiem, biežāk ir 

pieejami dati tikai pēc viena indikatora – augstākās izglītības. 2000. gadā lielākā daļa imigrantu 

ar augstāko izglītību nāca no Āzijas valstīm – kopumā 35% no visiem šajā kategorijā 

ietilpstošajiem. Plaša augsti kvalificēto migrantu mobilitāte notiek arī ES iekšienē, taču politikās 

likumu izpratnē tā bieži netiek uzlūkota kā migrācija, jo notiek brīvas darbaspēka kustības 

ietvaros. 23% augsti kvalificēto migrantu izcelsmes valstis ir Ziemeļamerikas, Latīņamerikas un 

Karību jūras reģionos, bet Āfrikas – ap 7%.27 

Taču profesionālajā nodarbinātībā pastāv daudz variāciju un atšķirīgu uzskatu, kādā 

gadījumā pašnodarbinātas personas, kas, piemēram, veic tulkošanas darbus vai māca svešvalodu, 

var tik uzskatītas par augsti kvalificētām. Praksē migrācijas politikās par augstu kvalifikāciju 

biežāk tiek uzskatītas tehniskas zināšanas, kuras valstī trūkst, retāk – izglītība un zināšanas 

sociālās un humanitārās jomās.  

Profesionālajā darbībā labākie rādītāji ES ir zinātnieku un inženieru mobilitātei. 

Zinātnieku apsekojumu veic arī nacionālo valstu statistikas pārvaldes, un vadlīnijas šo datu 

                                                 
25 Tā dēvētā Zilo karšu direktīva: Direktīva par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un uzturēšanos augsti 

kvalificētas nodarbinātības nolūkos.  

Pieejams: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:LV:PDF  
26 Plašāka informācija pieejama EURAXESS portālā. Green paper. The European Research Area. New perspectives. 

2007. Pieejams: http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_gp_final_en.pdf 
27 Docquier, F., Marfouk, A. (2006) International migration by eduaction attainment (1999-2000). In Ozden, C., 

Schiff, M., W International migration, remittances and the bramin drain. London: Palgrave – Macmillan, pp. 151-

200 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:LV:PDF
http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_gp_final_en.pdf
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vākšanai nosaka arī 1995. gadā pieņemtie cilvēkresursu uzskaites mērījumu standarti jeb tā 

dēvētā Kanberas rokasgrāmata, kura piešķir prioritāru nozīmi zinātnes un tehnoloģiju jomā 

strādājošo migrācijai.28 Šādi dati iekļauti arī Eurostat apsekojumos. Mediķu profesionālās 

organizācijas cenšas regulāri apkopot datus par ārstiem – migrantiem (skatīt 1.tabulu). 

1. tabula 

Ārstu un medmāsu migrācija  

Valsts Ārstu ārzemnieku 

skaits 

% Medmāsu 

ārzemnieku skaits 

% 

Austrālija 11,122 21 -* - 

Kanāda 13,620 23 19,061 6 

Somija 1,003 9 140 0 

Francija 11,269 6 - - 

Vācija 17,318 6 26,284 3 

Īrija - - 8,758 14 

Jaunzēlande 2,832 34 10,616 21 

Portugāle  1,258 4 - - 

Apvienotā Karaliste 69,813 33 65,000 10 

ASV 213,331 27 99,458 5 

Avots: Pasaules Veselības organizācija, 2006: 98. *– nav pieejami dati 

 

Vairāki autori, no kuriem pazīstamākais ir ASV pētnieks Ričards Florida, norāda, ka 

definīcija augsti kvalificētam darbaspēkam ir paplašināta un tajā jāietver arī spēja sniegt radošas 

zināšanas. Šis autors bieži tiek citēts jaunākajās migrācijas politiku inicitatīvās un raisa debates 

par to, kādas ārvalstnieku zināšanas ir vajadzīgas valstij, lai tā attīstītos un būtu konkurētspējīga 

globālajā pasaulē, īpašu uzsverot radošumu, spēju radīt augstu pievienoto vērtību kultūrā, 

sociālajā jomā, preču un pakalpojumu ražošanā utt.29  

 

Saistībā ar augsti kvalificēta darbaspēka migrāciju uzmanība ir jāpievērš arī ētiskiem 

aspektiem, jo gadījumos, kad valstis pārvilina un pārpērk izglītotu darbaspēku, piemēram, 

mediķus, kuru attīstības valstīs jau tā trūkst, var tikt apdraudētas šo valstu iespējas normālai un 

ilgtspējīgai attīstībai. Turklāt tas, ka šie cilvēki ir augsti kvalificēti, nepasargā viņus no 

                                                 
28 Auriol, L., Sexton, J. (2002) Human Resources in Science and Technology: Measurement. Issues and 

International Mobility, in OECD. International Mobility of the Highly Skilled. The Manual on the Measurement of 

Human Resources devoted to S&T (the „Canberra Manual”)  

Pieejams: http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2825_500777_2096007_119669_1_1_1,00.html 

(12.11.2009) 
29 Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class: And How it’s transforming work, leisure, community and 

everyday life. New York: Perseus Book Group. 

http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2825_500777_2096007_119669_1_1_1,00.html
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iespējamas diskriminācijas, jo “pārvilināšanas” politikas dēļ viņi var tikt uztverti kā tādi, kas 

tikai aizpilda robus darba tirgū.30  

 

Nesenā imigrācija: situācija Latvijā 

 

Latvija ir daudznacionāla valsts, un tas ir būtisks konteksts nozīmīgākajiem jaunienācēju 

integrācijas aspektiem Latvijas sabiedrībā. Proti, dažādo tautību cilvēku klātbūtne un plašs 

krievu valodas lietojums ir svarīgi kontekstuāli faktori, kuriem ir noteikta loma gan apstākļos, 

kad tiek pieņemti noteikti, pamatoti lēmumi un stratēģijas imigrantu integrācijā, gan arī 

gadījumos, ja šādu stratēģiju nav, jo lēmumu atlikšana un nepieņemšana arī ir politiska izvēle, 

kurai var būt tālejošas sekas.   

Attiecībā uz jaunienācējiem Latvija ir uzsākusi vairākas nozīmīgas inicitatīvas, pārņēmusi 

normatīvos aktus un apstiprinājusi programmas, taču ilgtermiņa integrācijas jomā valsts ir tikai 

pašā politikas un prakšu veidošanas pirmsākuma posmā.31 

 

Latvijas Imigrācijas likums noteic, ka termiņuzturēšanās atļauju, kuras derīguma 

termiņš ir ilgāks par vienu gadu, reģistrē katru gadu. Pastāvīgās uzturēšanās atļauju reģistrē reizi 

piecos gados.32 Imigranti Latvijā var uzturēties arī ar EK pastāvīgā iedzīvotāja statusa ilgtermiņa 

uzturēšanās atļauju, kas izsniegta citā ES valstī.  

Termiņuzturēšanās atļauju var pieprasīt ārzemnieki, no kuriem lielākās grupas veido 

cilvēki, kas ieradušies Latvijā strādāt uz darba līguma pamata, kā arī iebraucēju ģimenes locekļi. 

Trešo lielāko grupu veido dažādu iemeslu dēļ Latvijā ieradušies ārzemnieki, piemēram, 

individuālie komersanti, valdes locekļi, padomes locekļi, prokūristi, administratori, likvidatori 

vai personas, kuras pilnvarotas pārstāvēt komersantu (ārvalsts komersantu) darbībās, kas saistītas 

ar filiāli, dažādu pētījumu un projektu veicēji, pašnodarbinātas personas, reliģisku organizāciju 

darbinieki, studenti utt. Visas šīs grupas ir nosauktas Latvijas Imigrācijas likumā.33 Liela daļa no 

viņiem ir definējami kā augsti kvalificēta darbaspēka pārstāvji.  

 

                                                 
30 Pēc Pasaules veselība organizācijas un profesionālu apvienību iniciatīvas daudzviet pasaulē mediķi vienojas par 

ētikas kodeksiem, lai nepieļautu pārmērīgu cilvēkresursu izsmelšanu attīstības valstīs. Skatīt, piemēram, ASV 

asociāciju kodeksu: http://www.fairinternationalrecruitment.org/FAQ.pdf 
31 Sīkāk skatīt Muižnieks, N. (red.) Imigrantu integrācija Eiropā un Latvijā. Rīga: LU SPPI 
32 31.10.2002. likums „Imigrācijas likums” 22.panta 2. daļa 
33 

Turpat, 23. pants 

http://www.fairinternationalrecruitment.org/FAQ.pdf
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Imigrantu piekļuvi Latvijas darba tirgum noteic (1) uzturēšanās atļaujas veids, kā arī 

(2) darba atļauja.  

Piekļuve darba tirgum Migrantu integrācijas indeksa MIPEX34 vērtējumā ir atzīta kā ļoti 

ierobežojoša, īpaši tiem jaunienācējiem, kuriem ir termiņuzturēšanās atļauja. 28 valstu vērtējumā 

Latvija šajā politikas jomā ieņem pēdējo vietu. Latvijas imigrācijas režīmu veido vakanču un 

kvalifikācijas sistēma, proti, termiņuzturēšanās atļauju un darba atļauju var saņemt tad, ja uz 

noteiktu vakanci nav pieteicies Latvijas vai Eiropas Ekonomiskās zonas (EEZ) pastāvīgais 

iedzīvotājs, kā arī iebraucējs var uzrādīt noteiktu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu. Tādējādi 

pašreizējā migrācijas sistēma legālu piekļuvi darba tirgum nodrošina tikai kvalificētiem 

ārzemniekiem. Taču prakses izpēte liecina35, ka kvalifikācijas dokumenti reizēm tiek viltoti, kas 

formāli ļauj piekļūt darba tirgum, bet pēc tam palielina imigranta nedrošību. Tas saistīts ar citu 

ierobežojumu piekļuvē darba tirgum, proti, imigrants var strādāt tikai līgumā noteiktajā profesijā 

un amatā pie noteikta darba devēja. Ja reālās prasmes, piemēram, celtniecībā, neatbilst 

kvalifikāciju apliecinošajā dokumentā noteiktajām, persona nav spējīga veikt darbu un var zaudēt 

darbavietu. Tiklīdz imigrants ar termiņuzturēšanās atļauju darbu ir zaudējis, viņam ir jāpamet 

valsts36.  

 

Studentu migrācija 

 

Pēdējo divdesmit gadu laikā Eiropā ir ļoti pieaudzis ārvalstu studentu skaits. No 1998. 

līdz 2003. gadam tas ir palielinājies par 38,5%, un lielākais pieaugums ir noticis tieši pēc 2001. 

gada. Tas ir skaidrojams ar ciešām, globālām saitēm, kas attiecināmas arī uz augstākās izglītības 

starptautisko dimensiju, jo daļa šo studentu, visticamāk, būtu devušies uz ASV, taču pēc 2001. 

gada 11. septembra traģiskajiem notikumiem ASV ierobežoja studentu uzņemšanu no vairākām 

valstīm un reģioniem.  

                                                 
34 

The Migrant Integration Policy Index (MIPEX) (2007) Latvia - Labour market access. Pieejams: 

http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2432.html  (12.11.2009) 
35 

Akule, D. , Lulle, A. The challenges facing migrants from Belarus, Moldova and the Ukraine on labour markets 

and in societies of the new EU member sates. Country report: Latvia. Iekļauts kopējā ziņojumā Kazmierkiewicz, P 

(ed) (2009) The situation of migrants from Belarus, Moldova and Ukraine of the labour markets of Latvia, 

Lithuania, Hungary, Poland and the Slovak Republic. Cross-border Cooperation/Soderkoping Process, European 

Commission. Pieejams: http://soderkoping.org.ua/files/pages/20468/2.pdf (12.11.2009)   
36 Sīkāk skatīt Muižnieks, N. (red.) Imigrantu integrācija Eiropā un Latvijā. Rīga: LU SPPI 

http://www.integrationindex.eu/integrationindex/2432.html
http://soderkoping.org.ua/files/pages/20468/2.pdf
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Populārākās studējošo imigrantu valstis ES 2005. gadā bija Apvienotā Karaliste (300 

tūkstoši ārvalstu studentu ), Vācija (vairāk nekā 260 tūkstoši) un Francija (gandrīz 238 tūkstoši). 

Šajās valstīs studēja 54% no visiem ārvalstu studentiem ES37(skatīt 2. tabulu).  

2. tabula 

Ārvalstu studentu procentuālais daudzums Eiropas valstīs 

Valsts % ārvalstu studenti no studentu kopskaita 

Apvienotā Karaliste 14.9 % 

Šveice  14.0 % 

Austrija 13.6 % 

Francija 11.3 % 

Vācija 11.3 % 
Avots: OECD (2009) Education at glace. Pieejams: http://www.oecd.org/dataoecd/41/25/43636332.pdf (21.11.2009) 

 

Lēmumu studēt ārvalstīs veido plašs izglītības, ekonomisko, sociālo un kultūras 

jautājumu spektrs: vai valsts izglītības sistēma ir starptautiski augstu novērtēta, vai tāda ir 

konkrētā programma, vai valstī ir pieejamas daudzveidīgas iespējas apgūt studiju programmas 

kādā no pasaules lielajām valodām, galvenokārt, angļu valodā, kāds ir vispārējais dzīves līmenis, 

kādas stipendijas ir pieejamas, kāda ir valsts imigrācijas politika, proti, vai valstī ir viegli ieceļot, 

kādas ir darba iespējas studiju laikā un pēc tām un daudzi citi jautājumi.  

Savukārt Latvijā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā un citās jaunajās ES dalībvalstīs ārvalstu 

studentu kopskaits ir mazāks par vienu procentu.  

 

Ārvalstu studenti: Latvijas situācija 

 

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem 2008./2009. gada sākumā mācības Latvijas 

augstskolās uzsāka 125 360 studentu, no tiem – 1591 ārvalstnieks.38 2008. gadā lielākais 

studentu skaits bija no Krievijas. 

Lai trešo valstu valstspiederīgais varētu studēt Latvijā, viņam nākas izpildīt samērā 

birokrātisku un dārgu procedūru, īpaši tiem, kuri uz Latviju brauc no tālām Āzijas valstīm, jo 

tajās nav Latvijas vēstniecību, tādēļ potenciālajam studentam ir personīgi jāierodas Latvijas 

valsts pārstāvniecībā. 

Populārākās programmas Latvijā ir medicīna un inženierzinātnes, jo lielākoties attīstītajās 

valstīs tās ir ļoti dārgas un tajās ir grūti iestāties. Kā papildu pozitīvs faktors Āzijas studentiem 

                                                 
37 IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy 
38 Centrālā Statistikas pārvalde. Dati pieejami: http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp (12.11.2009) 

http://www.oecd.org/dataoecd/41/25/43636332.pdf
http://data.csb.gov.lv/Dialog/Saveshow.asp
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nereti var būt tas, ka mācības angļu valodā pārsvarā nepasniedz cilvēki, kuriem angļu ir dzimtā 

valoda.39 Daļai studentu Latvija šķiet pievilcīga kā jaunā ES valsts (skatīt 3. tabulu). Taču dzīves 

līmeņa un dārdzības dēļ, kā arī attieksmju dēļ Latvija drīzāk tiek vērtēta negatīvi.   

3. tabula 

Ārvalstu studentu skaits Latvijas augstākās izglītības iestādēs 

Augstākās izglītības iestāde Ārvalstu studentu skaits 

Baltijas Starptautiskā akadēmija                                             438 

Latvijas Universitāte 215 

Rīgas Stradiņa universitāte 151 

Rīgas Ekonomikas augstskola 130 

Rīgas Tehniskā universitāte 82 

Informācijas sistēmu menedžmenta institūts 71 

Rīgas Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola 62 

Transporta un telekomunikāciju institūts  33 

Biznesa un finanšu koledža 32 

Daugavpils Universitāte  26 

Citas augstākās mācību iestādes 252 

Kopā 1492 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija. Dati par 2007/2008. studiju gadu 

 

2008. gadā Latvijas Universitātē (LU) mācījās 117 pilna laika ārvalstu studenti, no 

kuriem 68 – Medicīnas fakultātē. Ārvalstu studentu izcelsmes valstis galvenokārt ir Šrilanka, 

Pakistāna, Sīrija, Indija un Libāna. 

LU cenšas piedāvāt individuālu atbalstu studentu iekļaušanai jaunajā vidē, kā arī valodu 

kursus, taču, tā kā ārvalstniekiem mācības notiek atsevišķi un arī kopmītnēs vai īrētās 

dzīvesvietās viņi parasti mitinās nošķirti no vietējiem, daudziem ir ļoti neliela saskare ar vietējo 

sabiedrību.  

2008. gadā LU Ārlietu departaments veica ārvalstu studentu aptauju, kurā atbildes 

sniedza gandrīz simt studentu. Lielākā daļa – tikai ar retiem izņēmumiem – uzskatīja, ka Latvijā 

starptautiskajiem studentiem problēmas sagādā diskriminācija, un vairāk kā puse to argumentēja 

ar personīgo pieredzi. Tāpat gandrīz puse aptaujāto atzina, ka vērā ņemama problēma ir arī 

valodas nezināšana, bet piektdaļa respondentu uzskatīja, ka ir sarežģīti veidot veiksmīgas 

attiecības ar pasniedzējiem un pārējiem studentiem. Kopumā – lielākā daļa studentu uzskatīja, ka 

                                                 
39 Faktors minēts personīgās intervijās ar studentiem un arī augstskolu pārstāvjiem  
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Latvijā nejūtas droši (tikai 5% uzskatīja, ka viņu dzīve Latvijā ir droša), kā visbīstamākās vietas 

nosaucot Rīgas ielas, sabiedrisko transportu, klubus un diskotēkas, bet piektdaļa minēja, ka jūtas 

nedroši arī studentu viesnīcā.  

Puse no aptaujātajiem studentiem uzskata, ka Latvijā nevar uzticēties policijai. Šie dati, 

ko apkopojusi pati universitāte, parāda satraucošas tendences par to, kā jūtas ārvalstu studenti 

Latvijā. Citus pētījumus nesen ir veikušas arī citas augstākās mācību iestādes, piemēram, Banku 

augstskola, un diemžēl secinājumi par ārvalstu studentu drošības izjūtu un bažām par 

diskrimināciju ir ļoti līdzīgi. 

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) 1991. gadā tika iedibinātas studiju programmas, 

kurās piesaistīja studentus no Tuvajiem Austrumiem un Dienvidāzijas. Šis aizsākums ir 

nepieciešams, jo šo reģionu valstīs ir formāla informācijas izplatīšanas sistēma, tādēļ RTU 

cenšas atjaunināt un papildināt informāciju, piedāvāt izglītības iespējas izstādēs un citos 

pasākumos, lai studenti varētu uzzināt par iespējām mācīties Latvijā. Šī informācija plūst pa 

neformāliem kanāliem – studenti pastāsta citiem potenciālajiem studentiem. 

Pašlaik RTU var piedāvāt vairāk nekā 20 programmas angļu valodā, taču trešo valstu 

studentu skaits galvenokārt birokrātisko procedūru dēļ nepalielinās.  

 Rakstot par ārvalstu studentiem Latvijā, nozīmīga tēma ir jau minētā nedrošības izjūta un 

risinājumu meklēšana, kā situāciju varētu pamazām mainīt. Tāpat svarīga tēma ir studentu 

tālākās gaitas – lielākā daļa pēc studijām tūlīt dodas prom, taču laikā, kad ES valstis konkurē par 

augsti kvalificētu darbaspēku, būtu nepieciešams palielināt iespējas Latvijā izglītotajiem trešo 

valstu pilsoņiem darbu meklēt tepat uz vietas.  

 

 

Nekvalificēts un mazkvalificēts migrantu darbaspēks  

 

Imigrantu integrācijā bieži lielākais uzsvars tiek 

likts uz iekļaušanu darba tirgū un imigrantus 

atspoguļo kā strādniekus, darba rokas, taču 

imigrants ir cilvēks. „Mēs gribējām darbaspēku, 

mēs saņemam cilvēkus” „Wir riefen Arbeitskräfte 

und es kamen Menschen” - vācu.val.) – tā 

1960.gados rakstīja šveiciešu dramaturgs Makss 

Frišs. Vācija un arī vairāku citās valstu politiķi un 

visa sabiedrība ir gadu desmitiem dzīvojusi ar 

domu, ka darba migrācija ir īslaicīga. Taču vēsture 

ir parādījusi, ka tas ir mīts.  
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Realitātē ir grūti definēt, kas ir nekvalificēts un mazkvalificēts darbaspēks, tādēļ šie 

termini ļoti bieži tiek lietoti abstrakti, vispārīgi apzīmējot imigrantu “masu” un nenovēršami 

ietverot arī negatīvu nozīmi par sociāli zemāko slāni, neizglītotiem melnstrādniekiem. 

Nekvalificēts darbs tiek definēts no saņēmējvalsts pozīcijām, jo izcelsmes valstī daļa imigrantu ir 

gan ieguvuši izglītību, gan apguvuši profesiju.  

Visbiežāk nekvalificēts un mazkvalificēts darbs tiek attiecināts arī uz sezonas darbiem.  

Valstīs, kur lielākais akcents imigrācijas politikā ir likts uz iekļaušanu darba tirgū, medijos nav 

tik daudz problemātisku aspektu par darba migrantiem: viņi tiek uztverti kā vēlami, ja strādā un 

iegulda valsts ekonomikā, taču slēptā formā tas var nozīmēt, ka veidojas attieksmes tikai kā pret 

strādniekiem, nevis kā pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem. 

 

Lai arī nekvalificēti imigranti nereti tiek stereotipizēti, uz nekvalificēta un mazkvalificēta 

darbaspēka kustību var paraudzīties arī no cita redzespunkta – kā uz ieguvumu gan izcelsmes, 

gan saņēmējvalstij, gan arī pašiem imigrantiem. Raugoties no ekonomikas pozīcijām, imigranti 

var uzlabot savus dzīves apstākļus, iegūstot nodarbinātību vai vairāk nopelnot, savukārt 

saņēmējvalstī palielinās nodarbinātība un imigrantu darbs veicina iekšzemes kopprodukta 

pieaugumu. Turklāt – ja migrācijas pieredze ir bijusi veiksmīga, taču imigranti ir atgriezušies 

savās izcelsmes valstīs, viņi var veidot jaunus darbus tur, kā arī uzturēt pārnacionālas saites 

sadarbībai.40 

 

Lai nekvalificēta darbaspēka imigrācija būtu veiksmīga, ļoti uzmanīgi un detalizēti 

jāveido migrācijas politikas un ar tām netieši saistītās politikas īstermiņa darbam vai cirkulārajai 

migrācijai. Tas var mazināt neregulāru imigrāciju un nodarbinātību, kā arī veicināt virzīšanos 

augstāk pa karjeras kāpnēm, papildu izglītības un prasmju ieguvi tiem, kuri vēlas ilgstoši palikt 

un pilnvērtīgi iekļauties saņēmējvalstī.  

 

                                                 
40  IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy. pp.92-

93. 
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Neregulārā migrācija 

 

 Nelegālie migranti – kas viņi īsti ir un kādēļ bieži neitrālāk saka: neskaidra vai 

neregulāra statusa migranti? Šie jautājumi nodarbina daudzus žurnālistus un ne tikai – arī 

pētnieki un politiku veidotāji nav skaidri vienojušies, kā būtu pareizāk dēvēt migrantus, kuriem 

nav pilnībā noformētu imigrācijas dokumentu. Taču aizvien biežāk šīs diskusijas caurvij ētisks 

uzstādījums, ka neviens cilvēks nevar būt nelegāls – tāds var būt viņa statuss noteiktā situācijā, 

bet ne pati persona. Definējot cilvēku kā “nelegālu”, mēs noliedzam viņa cilvēktiesības. 

Pētījumos parasti izvairās sacīt “nelegāls” arī tādēļ, ka šim vārdam pastāv vēl viena nozīme – 

krimināls, lai gan lielākā daļa nebūt nav kriminālnoziedznieki un viņu nesakārtotais un 

neskaidrais statuss drīzāk varētu būt administratīvs pārkāpums.41 Savukārt citi nereti lietoti 

termini “nedokumentētā migrācija” vai “neautorizēta migrācija” ir samērā neskaidri un izplūduši, 

jo tiek attiecināti reizēm uz ceļošanas dokumentu trūkumu, citreiz – uz strādāšanu bez darba 

atļaujām. Nenoliedzot, ka “neregulārs” ir visai neveikls termins, formālā skaidrojumā labāk būtu 

izmantot to kā vienu no optimālākajām alternatīvām negatīvi iekrāsotajam “nelegāls”. Kā 

sinonīmu terminam “neregulārā migrācija” reizēm attiecīgā kontekstā var izmantot arī terminu 

“nereģistrētā migrācija”.  

 

The Associated Press, ziņojot par “nelegālo 

imigrāciju”, norāda: “Ar šo terminu tiek aprakstīta 

persona, kas nelikumīgā ceļā iekļuvusi valstī; ieteicams 

lietot tieši šo terminu, nevis “nelegālais svešinieks” vai 

“strādnieks bez dokumentiem”, tāpat nav ieteicams 

lietot saīsināto terminu “nelegālais”.  

 

Savukārt Association of Hispanic Journalists (NAHJ), 

2300 mediju profesionāļu organizācija, noliedz iepriekš 

piedāvātā termina “nelegālais imigrants” lietošanu, 

rekomendējot izmantot apzīmējumus “imigrants bez 

dokumentiem” vai “darbinieks bez dokumentiem”. Tas 

norāda, ka daudzi iebraucēji bez dokumentiem valstī 

paliek arī pēc vīzu termiņa beigām un vēlāk ir spiesti 

robežu šķērsot nelegāli. Tāpat tiek norādīts, ka vārds 

“svešinieks” cilvēciski atsvešina iebraucējus.42 

 

                                                 
41 Koser, K. (2007) International Migration, A very short introduction. Oxford: Oxford University press 
42 Spāniski runājošo žurnālistu asociācijas Imigrantu atspoguļošanas vadlīnijas medijiem. Pieejams: 

http://www.nahj.org/nahjnews/articles/ (12.11.2009) 

2006/March/immigrationcoverage.shtml  (12.11.2009) 

http://www.nahj.org/nahjnews/articles/
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Neregulārie migranti, kas vēl nav nonākuši galamērķa valstī un uzturas tranzītvalstīs, var 

būt pakļauti briesmām, dažādiem riskiem un vajāšanai. Nav skaidri zināms, cik šādu pārceļotāju 

ir noslīkuši, gājuši bojā tuksnesī vai nogalināti.  

Neregulāra statusa migranti bieži nevēlas vērsties mītnes zemes oficiālajās institūcijās, jo 

baidās no iespējamā aresta un tālākas deportēšanas no valsts. Līdz ar to cilvēki nereti ir pakļauti 

arī veselības un dzīvības riskiem, jo baidās vērsties pēc neatliekamās palīdzības. Šādās situācijās 

nozīmīga loma ir nevalstiskajām un reliģiskajām organizācijām. 

 

Teju visu valstu darba tirgos pastāv nereģistrētais migrantu darbaspēks, jautājums – cik 

tas ir liels. Nereģistrētie darbinieki ir pakļauti daudz lielākiem riskiem – mazākai, neregulārai 

izpeļņai, sociālo garantiju un aizsardzības trūkumam, savukārt darba devēji šādi izvairās no 

nodokļu nomaksas, tādējādi kaitējot kopējai valsts ekonomiskajai attīstībai un stabilitātei. 

Starptautiski konstatēts, ka tādās ekonomikas nozarēs kā lauksaimniecība, celtniecība, viesnīcu 

un ēdināšanas sektori, kā arī mājsaimniecību palīgdarbi (aukļu, māju uzkopšanas servisi) un 

intīmpakalpojumu jomas koncentrējas liels nelegālo imigrantu darbaspēks.  

Vairākas valstis ir īstenojušas tā dēvēto amnestiju nelegālajiem imigrantiem, ļaujot 

noteiktā laika periodā legalizēt savu statusu tiem cilvēkiem, kas jau ilgāku laiku dzīvo un 

nelegāli strādā saņēmējvalstī un ir integrējušies darba tirgū; šāda prakse ir īstenota, piemēram, 

Spānijā, Itālijā un Portugālē.43 Arī šajā jomā ir nepieciešama plašāka sabiedrības iesaistīšanās un 

atsevišķu universālu kritēriju noteikšana, piemēram, migrantu bērnu aizsardzība.  

 

Kā iespējams izmērīt vai aplēst neregulāro migrāciju? 

 

Ja uzdodam šo jautājumu pētniekiem, politikas veidotājiem un varas iestādēm, nereti ir 

ļoti grūti uzzināt precīzu informāciju, cik liela un statistiski ticama ir neregulārā migrācija. 

Statistikas apkopotāji parasti nenošķir legālo un neregulāro imigrāciju, tādēļ ir nepieciešamas 

daudzveidīgas metodes un to apvienojums, lai iegūtu aptuvenu rezultātu. 

Viens no veidiem ir salīdzināt iebraukušo un izbraukušo skaitu; tā varētu aplēst, cik, 

piemēram, valstī ir palikuši īstermiņa migranti, kuriem ir beigušās darba vai uzturēšanās atļaujas, 

vai cik studentu, kuriem būtu bijis jāatstāj valsti, tomēr ir palikuši tajā. Taču šāda metode ir 

dārga un laikietilpīga, jo būtu jāizpēta katrs individuālais gadījums.  

                                                 
43 Migration news, 2000. Vol 7. No 4. Plašāk skatīt: http://migration.ucdavis.edu/MN/more.php?id=2241_0_4_0 

(12.11.2009) 

http://migration.ucdavis.edu/MN/more.php?id=2241_0_4_0
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Migrācijas pētnieki44 iesaka kombinēt dažādas metodes – kvantitatīvas aptaujas ar 

kvalitatīvām intervijām un novērojumiem, taču arī tas ir ļoti laikietilpīgi un dārgi.  

ES 1995. gadā ir nodibinājusi Informācijas, diskusiju un apmaiņas centru, kas aplūko 

jautājumus par imigrantu robežšķērsošanu (CIREFI) un apkopo datus no dažādiem avotiem. 

Tomēr arī tie ir ierobežoti un atšķirīgo sistēmu dēļ nereti nav iespējams salīdzināt datus dažādās 

valstīs.  

Tāpat var salīdzināt darba devēju aptaujas, tomēr arī ar šo metodi iegūtie dati ļoti variē: 

piemēram, 2001. gadā tā tika pielietota Šveicē45, kur tika secināts, ka neregulāro migrantu skaits 

variē no 70 000 līdz 180 000.  

Neregulāro migrāciju cenšas aplēst ES valstu iekšlietu institūcijas, taču iegūto datu 

regulāra, ikgadēja publicēšana nenotiek.  

Francijas Iekšlietu ministrija 2006. gada nāca klajā ar aplēsēm, ka valstī uzturas no 200 000 

līdz 400 000 neregulārajiem migrantiem46. Apvienotajā Karalistē 2001. gadā bija ap 430 000 

neregulāra statusa migrantu, taču viņu skaits varēja svārstīties robežās no 310 000 līdz pat 

570 000.47  

2003. gadā ES kopumā (pirms paplašināšanās) varēja būt ap 2,6 līdz 6,4 miljoniem 

neregulāro migrantu; konstatēts, ka katru gadu ES iekļūst ap 400 000 neskaidra statusa 

migrantu.48  

 

Pētniecībā var pielietot arī tā dēvēto Delfi (Delphi) metodi – samērā sarežģītu un potenciāli 

variējamu metodi, kuru vienkāršoti iespējams skaidrot šādi: rakstiski tiek izstrādāta anketa ar 

jautājumiem, uz kuriem atbild iespējami liels skaits ekspertu. Metodes mērķis ir panākt konsensa 

lēmumu un saskaņu datos. Šādu metodi var pielietot, ja pēta kādu sarežģītu fenomenu, kur ir 

nepieciešamas specifiskas, padziļinātas zināšanas un jābūt datiem ekonomisku, sociālu, kultūras 

u.c. aspektu izskaidrošanai49.  

 

                                                 
44 IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy. 
45 IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy. 
46 Turpat 
47 Turpat 
48 Turpat 
49 Jandl, M., Hollomey, Ch., Stepien, A.(2007) ILO; International Centre for Migration Policy Development. 

Migration and Irregular Work in Austria: Results of a Delphi-Study. Pieejams: 

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp90_icmpd_delphi.pdf (12.11.2009) 

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp90_icmpd_delphi.pdf
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Neregulārā migrācija: situācija Latvijā  

 

Latvijā nav aplēšu, cik daudz neregulāra statusa migrantu uzturējušies valstī pēdējo gadu 

laikā. Fragmentārus datus ir iespējams iegūt no Valsts Robežsardzes, Valsts Darba inspekcijas 

vai Pilsonības un Migrācijas lietu pārvaldes.  

Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes “Olaine” uzdevums ir nelegālo imigrantu 

uzturēšana apsardzībā līdz brīdim, kad tiek pieņemts lēmums par piespiedu izraidīšanu no LR vai 

atbrīvošanu. Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometne “Olaine” ir Valsts robežsardzes 

kompetencē. 

Nereti uzskata, ka cilvēku tirdzniecība un ekspluatācija attiecas tikai uz seksuālu 

izmantošanu, taču tā ir attiecināma arī uz ekonomisko migrantu izmantošanu. Tādēļ gadījumos, 

kad neregulāra statusa imigranti Latvijā dzīvo un strādā necilvēcīgos apstākļos garas, piespiedu 

darba stundas bez brīvdienām un par minimālu samaksu, žurnālistu uzdevums būtu izpētīt, vai 

šajos gadījumos nav runa par cilvēku tirdzniecības aspektiem.   

 

Starptautiskā žurnālistu centra50 ieteikumi 

neregulāro migrantu atspoguļošanai: centieties 

izvairīties no sensāciju radīšanas un, atspoguļojot 

reģistrēto un nereģistrēto migrantu vidi, uzticieties 

tikai faktiem. 

 

Personu identificēšana: ja pieņemat lēmumu 

izmantot pilnu nelegālā imigranta vārdu, apzinieties, 

ka to uzzinās arī valsts amatpersonas un imigrants 

būs pakļauts deportēšanas riskam.  

 

Ļoti uzmanieties izmantot precīzu adresi, pilsētu vai 

darbavietu, jo šīs pēdas valsts amatpersonas var 

novest līdz neregulārajam imigrantam.  

 

 

Ģimeņu migrācija 

 

                                                 
50 Franklin, S. Puente, T. (2008) Covering Immigration Reporting Immigration. Washington: International Centre 

for journalists. Pieejams: 

http://www.icfj.org/OurWork/LatinAmericaCaribbean/ScrippsImmigrationProgram/WhyImmigrationMatters/tabid/

1379/Default.aspx (11.12.2009.) 

http://www.icfj.org/OurWork/LatinAmericaCaribbean/ScrippsImmigrationProgram/WhyImmigrationMatters/tabid/1379/Default.aspx
http://www.icfj.org/OurWork/LatinAmericaCaribbean/ScrippsImmigrationProgram/WhyImmigrationMatters/tabid/1379/Default.aspx
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Ģimenes migrācija ir galvenais veids, kā likumīgi iekļūt ES un tādās tradicionālās 

imigrācijas zemēs kā Austrālija, Kanāda un ASV. Šāda veida migrācija veido divas trešdaļas 

imigrantu ASV un vienu trešdaļa un ceturtdaļu attiecīgi Kanādā un Austrālijā.51 

Šī migrācija politikas izpratnē, īpaši Eiropā, tiek asociēta ar sekundāra tipa migrāciju. 

Sākotnēji tā tika skatīta kā netīšas sekas 1970. gadu darbaspēka migrācijas pārtraukšanai, turklāt 

tās ietvaros apgādājamās sievietes pievienojās vīriešiem, kas bija galvenie ģimenes apgādātāji un 

tika uzskatīti par galvenajiem migrantiem.  

Šis dzimtes noteiktais skatījums var ietekmēt arī imigrācijas likumdošanu. Tādējādi 

ģimeņu migrāciju apdraud tādas sekas kā ietekme uz darba tirgu, kas lielā mērā tiek redzēta kā 

galvenais faktors starptautiskai migrācijai.  

Ģimeņu migrācija ir kompleksa un dažāda, kas rada problēmas veikt salīdzinājumu starp 

valstīm.52  

 

Jāizšķir vairāki ģimeņu migrācijas tipi. Pirmais tips ir ģimeņu atkalapvienošana (vai 

vienkārši – apvienošana), kas attiecas uz procesu, kad kopā ar primāro migrantu valstī tiek 

ievesti tuvākie ģimenes locekļi (bērni, dzīvesbiedri, vecāki un citi ģimenes locekļi, kas noteikti 

atšķirīgi katras valsts normatīvajos aktos). Lai gan Ženēvas Konvencija paredz, ka emigrantiem 

ir tiesības vest līdzi tuvākos ģimenes locekļus uzreiz, tiem, kam ir piešķirts pagaidu statuss, 

parasti jāgaida noteikts periods un jānodrošina noteikti apstākļi (mājvieta, ienākumi) ģimenes 

atkalapvienošanai. Piemēram, Apvienotajā Karalistē pieaug imigrācijas rādītāji, valstī ierodoties 

pilsoņu un nepilsoņu vīriem un sievām, līgavām un līgavaiņiem.  

 

Otrais tips ir ģimeņu veidošanās vai laulību migrācija, kam var izdalīt divas apakšgrupas: 

1) migrantu (gan pilsoņu, gan nepilsoņu) otrās un nākamās bērnu paaudzes, kas 

atved līgavu/līgavaini/dzīvesbiedru no savas dzimtenes vai agrākās dzīvesvietas; 

2) pastāvīgie iedzīvotāji vai pilsoņi atved partneri, ko satiek ārzemēs darba, 

studiju vai brīvdienu laikā. Migrācijas politikas izpratnē šo apakšgrupu var sadalīt ģimeņu 

atkalapvienošanās kategorijās, it īpaši gadījumos, kad partnerim nav tūlītējas atļaujas palikt uz 

patstāvīgu dzīvi – kā tas ir situācijās ar trešajām valstīm. Pieaugoša starptautiskā mobilitāte un 

laulības nav tikai ārzemju ceļojumu rezultāts, to veido arī pieaugošā pagaidu un ilglaicīgu 

                                                 
51 IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy 
52 IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy 
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migrantu klātbūtne sabiedrībā, kas veicina jaukto laulību skaita pieaugumu. Laulības aizvien 

biežāk šķērso robežas starp Āziju un Eiropu; lielākoties vīrieši no pārtikušām valstīm apprec 

sievietes no ekonomiski mazāk attīstītām zemēm. Vairums pāru ir ar tiešu mērķi apprecēties, 

tādēļ tiem ir bijis visai īss pazīšanās periods. Iepazīstoties ar topošo dzīvesbiedru, internets 

strauji aizvieto personīgu komunikāciju (aizvien populārāks kļūst pazemojošais apzīmējums 

“līgava pa pastu”); 

 

Trešā tipa ietvaros migrē visa ģimene. Šis migrācijas veids Eiropā ir vismazāk izplatīts – 

atšķirībā no ieceļotāju sabiedrībām, kas to ieviesa, argumentējot ar uzskatu, ka tas vairos 

integrāciju un pozitīvi ietekmēs populācijas pieaugumu. Daudzas valstis šo migrācijas veidu 

neatļauj, izņēmumus pieļaujot tikai gadījumos ar ļoti nepieciešamiem speciālistiem. Apvienotā 

Karaliste ir visliberālākā no ES dalībvalstīm, ļaujot strādāt arī studentu, darba atļaujas saņēmēju 

un kādu apmācību saņemošo dzīvesbiedriem. Pieaugošā prasībā pēc kvalificēta darbaspēka (īpaši 

IT un labklājības sektoros, piemēram, izglītības un veselības sfērā) un šo grupu ilglaicīga 

migrācija tādās valstīs kā Vācija un Apvienotā Karaliste padara ģimeņu migrāciju arvien vairāk 

izplatītu.  

4) šo grupu veido sponsorēti ģimenes locekļi, kas ne vienmēr tiek definēti kā 

tuvākie ģimenes locekļi un veido patstāvīgus pieplūdumus. Ieceļotāju sabiedrībās sponsorēti 

drīkst būt vairāki ģimenes locekļi, bet, piemēram, ASV tiek piemēroti stingrāki noteikumi tādām 

kategorijām kā neprecēti bērni, kas vecāki par 21 gadu, precēti bērni, māsas un brāļi. 

 

Lielā daļā Eiropas valstu ģimenes apvienošanās ir nozīmīgākais imigrācijas veids. Parasti 

ģimenes locekļi var pievienoties jau pirmā gada laikā, taču ir valstis, kurās jāgaida ilgāks 

periods, piemēram, Slovākijā – pat pieci gadi, jo ģimenes apvienošanās ir sasaistīta ar ilgtermiņa 

uzturēšanās atļauju. Dažas valstis, piemēram, Nīderlande vēl pirms ģimenes locekļu ierašanās 

pieprasa izcelsmes valstī nokārtot integrācijas pārbaudījumu. 

4. tabula 

Migrantu ģimenes locekļu proporcija starp ilgtermiņa migrantiem (2005. gads) 

Valsts Ģimenes migranti 

(tūkst.) 

Ilgtermiņa migranti 

(tūkst.) 

Ģimenes locekļi, % 

Austrija 132,3 56,8 56,0 

Francija 102,5 168,6 60,8 

Vācija 89,1 198,6 44,9 

Itālija 106,7 184,3 57,7 

Nīderlande 27,6 60,7 45,5 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 40 

Norvēģija 12,6 21,4 59,9 

Portugāle 5,3 13,3 39,6 

Zviedrija 30,9 53,8 57,4 

Apvienotā Karaliste 113,8 362,4 31,4 

Avots: OECD, 2006. 

 

Dažādās valstīs ir ļoti atšķirīga interpretācija, kādos apstākļos drīkst izraidīt ģimenes 

locekļus: daļā (piemēram, Zviedrijā, Norvēģijā) tiek rūpīgi izsvērts, kā izraidīšana, atļaujas 

anulēšana vai nepiešķiršana ietekmēs personu un pārējos ģimenes locekļus, taču citās (piemēram, 

Slovākija) šie apstākļi netiek ņemti vērā53. 

 

Ģimenes apvienošanās tiesības: situācija Latvijā  

 

Latvijā vairumā gadījumu ģimenei ir tiesības apvienoties jau pirmā gada laikā. Šīs 

procedūras veikšanai ir jāmaksā valsts nodevas54, jāpierāda pietiekami uzturēšanās līdzekļi un 

dzīvesvietas esamība. Laulātie sākumā saņem termiņuzturēšanās atļaujas, bet nepilngadīgi bērni 

uzreiz var saņemt pastāvīgās uzturēšanās atļaujas.55 Ģimenes locekļiem ir tādas pašas tiesības uz 

nodarbinātību, izglītību un sociālo aizsardzību kā personai, kurai viņi pievienojušies un kuru 

likumos nereti dēvē par sponsoru. Ģimenes locekļi var pretendēt uz neatkarīgu (uz viņu vārda 

izsniegtu) pastāvīgas uzturēšanās atļauju pēc pieciem gadiem. Kopumā Latvijā ir samērā 

ierobežojoši noteikumi ģimenes apvienošanās politikas jomā. Labākās prakses piemēri ES ir 

Polijā, Zviedrijā un Spānijā, kur tas ir iespējams jau pēc trīs gadiem. Ģimenes locekļu statuss ir 

samērā nedrošs, jo viņi var būt pakļauti izraidīšanai un Latvijas normatīvie akti negarantē, ka tiks 

ņemti vērā ģimenes apstākļi un kā šāds solis ietekmēs izraidāmās personas vai pārējos ģimenes 

locekļus.56  

 

Viltus laulības  

 

                                                 
53 Sīkāk skatīt Muižnieks, N. (red.) Imigrantu integrācija Eiropā un Latvijā. Rīga: LU SPPI 
54 

 MK noteikumi Nr.586 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības dalībvalstu, 

Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi”; MK noteikumi 

Nr.222 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja 

statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem” 
55 

31.10.2002. likums „Imigrācijas likums” 23. pants.  

56 Sīkāk skatīt Muižnieks, N. (red.) Imigrantu integrācija Eiropā un Latvijā. Rīga: LU SPPI 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=140189&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=140189&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off


Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 41 

Par viltus laulībām sauc tādas, kas ir noslēgtas ar mērķi iegūt uzturēšanās atļauju, nevis 

dzīvot kopā ar laulāto partneri vienā mājsaimniecībā. Dānija un Francija, kā arī Īrija ir 

pievērsušas pastiprinātu uzmanību šim jautājumam, izstrādājot procedūras, kā noteikt, vai 

laulības tiešām ir īstas klasiskajā izpratnē. Lai to pārbaudītu, migrācijas dienesti pārliecinās, vai 

pāris spēj sazināties vienā valodā; aizdomas var radīt arī ļoti būtiska vecuma atšķirība un tas, vai 

laulību slēdzēji ir bijuši pazīstami pirms laulībām.  

Izvērtējot šo jautājumu, aktīvi tiek iesaistīts arī nevalstiskais sektors un sieviešu tiesību 

organizācijas, lai noskaidrotu, vai laulības ir abpusēji brīvprātīgas un sievietes piespiedu laulībā 

nav pakļautas vardarbībai.  

Šis jautājums ir ļoti sensitīvs, jo var aizskart cilvēktiesības, tādēļ realitātē cīņa pret viltus 

laulībām ir sarežģīta arī gadījumos, kad tas šķiet acīmredzami. Tādēļ valsts var noteikt pārbaudes 

periodu pirms vai pēc laulībām, lai trešo valstu pilsonis varētu iegūt pastāvīgu uzturēšanās 

atļauju. 2007. gadā Francijā pārbaudes laiks tika pagarināts no diviem līdz trīs gadiem, bet 

Apvienotajā Karalistē – no viena līdz diviem gadiem.  

Viltus laulību jautājumu atspoguļošana nereti ir saistīta ar sensācijām, nosodījumu, 

aizdomīgumu. Ir jābūt kritiskiem un uzmanīgiem vispārināšanā, jo ne visi jauktu laulību partneri, 

pat ja tiek turēti aizdomās par viltus laulībām, tiešām tās ir noslēguši ar aprēķinu iegūt 

uzturēšanās atļaujas. Kopējā negatīvismā var nopietni apvainot un diskriminēt cilvēkus, kuru 

laulība ir īsta un kuri ļoti cieš šādu aizdomu un pārbaudes procedūru dēļ.  
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Imigrācijas atspoguļošana medijos: Latvijas situācija 

 

 

Pārlūkojot 2008.–2009. gada nacionālo presi gan latviešu, gan krievu valodā, ir redzams, 

cik tēlaini, draudoši un cilvēka dziļākās jūtas aizskaroši tiek attēlota imigrācija. Lai gan šajos 

gados Latvijā vērojama ekonomiskā recesija, imigranti – drīzāk iedomāti nekā reāli, jo viņu balss 

izskan ļoti reti, – tiek parādīti kā nenovēršams drauds, turklāt šis viedoklis izskan gan no 

oficiāliem avotiem, gan kā žurnālistu nostāja. Imigrācijas atspoguļošanā Latvijas presē ir klaji 

novērojama stereotipizācija un etniskā distance (jo tālāka kultūra, jo aizdomīgāka).  

Jāsecina, ka žurnālisti lieto ārkārtīgi daudzveidīgus imigrantu apzīmējumus: 

 

1) tiek lietoti tādi apzīmējumi kā “jaunpienācēji”, “viesstrādnieki”, “ārzemnieki”, 

“ieceļotāji”, “termiņuzturēšanās atļauju saņēmuši strādnieki”, “iebraucēji”, “ārvalstu strādnieki”, 

“ceļinieki”, “jauniebraucēji”, kas raksturo konstrukciju, kura veido izpratni par imigrantu kā par 

cilvēku, kurš ilgi neuzturas šajā valstī;  

 

2) savukārt tādi apzīmējumi kā “darba tirgus donori”, “importēts darbaspēks”, “vienkāršu 

strādnieku imports” konstruē uzskatu par imigrantiem kā par importa preci vai pakalpojumu;  

 

3) imigranti tiek raksturoti arī kā melnā darba darītāji – “melnstrādnieki”, “strādnieki”, 

“darbarokas”;  

 

4) mediji imigrantus bieži konstruē kā viendabīgu masu, piemēram, “imigrantu 

kontingents”, “viesstrādnieku masas”, “imigrantu bari”. 

 

Presē, rakstot par jautājumiem, kas saistīti ar imigrāciju, visbiežāk tiek runāts par 

nelegālo imigrāciju un Latvijas dalību Šengenas zonā. Šajā jautājumā kā galvenais avots tiek 

minēta Valsts robežsardze, kā arī Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Tam par piemēriem 

iespējams minēt virsrakstus “Nelegālo imigrantu interese par Latviju turpina pieaugt”, “Nelegālā 

imigrācija arvien pieaug”, “Nelegālie imigranti apsēduši Latviju?”, “Robežsargi: kopš 

pievienošanās Šengenai situācija uz Latvijas robežas kļūst nopietna”, “Robežas vaļā – migrācija 

neizbēgama”, “Latvija – Šengenas vājā zona?”. Presē pastāv arī citēti viedokļi, ka imigrantu 
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ienākšana Latvijā būs vērienīga un plaša, un tas rada iespaidu, ka imigranti valstī grasās 

uzkundzēties, piemēram: “Latvijā galvenokārt ienāks ekonomiskie nelegālie imigranti, kuri 

virzīsies uz ziemeļiem nolūkā apgūt teritoriju.” Ļoti bieži tiek lietots termini “nelegālās 

imigrācijas apkarošana”, “ir jāapkaro, jācīnās”. Presē īpaši tiek izcelti nelegālie imigranti no 

zemēm, kas Latvijas izpratnē ir eksotiska, – Kongo, Gvatemalas, Irākas, Pakistānas u.c. 

Paradoksāli, ka, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uzsver, ka robežu šķērso 

arvien mazāk cilvēku, turpretī Robežsardze apgalvo pretējo un norāda, ka migrantu kļūst arvien 

vairāk. Tiek uzsvērts, ka nepieciešams pastiprināt robežpunktu kontroli, jo pretējā gadījumā 

”Latvijā var sabraukt valstij nelojāli cilvēki”. Vienīgie ārzemnieki, kam Latvijas ”durvis” (tiek 

lietots arī termins “vārti”) tiek vērtas platāk, ir augsti kvalificēti speciālisti un profesionāļi; taču 

viņi netiek dēvēti kā imigranti, bet gan kā “smadzenes”. 

 

Migrācijas jautājumi presē tiek aplūkoti ļoti kategoriski. Piemēram, virsraksti “Imigrācija 

– gan galvassāpes, gan cerība”, “Atkal imigranti. Par vai pret?”, “Sabiedrība mūk. Pūlis nāk?” 

(ar sabiedrības mukšanu tiek domāta latviešu emigrācija un citu tautību pārstāvju imigrācija viņu 

vietā). Šīs kategorijas, no vienas puses, tiek izmantotas kā resurss ekonomiskai labklājībai, 

izmantojot darbaspēku (tiek izmantotas atsauces uz dažādiem ekonomistiem, uzņēmumu 

asociācijām, uzņēmējiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem), kā arī tas kļūst par veidu kā uzlabot 

demogrāfisko situāciju, mazinot depopulāciju. Bet, no otras puses, tiek konstruēti arī 

daudzveidīgi draudi, piemēram, virsrakstos – “Seksa tūrisms un migrācija – lielākie riski AIDS 

izplatībai Baltijā”, “Viesstrādnieku drauds atkāpies tikai uz brīdi”. Galvenokārt ar imigrāciju 

saistītie draudi tiek pamatoti ar nacionālisma retoriku. Šajā argumentācijā tiek izmantots ārkārtīgi 

plašs avotu klāsts, ieskaitot, dažāda līmeņa amatpersonas, politiķus, ekspertus (piemēram, 

reliģiju pētnieks), akadēmiskās vides pārstāvjus (gan Latvijas, gan ārvalstu). Kā viens no šīs 

retorikas argumentiem tiek minēts drauds latviešu valodai, kas rada nepieciešamību pēc 

stingrākas kontroles, piemēram, vēlams papildināt Administratīvo pārkāpumu kodeksu ar 

stingrākiem sodiem. Parādās arī arguments, ka viesstrādnieku piesaiste ir īslaicīgs ekonomisks 

ieguvums, kas ilgtermiņā var veicināt nelatviskas vides atražošanu, apdraudot latviešu valodu un 

nacionālo identitāti. 

 

Presē imigrantu jautājumi bieži tiek saistīti ar reliģijas barjeru. Piemēram, reliģiju 

pētnieks, skaidrojot, kādēļ Latvijā nav nepieciešami imigranti, uzsver, ka starp vietējiem un 

imigrantiem pastāv ļoti augsta reliģiju barjera. Galvenokārt tiek pieminēts islāms, kā arī 
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priekšstats, ka kontakts ar šīs ticības piekritējiem ir ļoti grūts un “sajaukties” ir gandrīz 

neiespējami. Turklāt tiek norādīts, ka šai reliģiskajai kopienai ir lielāks “bioloģiskais (arī 

vairošanās) spēks”, kas ņems virsroku par latvietību valstī.  

Runājot par imigrantiem, nereti tiek lietots arī drošības drauds. Kā avots šajā gadījumā 

lielākoties tiek izmantota Valsts robežsardze, Ieslodzījumu vietu pārvalde, Valsts policija, kā arī 

atsauces uz ārvalstu presē minētiem gadījumiem. Piemēram, tiek norādīts, ka vietās, kur dzīvo 

imigranti, “ir ļoti apgrūtināta tiesībsargājošo struktūru darbība, jo cilvēkiem ir citāda mentalitāte, 

likumu izpratne, tradīcijas”.  

 

Migrācija presē nereti tiek raksturota kā “straume”, “plūsma”, kā kaut kas neizbēgams un 

nenovēršams. Bieži vien tiek izmantoti teritoriāli termini: par spīti Šengenas zonai, tiek uzsvērts, 

ka mums ir jāsargā sava robeža un jāuzrauga, kas ienāk mūsu mājās, ar to saprotot valsti. “Visi 

pasākumi ir pietiekami ierobežojoši, lai nerastos milzu viesstrādnieku plūsmas. Uzskatu – kamēr 

trešo valstu strādniekiem neesam atvēruši durvis vēl plašāk, Latvijas sabiedrībai draudi 

nepastāv.” “Migrāciju var salīdzināt ar ko tikpat neizbēgamu kā saulriets vai saullēkts – tā būs, ja 

robežas ir vaļā.” “Globalizācijas apstākļi stimulē svešā ienākšanu mūsu dzīves telpā.” Viens no 

bijušajiem premjeriem robežu paplašināšanu ir pat raksturojis ar metaforu, ka tā būtu kā sūknis, 

kas iepludinātu valstī vēl vairāk nelegālo imigrantu. Līdzīgi tēlaini salīdzinājumi saskatāmi arī 

publikāciju virsrakstos, piemēram, “Lai latvju zeme nestāvētu vaļā”. Šie piemēri atspoguļo 

ksenofobisku attieksmi pret migrantiem.  

 Presē tiek atspoguļoti arī pētījumi, kuri parāda diskriminējošo attieksmi pret imigrantiem, 

kas politiķu vidū visbiežāk tiek attaisnota ar latviešu pieredzi Padomju laikā; bailes no 

cittautiešiem tiek parādītas kā dabiskas, nevis sociāli veidotas un ietekmētas. “Cittautieši lielā 

mērā asociējas ar padomju okupāciju un tās sekām, tas ir citādi, un Latvijas jau tā diezgan 

nospriegotajā nacionālo kopienu situācijā jaunu iebraucēju parādīšanās vismaz latviešu vidū 

noteikti radīs diskomfortu.” “Tādas bailes ir dabiskas, jo liela daļa toreiz sabraukušo joprojām 

necieš Latvijas valsti, nezina tās valodu un ņirgājas par latviešiem.” Kā avoti šādai 

argumentācijai lielākoties tiek izmantoti politiķi.  

 Paradoksāli ir tas, ka imigrantu integrācijas problēmas un diskriminācija presē 

atspoguļojas tikai caur pētījumiem un akadēmiskās vides pārstāvjiem. Pētnieki secina, ka 

iedzīvotāji ir nesagatavoti imigrantu klātbūtnei viņu dzīvē. Kādā pētījumā atklāta respondentu 

attieksme, kas galēji noraida imigrantu uzturēšanos Latvijā un finanšu paredzēšanu viņu 

integrācijai. Eksperti, kuru vidū ir arī politiķi un valsts amatpersonas, pašu integrāciju redz kā 
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problēmu, jo integrācija būs nepieciešama tikai tad, kad imigrantu skaits būs pārāk liels, lai viņus 

varētu nepamanīt. Turklāt izpratne par integrāciju tiek veidota, izmantojot asimetriskas varas 

attiecības, nevis veidojot iekļaujošas imigrantu stratēģijas sabiedrības procesos un ikdienas 

dzīvē, bet gan integrāciju saprotot kā asimilāciju.  

Politiskajā vidē imigrācija tiek raksturota kā sensitīva tēma, kā “jutīgais viesstrādnieku 

ievešanas jautājums” vai arī imigrācijas tabu tēma. Lai gan jau vairākus gadus pastāv normatīvie 

akti, kas regulē migrācijas procesus, pētnieki joprojām secina, ka tikai tagad vajadzētu veidot 

reālu rīcībpolitiku, kas sekmētu arī integrāciju.  

 Preses publikācijās tiek veidoti arī kategoriski nosacījumi, ar kuriem mūsu sabiedrībā ir 

pieļaujama imigrantu klātbūtne (tas arī izskaidro, kādēļ līdz šim nav bijusi nepieciešama 

imigrantu integrācija).  

Pirmais un visstriktākais no nosacījumiem ir “īslaicīgums”. “Tas, ka valstī ierodas cilvēki 

no citām valstīm un strādā, nav nekas slikts. Nav problēmu, bet jāskatās, lai pēc tam viņi arī 

aizbrauc.” Tas liecina, ka imigranti valstī drīkst uzturēties tikai uz darba līguma pamata, pēc kura 

beigām viņiem Latvija jāpamet. Otrs izvirzītais nosacījums ir tāds, ka imigrantiem ir jābūt 

“ikdienā neredzamiem”; imigrantiem ir tiesības eksistēt, kamēr vien viņi slēpj savu identitāti. 

Trešais nosacījums izdala atšķirību starp “pieļaujamiem un nevēlamiem imigrantiem”, 

piemēram, kāds politiķis norāda: “Ja valdība noteiks, ka strādnieki ievedami no Gruzijas, 

Ukrainas, Moldovas vai potenciāli Baltkrievijas, ir skaidrs, ka ar šiem cilvēkiem būs vieglāk 

sadzīvot nekā ar, teiksim, pakistāniešiem.” Imigranti no nevēlamām valstīm tiek dēvēti arī kā 

“bīstami”. Piemēram, amatpersona norāda, ka ir nesaprotama tādu tautību kā alžīriešu un 

pakistāņu interese par Latviju; tas tiek salīdzināts ar “ķīniešu diasporu” – fenomenu, kad 

imigranti ātri tiek pāri robežām, bet slikti integrējas. Tāpat atlaides tiek dotas arī tiem 

imigrantiem, kas veic jebkāda veida finansiālas investīcijas kādā Latvijas uzņēmumā. Šīs debates 

galvenokārt notiek politiķu vidū un galvenais jautājums ir par to, kādu noteikt minimālo 

investējamo summu.  

 

 Jāatzīst, ka pašu imigrantu balss presē tikpat kā neparādās: to iespējams saskatīt tikai 

materiālos, kuros aplūkoti pētījumi, un vienā intervijā ar imigrantu no Ukrainas. Tas liecina par 

izteiktām atšķirībām starp dominējošo un dominēto, kur runātāji un viedokļu paudēji uzstājas kā 

dominējošā grupa un no savām pozīcijām vērtē, nosaka dominētās grupas statusu, pieejamās 

iespējas un resursus.  
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Nē rasismam un diskriminācijai 
 

Ikvienam cilvēkam var būt aizspriedumi, kas tieši vai 

netieši, arī cenšoties būt neitrālam, var izpausties 

profesionālajā darbībā. Žurnālistiem, kas ikdienā strādā 

ar pretdiskriminācijas un migrācijas tēmām, varam 

ieteikt diskrēti pamēģināt, cik diskriminējoši esam savās 

attieksmēs. Hārvardas Universitāte ASV ir izstrādājusi 

īpašu testu (tas tiek regulāri atjaunots), kuru aizpildot, 

var gūt priekšstatu par pašu attieksmēm.  

Pamēģiniet: Harward implicit association Test: 

https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/selectatest.html  

 

Rasisms un diskriminācija mūsdienu izpratnē un attiecībā uz imigrantiem var būt saistīts 

ne tikai ar pierasto skatījumu – citu ādas krāsu vai etnisko izcelsmi. Nereti šādas attieksmes var 

veidoties politisku un vēsturisku iemeslu dēļ un skart neaizsargātākās migrantu grupas, 

piemēram, tos, kuri ir kļuvuši par upuriem cilvēku tirdzniecībai, neregulāra statusa migrantus, 

atšķirīgas reliģijas pārstāvjus, kā arī sociāli neaizsargātos imigrantus. Pastāvīgs atgādinājums, ka 

migranti ir “viņi”, “citi” arī rada negatīvu attieksmju ievirzi, kas tālāk var īstenoties 

diskriminācijā.57 

ES 2000. gadā pieņēma Rasu vienlīdzības direktīvu, kas bija nozīmīgs solis, lai imigrantu 

integrāciju skatītu kopsaistē ar diskrimināciju. Tas liek kritiski izvērtēt visus integrācijas 

politikas aspektus: piemēram, ja šo politiku veido iekļaušana darba tirgū, taču darba vietās pastāv 

tieša vai slēpta diskriminācija un rasisms, tas būtiski ietekmē gan darba atrašanas iespējas, gan 

imigrantu iespējas noturēties darbā un veikt to pilnvērtīgi. Imigranti nereti nonāk slikti 

apmaksātos darbos – tādos, ko vietējie nevēlas veikt. Tas var būt saistīts ar diskrimināciju un jau 

iepriekš pieņemtu uzskatu, ka imigrantiem ir jāveic netīri, nereti pazemojoši darbi.  

Mediju uzdevums ir nevis salīdzināt imigrantus ar vietējiem iedzīvotājiem, bet gan 

kritiski un objektīvi parādīt, vai imigranti gūst cieņu sabiedrībā par to, kas viņi ir un kādas ir viņu 

spējas. Nav nepieciešams norādīt rasi, ādas krāsu, reliģisko piederību un seksuālo orientāciju, ja 

vien tas nav īpaši nozīmīgs problēmas izklāstā.  

Bieži vien eksistē pierādījumi, ka pastāv reālas diskriminācijas problēmas, piemēram, 

sabiedrības, politiku īstenotāju un darba devēju attieksmē, taču politikas veidotājus un īstenotājus 

ir grūti pārliecināt šīs problēmas risināt, jo to nav iespējams izdarīt ar vienu īslaicīgu programmu. 

                                                 
57UNESCO (2005) Pilsētas pret rasismu. Diskusijas materiāli. Pieejams:  

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001496/149624E.pdf (12.11.2009) 

https://implicit.harvard.edu/implicit/demo/selectatest.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001496/149624E.pdf
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Tāpēc valstis nereti izvēlas citu ceļu: “palīdzēt” imigrantiem, koncentrēties tikai uz viņiem, 

piedāvāt pagaidu darbus, izglītības iespējas un valodas apmācību. Šādās situācijas netiek 

atbildēts svarīgākais jautājums – kā mazināt diskrimināciju pret imigrantiem, nevis vēl vairāk 

viņus viktimizēt.  

 

Piemērs, kā Īrijā tika pierādīta darba devēju diskriminējošā attieksme darbinieku 

kandiatatūru atlasē:  

Īrijas Ekonomisko un sociālo pētījumu centrs (ESRI) 2008. gadā veica interesantu pētījumu par 

diskrimināciju rekrutēšanā58: piedāvājot darba devējiem izvēlēties trīs (iedomātus) darbiniekus, 

kuri ir vai nu trešo valstu pilsoņi vai arī no citām ES valstīm, kurās angļu nav pamatvaloda – 

afrikāni, āzieti un eiropieti – vācieti , taču ir beiguši vismaz vidusskolu Īrijā, un viņiem ir visas 

darba atļaujas un nekādu formālu šķēršļu iekļauties darba tirgū. Vienlaikus tika sagatavoti 

identiski CV ar pretendentu vārdiem, kuri ir tipiski īru vārdi. CV laika posmā no 2008. gada 

marta līdz oktobrim tika izsūtīti 480 kompānijām. 

Pētījums, kas balstījās šajā eksperimentālajā metodē parādīja, ka pastāv reāla etniska 

diskriminācija: ne-īru CV bija divas reizes mazāk iespēju tikt uzaicinātam uz interviju vai 

saņemt atbildi par papildu informācijas pieprasījumu. Vienlaikus pētījums parādīja, ka nepastāv 

atšķirības starp etniskajām grupām – visi imigranti tika uztverti kā imigranti. Nebija arī būtisku 

atšķirību nodarbinātības sektoros, nedz arī atšķirības laika periodā: vienmērīga tendence 

liecināja, ka imigrantiem ir divreiz mazāk izredžu, salīdzinot ar īru kandidātiem.  

Šādai praksei ir negatīvas sekas gan attiecībā uz vienlīdzību darbinieku rekrutēšanā, gan arī Īrijas 

darba tirgus efektivitāti, jo minoritāšu kandidātiem nav pat iespēju pierādīt, ka viņi var būt 

vismaz tikpat labi darbinieki. Jau rekrutēšanas stadijā viņiem ir jāpārvar lielāki šķēršļi, lai vispār 

piekļūtu darba tirgum.  

ESRI secināja: lai mainītu situāciju, ir nepieciešams veicināt izpratni par vienlīdzības 

nepieciešamību gan darba devējiem, gan arī pašiem imigrantiem, jo nereti viņi nemaz nezina, ka 

tiek diskriminēti tikai etniskās piederības dēļ. Tāpat būtu nepieciešams nacionālajā līmenī ieviest 

pārbaudes, kā tiek izskatītas jaunu darbinieku kandidatūras, pierādīt, kādēļ tieši šie darbinieki 

tika izraudzīti intervijām, bet citi – nē. Šādas prakses jau ir ieviestas, piemēram, Nīderlandē. 

Vairākas ES valstis paredz kandidātu anonimizēšanu rekrutēšanas procesā, lai potenciālo 

darbinieku izvēlētos pēc viņa prasmēm, nevis etniskās piederības.  

                                                 
58 McGinnity F., Nelson, J., Lunn, P. And Quinn, E. (2009) Discrimination in Recruitment. ESRI, Dublin 
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Pirmo reizi šāds eksperiments tika veikts Lielbritānijā 1960.gadu beigās59, lai izpētītu, vai pastāv 

rasisms un diskriminācija tā dēvēto „balto apkaklīšu” jeb vadītāju un biroja darbinieku 

rekrutēšanā. Tika sagatavotas identiskas pieteikuma vēstules, tikai vienā potenciālais darbinieks 

bija britu tautības un baltās rases, bet citos – no Āzijas – indietis vai pakistānietis, Austrālijas, 

Kipras vai Karību reģiona. Pētījuma dati apliecināja, ka citu tautību pārstāvjiem ir par 30% 

mazāk iespēju tikt uzaicinātam uz darba interviju.  

 

Daudzām valstīm – gan ar iespaidīgām, gan mazām imigrantu kopienām, tajā skaitā arī 

Latvijas varas pārstāvjiem un sabiedrības locekļiem, – gribas noliegt, ka viņu zemē pastāv 

rasisms un diskriminācija. Šāda situācija bieži ir saistīta ar pieņēmumu, ka mēs un mūsu valsts ir 

atšķirīga no citām, īpaša, tādēļ mums ir tiesības un nepieciešamība liegt šīs pašas tiesības 

imigrantiem. Tiek uzskatīts, ka mēs esam valsts, kurās vēsturiski nekad nav bijusi apspiešana vai 

rasisms, lai gan bieži tas ir tikai mīts.  

 

Padomi, kā sagatavoties starpkultūru komunikācijai60  

 

 Domājiet pāri rases un etniskās piederības robežām. Iespējas paplašināt kultūras 

izpratni pastāv daudzviet, it īpaši, kad aplūkojam kultūru ārpus saiknes ar etnicitāti. 

Kultūru veido personīgā pieredze, kas var iekļaut: etnisko un rases identitāti, reliģisko 

piederību, vecumu, izglītības līmeni, ārējo izskatu, ģimenes tradīcijas, fiziskās un 

kognitīvās spējas, seksuālo orientāciju, dzimtes identitāti, ģeogrāfiskās un 

socioekonomiskās pieredzes.   

 

 Domājiet ārpus rāmjiem. Mūs ietekmē vērtības, uzskati, aizspriedumi un dzīves 

pieredzes. Mums rūpīgi jāizvērtē, kā pieņemtās perspektīvas ietekmē izpratni par 

citām kultūrām, un jāizvairās veidot pieņēmumus par citiem, argumentējot tos ar savu 

pieredzi. Zināšanas par kultūrām sākas ar atziņu par pašu kultūras zināšanu 

ierobežojumiem.  

 

                                                 
59 Jowell R. and Prescott-Clarke P. (1970) Racial discrimination and white-collar workers in Britain, Race. Vol.11, 

No 4. 
60 Amerikas Psihologu Asociācija. Padomi starpkultūru komunikācijā Pieejams: 

http://www.docstoc.com/docs/13358340/Cultural-Awareness (12.11.2009) 

http://www.docstoc.com/docs/13358340/Cultural-Awareness
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 Pieredziet kultūru. Apsveriet eksperimentālus veidus, ar kuriem varat mācīties par 

citām kultūrām, un cenšaties piedalīties aktivitātēs, kas nav pazīstamas. Kad 

iespējams, piedalieties sociālās, kopienas un izglītojošās aktivitātēs, piemēram, 

skatieties filmas, lasiet grāmatas, apmeklējiet ticīgo pasākumus, festivālus, parādes, 

koncertus, sporta pasākumus, mākslas izstādes, seminārus un lekcijas.  

 

 Uzmanīgi klausieties. Dzirdēšana vēl nenozīmē klausīšanos. Pašu izpratnes, 

aizspriedumi un pieredzes dažkārt traucē ieklausīties un saprast acīmredzamu vai 

apslēptu vēstījumu.  

 

 Dzimte ir svarīgs faktors daudzās kultūrās. Piemēram, dažās kultūrās vīrieši var 

justies neērti, runājot vai mācoties no sievietēm vai otrādi. Mācieties, kā dzimtes 

izpratnes tiek komunicētas un mijiedarbojas. 

 

 Izvairieties no nekorektiem komentāriem. Grupas kontekstā indivīdi dažkārt izsaka 

nekorektus un aizvainojošus komentārus par citiem (piemēram, jokus, izteicienus). 

Neveiciniet šādu uzvedību. Ja grupas kontekstā nejūtieties komfortabli, dariet zināmu 

savu diskomfortu ar to, kas ir pateikts, un sakiet, ka nekorekti komentāri vairs netiks 

izteikti.  

 

 Pievērsiet uzmanību neverbālai uzvedībai. Dažkārt uzvedība var sniegt vairāk 

informācijas par to, kā persona reaģē uz situāciju, nekā tas, ko ir ērti stāstīt. Ir svarīgi 

atpazīt atvērtu un aizsargājošu uzvedību, kas var mainīt sarunas pieeju. Līdzīgi 

ievērojiet savu ķermeņa valodu.  

 

 Paplašiniet savu komforta zonu. Vienmēr atradīsies indivīdi vai kultūras grupas, ar 

ko neradīsies iespēja sastrādāties. Apzinoties grūtības, centieties mācīties pēc iespējas 

vairāk par indivīdiem un grupām – veidojot pašpaļāvību un izmantojot savu ietekmi. 
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Uzdodiet jautājumus, kas parāda, ka vēlaties mācīties, izzināt jums līdz šim 

nepazīstamo.  

 

 Veidojiet vietējos kontaktus. Kādas kopienā balstītas organizācijas un vietas tiek 

respektētas un saņem uzticību no tiem, ar kuriem strādā? Sociālie klubi, aizstāvības 

grupas, reliģiskās institūcijas, pilsoniskas apvienības, mācību iestādes un universitātes 

var palīdzēt gan atrast kontaktus starp migrantiem, gan arī palīdzēt ar informāciju 

imigrācijas jautājumos. 

 

 Apmainieties ar stāstiem. Stāstu stāstīšana un personīgā dalīšanās ir svarīga 

komunikācijas tehnika, kas pārsniedz vairumu kultūru. Apsveriet dalīšanos ar 

būtiskiem stāstiem kā veidu, lai sāktu sarunu vai sakarus. Lielākajai daļai no mums ir 

bijusi kaut īslaicīga pieredze citā kultūrā – pārsteidzoša, interesanta, varbūt arī bēdīga 

vai grūta. 

 

 Respektējiet valodas izvēli. Pirms uzrunājiet imigrantus, apsveriet, vai cilvēks, kurš 

runā svešā valodā (varbūt trešajā, ceturtajā no svešvalodām), var saprast jūsu lietotos 

vārdus. 

 

  Cieniet cilvēku elastīgumu pašidentifikācijā. Mēs varam veidot pieņēmumus par 

cilvēku kultūras identitāti, taču viņiem pašiem var būt pavisam citāds pieņēmums par 

sevi. Daudzi sevi vispār neuztver kā imigrantus, lai gan formāli, uz papīra tā varētu 

teikt. Respektējiet cilvēku pašidentifikāciju.  

 

 Reliģiskie uzskati un garīgums daudzās kopienās ieņem nozīmīgu lomu. 

Atspoguļojot reliģijas jautājumus, nekautrējieties lūgt padomu, palīdzību, 

paskaidrojumu cilvēkiem, kuriem ir zināšanas šajos jautājumos. 
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  Kultūra var ietekmēt veidu, kādā indivīds pauž emocijas. Labākais veids, kā 

komunicēt jebkurā kopienā, ir būt atvērtam citādām formām, kādās cilvēki pauž 

izjūtas. Piemēram, indivīdi dažās kultūrās var justies neērti ar jebkāda veida 

konfrontāciju un rezultātā var piekrist izvirzītajai idejai, lai gan patiesībā tai nepiekrīt.  

 

 Dažas kultūras neuzticas institūcijām (policijai, tiesām, veselības aprūpes sistēmai, 

garīgās veselības iestādēm u.c.). To zinot, varat izvairīties no stereotipiskiem un, 

iespējams, maldīgiem spriedumiem, kādēļ cilvēki nav vērsušies pie ārsta vai policijas, 

bet mēģinājuši tikt galā pašu spēkiem. 
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Praktiski padomi žurnālistiem dažādās situācijās 

 

Migrācija un integrācija ir tik plašas un mainīgas tēmas, ka tās būtībā aptver teju visas dzīves 

jomas. Migrantu situācijas nav sastingušas, formālas, kuras atrisinot par tām var aizmirst. 

Daudzu situāciju pamatā ir attieksmes, ilgstoši stereotipi, bieži – vienkārša nezināšana. Tādēļ 

gadījumos, kad jūsu medijs veido materiālus par migrantiem, varat apsvērt arī citu produktu 

sagatavošanu ārpus ikdienas materiāliem.   

Attīstiet savu mediju kā daudzveidīgu produktu radītāju, jo imigrāciju var ļoti interesanti 

atspoguļot arī mazā ierastā veidā un imigranti arī var būt labi žurnālisti un sadarbības partneri!. 

Varbūt varat smelties kādas idejas no, piemēram, Īrijas organizācijas, kas strādā ar imigrācijas 

komunikācijas jautājumiem: Forum of Migration and Communication Studies (FOMACS) ir 

nodibinājums, kas darbojas Dublinas Tehnoloģiju institūtā, saņem nelielu atbalstu no tā, taču 

pamatā finansējumu gūst no ziedojumiem un nelielu daļu – no peļņas, pārdodot mediju 

produktus, piemēram, filmas. FOMACS panākumi balstās principā, ka šī institūcija ir 

izveidojusies tieši Īrijas vidē, tās izveides iniciatīva ir nākusi no pašu īru pilsoniskās sabiedrības, 

to atbalsta filantropiskas organizācijas Īrijā un arī ārpus tās, jo pasaulē dzīvo daudz īru, kuri paši 

vai kuru senči savulaik ir izceļojuši no Īrijas, tādēļ šiem cilvēkiem rūp, lai valstī veidotos 

labvēlīga, iekļaujoša imigrācijas prakse un sabiedrības attieksmes, kas migrāciju redz kā pozitīvu 

daudzveidību nevis draudus valstij. FOMACS kā medijus definē visdažādākās komunikācijas 

formas, īpaši meklējot jaunus veidus, kā iesaistīt migrantus medijos un panākt, ka viņu balss tiek 

sadzirdēta. Tādēļ FOMACS rīko projektus īpaši atbalstot arī visjutīgākās un neaizsargātākās 

grupas – sievietes, neregulāros migrantus. FOMACS medijos redz draugu, sabiedroto, nevis 

ienaidnieku, kurš ir jāpamāca, kā atspoguļot migrācijas jautājumus. Mediju pārstāvji bieži nezina 

migrācijas likumu un politikas sīkumus, nedz arī viņiem tas būtu jāzina. Tāpat arī sabiedrība 

nemaz nevēlas dzirdēt birokrātiskā valodā izklāstītās normas par migrantu tiesībām un 

pienākumiem. FOMACS strādā ar mediju industrijas pārstāvjiem un NVO, kas strādā ar 

migrācijas jautājumiem, piedāvājot dažādus kursus un īstenojot mediju projektus. Lūk, daži no 

tiem:  

 

- Mentoringa projekts. FOMACS izsludināja stipendiju konkursu migrantu mediju 

pārstāvjiem (ieskaitot arī sabiedrisko attiecību darbiniekus), kas ir aktīvi strādājuši 

komunikācijas jomā savā izcelsmes valstī. 14 nedēļu ilgos kursos migrantu žurnālisti 
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strādāja ar īru mediju industrijas pārstāvjiem, gatavojot materiālus un praktizējoties 

medijos. Projekta mērķis ir rast iespējas migrantu žurnālistiem strādāt ne tikai migrantu 

medijos, bet pilnībā iekļauties nacionālajos medijos, būt vienlīdzīgiem ar saviem īru 

kolēģiem. Liela daļa migrantu žurnālistu arī perfekti pārvalda angļu valodu, citi, kuriem 

vēl nav tik labas valodas zināšanas, var būt vērtīgi sadarbības partneri, jo izprot situāciju 

citā skatījumā, salīdzinot ar īru kolēģiem.  

- Projekts neregulārajiem migrantiem. Migranti apguva prasmes izstāstīt savu stāstu 

medijiem un projekta rezultātā tika sagatavoti trīs līdz piecu minūšu īsi, kodolīgi stāsti 

par viņu situāciju un dzīvi Īrijā. Šie dzīvesstāsti tika pārraidīti gan radio, gan arī dažādos 

publiskos pasākumos, piemēram, semināru, izstāžu atklāšanā un atstāja lielu iespaidu uz 

skatītājiem/klausītājiem, jo viņi varēja paraudzīties uz migrantu situāciju no pašu 

migrantu perspektīvas. Daudzos gadījumos migranti arī lūdza, lai tiktu aizsargāta viņu 

identitāte, baidoties tikt sodīti. Medijiem un migrantu aizstāvju organizācijām šāds 

lūgums ir jārespektē. 

- Projekti pamatskolās, kur skolotāji gatavo mācību materiālus saviem kolēģiem, 

balstoties līdzšinējā pieredzē darbā ar migrantu bērniem.  

- Ģimenes apvienošanās atspoguļošana medijos, fotogrāfiju izstādēs, filmās. Šādi 

projekti ļauj ieraudzīt cilvēcisko, traģisko un priecīgo, kad ģimenes locekļiem, izejot 

cauri grūtībām, ir iespēja atkal būt kopā. Svarīgi ir tas, ka šajos projektos ģimeņu stāsti 

tiek parādīti cilvēciskā, ikdienišķā perspektīvā, nevis tikai cilvēktiesību vai likumu 

aspektā, kur nereti cilvēciskais, personīgais pazūd. 2009. gadā tika īstenota izstāde 

„Mātes un meitas”, kurā specīgas, krāšņas ģimeņu attiecības fotomirkļos fiksēja 

antropoloģe un fotogrāfe Glena Džordane. Līdzīgi, lielus panākumus arī guva izstāde par 

sikhiem Īrijā; iniciatīva šādai izstādei nāca no pašu sikhu kopienas, kur fotogrāfijas 

papildinātas ar dzīvesstāstiem. Kādā citā projektā – Richness of Change FOMACS 

veidoja īsfilmas par imigrantu sieviešu uzņēmējdarbības panākumiem Īrijā, lai parādītu, 

ka daļa no ne tikai Īrijā, bet arī plašāk pasaulē pazīstamiem uzņēmumiem ir izveidoti un 

gūst panākumus, pateicoties imigrantu sieviešu spējām un varēšanas.  

- Filmu festivāli. FOMACS ir apkopojis pasaulē slavenas filmas par migrācijas 

jautājumiem un rāda tās plašai publikai dažādos pasākumos. Filmu festivāli ir guvuši ļoti 

plašu atzinību Īrijā.  
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- Īrijas un citu valstu žurnālistiem FOMACS piedāvā bezmaksas pakalpojumu – iknedēļas 

pasaules preses apskatu par migrācijas jautājumu atspoguļošanu. Šim pakalpojumam var 

pierakstīties sekojošā interneta vietnē: http://www.fomacs.org/blog_detail.php 

 

Ikdienas darbā piedāvājam padomus, kas varētu noderēt, strādājot ar migrācijas tēmām: 

 

 

 Ja saziņā ar imigrantiem ir nepieciešami tulka pakalpojumi, ideālā gadījumā būtu 

vēlams tādu arī atrast. Nepaļaujieties, piemēram, tikai uz to, kā bērni iztulko vecāku 

teikto. 

 

 Indivīdam nepielīp grupas stigma: pirms lietojiet apzīmējumus, kas migrantus 

raksturo kā viendabīgu masu, atsauciet atmiņā konkrētus cilvēkus. 

 

 Izvēloties valodu, tēlainību un metaforas imigrācijas atspoguļošanai, kritiski un 

reizēm ar humoru pārskatiet tās – vai tiešām tās ir “darba rokas”, “imigrācijas vilnis”, 

“bari” un “masas”. Ja šādus apzīmējumus ir lietojis avots un tie ir nozīmīgi 

publikācijā, tie jāliek pēdiņās vai jāatspoguļo tiešā citātā, lai lasītājam/skatītājam ir 

skaidrs, kurš tā saka – žurnālists vai avots.  

 

 Nepaļaujieties tikai uz vienu avotu, bet arī ne tikai uz to, ko sacījis viens imigrants. 

Centieties atrast kādu nevalstisku organizāciju, pētnieku, kas pārzina konkrēto 

problēmu un var skaidri izteikt viedokli.  

 

 Intervijās, rakstos un raidījumos par imigrāciju rūpīgi apsveriet, kādu fona mūziku, 

skaņu, attēlu un fotogrāfijas izmantojat. Stereotipiskas reliģiskas melodijas vai no 

ārvalstu preses aģentūrām ņemtas draudīgu noskaņu bildes drīzāk sabojā, nekā uzlabo 

žurnālista darbu. 

 

 Imigranti nedzīvo tikai galvaspilsētā, viņi mīt arī ārpus tās, tādēļ ir būtiski, ka 

imigrācijas aprakstos parādās viedokļi arī no mazākās pašvaldībās dzīvojošajiem.  

 

 

http://www.fomacs.org/blog_detail.php
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 Nodaliet faktus no izgudrojumiem. Ja darba devējs nav nokārtojis darba atļaujas 

imigrantiem (un Latvijā tas ir jādara darba devējam), tad kritiski izvērtējiet, kurš šajā 

situācijā ir vainīgais, kurš – cietušais. 

 

 Strādājiet ar avotiem un paplašiniet redzesloku. Piemēram, populārākajos ārvalstu 

medijos var pierakstīties jaunumu saņemšanai e-pastā. Atzīmējiet kā atslēgas vārdu 

“imigrācija” un iegūstiet daudz plašāku informāciju par to, kādi nozīmīgākie 

jautājumi tiek risināti citās valstīs un kā tie var skart vai ietekmēt arī Latviju.  

 

 Līdzīgi var rīkoties, pierakstoties jaunumu saņemšanai dažādu imgrācijas pētniecības 

centru mājaslapās. Izmantojiet arī sociālos tīklus internetā – Facebook, Twitter un 

citus, lai sekotu līdzi migrācijas tēmām.   

 

 Meklējiet interesantas tēmas, piemēram, par imigrantu naudas pārsūtījumiem 

(remittances) – kā tie darbojas noteiktās situācijās un noteiktās imigrantu grupās. Pat 

vienas kultūras sievietes un vīrieši var izmantot citādus principus naudas nosūtīšanā 

saviem tuviniekiem. Piemēram, Somālijā naudas pārsūtījumi parasti nenonāk caur 

bankām vai tādām maksājumu sistēmām kā Western Union, Pay pal. Somāļu 

imigranti var nosūtīt naudu arī ar tā dēvēto hawilaad sistēmu: tirgotāji saņem naudu 

no imigrantiem un iegādājas preces, kuras savukārt pārdod Somālijā, lai atdotu 

ģimenēm naudu jau vietējā valūtā, ieturot arī savu artavu.  

 

 

 Centieties neveidot tikai īpašas reportāžas un pārsteidzošus atspoguļojumus. 

Imigranta viedoklis un klātbūtne var būt ikvienā tēmā, jo viņi ir tādi paši sabiedrības 

locekļi kā visi citi Latvijas iedzīvotāji.  

 

 Pārdomājiet, vai jūsu avotiem, kas ir ļoti pozitīvi noskaņoti imigrācijas liberalizēšanai 

vai nikni iestājas pret to un izplata pat naidīgus paziņojumus, nav kādas slēptas 

intereses, kā vārdā tas tiek darīts. Piemēram, varbūt migrantu stigmatizācija tiek 

izmantota, lai iegūtu potenciālā elektorāta balsis, argumentējot šo nostāju ar etnisko 

jautājumu saasināšanu? 
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 Imigrantu atspoguļošanai nereti ir raksturīga viktimizācija: imigrantiem jāpalīdz, 

viņiem klājas gūti, viņi ir citādāki nekā mēs, taču ir vērts palūkoties arī atšķirīgi un 

uzsvērt, ka tie ir stipri cilvēki, kas šķērso valstu robežas, pārvar birokrātiskus 

šķēršļus, iesaistās darba tirgū un maksā nodokļus Latvijai.   

 

 Kritiski pārbaudiet avotus un datus, kurus min labēji ekstrēmisti. Situācijās, kad 

ekstrēmisti piedāvā šausminošus portretējumus un pareģojumus, vienkārši lieciet lietā 

veselo saprātu. Tas palīdz necelt paniku un labāk pildīt žurnālista darbu. 

 

 

 Respektējiet cilvēku reliģisko pārliecību, svētku svinēšanu, ģērbšanās stilu un 

paradumus, izvairieties no profāniem, apvainojošiem komentāriem. Taču reliģijas 

pieminēšana ikdienas apstākļos, ja vien materiāls netiek gatavots tieši par šo tēmu, 

nav nepieciešama.  

 

Avoti: Dažādi, tai skaitā Media guide editorial BBC (2008);  Immigration: data matters. Migration policy group. 

Population reference bureau. US; Franklin, S., Puente, T. (2008) Reporting Immigation. Washington: International 

Centre for journalists; Koser, K. (2007) International migration, A very short introduction, Oxford University press. 
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Vārdnīca 
 

Amnestija – vispārēja atvainošanās, “regularizācija” vai “legalizācija”, kas vērsta pret 

cilvēkiem, kas var pierādīt dzīvesvietu valstī, kurai amnestija tiek piešķirta, neraugoties uz to, ka 

šāda dzīvesvieta ir bijusi liegta. 

 

Apgādājamais – persona, kas atkarīga no citas personas atbalsta. Migrācijas kontekstā 

dzīvesbiedrs un nepilngadīgie bērni parasti tiek uzskatīti par “apgādājamiem”, pat ja dzīvesbiedrs 

nav finansiāli atkarīgs. 

 

Ar projektu saistīts darbinieks – migrantu darbinieks, kurš ieradies valstī uz noteiktu laika 

periodu, lai strādātu tikai vienā projektā pie viena darba devēja, kurš projektu īsteno valsts 

robežās. 

Asimilācija – vienas, parasti minoritāras etniskas vai sociālas grupas adaptācija citai, iekļaujot 

valodu, tradīcijas, vērtības, uzvedību vai pat intereses.  

“Atgrūšanas un pievilkšanas” faktori – migrāciju bieži vien analizē ar “atgrūšanas un 

pievilkšanas” modeli, kas aplūko atgrūšanas faktorus, kuri spiež cilvēkus pamest savas zemes, un 

pievilkšanas faktorus, kuri piesaista šos cilvēkus jaunajai valstij.  

Atpakaļuzņemšana – valsts rīcība, uzņemot atpakaļ savā teritorijā kādu personu (pašu pilsoni, 

trešās valsts pilsoni vai cilvēku bez valstiskas piederības). 

Ārvalstnieki Latvijā – ārvalsts pilsoņi (pavalstnieki). 

Ārzemnieki Latvijā – personas, kura nav Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi. 

Bezvalstnieki – personas LR var atzīt par bezvalstniekiem, ja vien kāda valsts saskaņā ar tās 

likumiem nav atzinusi šīs personas par pilsoņiem. Latvijas nepilsoņa statusu zaudējušas personas 

atzīstamas par bezvalstniekiem, ja šīm personām nav nevienas citas valsts pilsonības, kā arī nav 

ārvalstu tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniegta garantija par uzņemšanu pilsonībā. 

Bēgļi – personas, kurām piešķirts bēgļa statuss saskaņā ar 1951. gada ANO Ženēvas Konvenciju. 

Saskaņā ar ES prasībām, kuras balstās uz Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvenciju, personām var piešķirt alternatīvo statusu, ja tās nevar tikt atzītas par bēgļiem 

atbilstoši Ženēvas Konvencijai, bet saskaņā ar Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, 

ES likumdošanu un dalībvalstu praksēm tām ir nepieciešama aizsardzība. 
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Bilaterāla darbaspēka migrācijas vienošanās – formāli mehānismi, kas noslēgti starp valstīm, 

kurām ir normatīvi saistošas līgumsaistības un kuras saistītas ar starpvalstu sadarbību darbaspēka 

migrācijā. Jēdziens tiek lietos, lai aprakstītu arī mazāk formālas vienošanās, kas ar valstisku un 

cita veida institūciju, piemēram, ministriju un darba devēju organizāciju starpniecību regulē 

darbinieku kustību starp valstīm. 

Biometrija – pēta izmērāmus bioloģiskos raksturlielumus. “Biometriskie identifikatori” ir 

informācija, kas kodē katras personas unikālo bioloģisko veidola atveidi (pirkstu nospiedumi, 

sejas atpazīšanas fotogrāfijas, acs tīklenes skenējumi, balss ieraksti). 

Biznesa migrants – persona, kam ir garantēta uzturēšanās noteiktu laiku noteiktai darba 

pozīcijai ar apstiprinātu nacionālo sponsoru–darba devēju, parasti profesionālajā sfērā vai 

menedžmentā. 

Biznesa viesis – persona, kam ir atļauta uzturēšanās ar biznesa vīzu vai biznesa darījumu 

nolūkos. 

Brīva darbaspēka kustība – viena no brīvas pārvietošanās tiesību sastāvdaļām ES. 

Brīvprātīga atgriešanās palīdzība – finansiāls un reintegrācijas atbalsts atraidītajiem 

patvēruma meklētājiem, cilvēktirdzniecības upuriem, krastā izmestiem migrantiem, kvalificētiem 

pavalstniekiem un citiem migrantiem, kuri nespēj vai nevēlas uzturēties uzņēmējvalstī un 

brīvprātīgi vēlas atgriezties izcelsmes valstī.  

Cilvēktirdzniecība – personu vervēšana, transportēšana, apmaiņa, slēpšana vai saņemšana 

nolūkā izmantot vai draudēt izmantot spēku vai citu koercijas, nolaupīšanas, krāpšanas, 

maldināšanas, spēka pielietojumu vai bezspēcības izmantošanas vai maksājumu vai citu labumu 

saņemšanas vai veikšanas formu, lai iegūtu personas piekrišanu kontrolei pār citu cilvēku, 

ekspluatācijas nolūkos. 

Cirkulārā migrācija – cilvēku nepastāvīga kustība starp valstīm, kas ietver īslaicīgu vai 

ilglaicīgu pārvietošanos un var būt izdevīga visiem iesaistītajiem, ja ir brīvprātīga un saistīta ar 

izcelsmes vai izvēles valsts darba vajadzībām.  

Darbaspēka migrācija – personu pārvietošanās no līdzšinējās dzīvesvietas uz citu ar mērķi 

strādāt. 

Deportācija – valsts rīcība, aizsargājot savu suverenitāti, pārceļot imigrantus no tās teritorijas uz 

(parasti) izcelsmes valsti.  

Diaspora – indivīdu un tīklu, asociāciju un kopienu locekļi, kas ir atstājuši savu izcelsmes valsti, 

bet saglabā saikni ar dzimteni. Šis koncepts vairāk attiecas uz emigrējušām kopienām, 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 59 

migrantiem, kas strādā ārzemēs noteiktu laiku, izceļotājiem ar izcelsmes valsts pilsonību, 

dubultajiem pilsoņiem, otrās vai trešās paaudzes migrantiem.  

Diskriminācija – nespēja nodrošināt vienlīdzīgu izturēšanos pret visām personām gadījumos, 

kad nav objektīva vai pamatota dalījuma starp tiem, kas ir priviliģētāki vai tādi – kas nav. 

Diskriminācija ir aizliegta “rases, dzimuma, valodas un reliģiskās piederības jautājumos” 

(Apvienoto Nāciju harta, 1945) “vai jebkura cita veida rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, 

reliģiskās piederības, politiskās piederības vai citas pārliecības, nacionālās vai etniskās 

izcelsmes, īpašuma, dzimšanas laika jautājumos” (Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 1948). 

Dubultā/ multiplā pilsonība – vienai personai vienlaikus pieder divu vai vairāku valstu 

pilsonības.  

Ekonomiskie migranti – personas, kas devušās projām no līdzšinējās dzīvesvietas ārpus savas 

valsts ar mērķi strādāt, gūt ienākumus un uzlabot dzīves kvalitāti. 

Ekspluatācija – kāda izmantošana savā labā (seksuālā izmantošana, piespiedu darbs, verdzība 

vai līdzīgas prakses, orgānu tirdzniecība). 

Emigrācija – izceļošana no vienas valsts uz citu ar mērķi tajā palikt. 

Galamērķa valsts – migrācijas plūsmu (regulāro un neregulāro) galamērķa valsts.  

Ģimenes atkalapvienošana: process, kurā piespiedu vai brīvprātīgi atdalīti ģimenes locekļi 

apvienojas citā valstī. 

Ģimenes migrācija: ģimeņu atkalapvienošana, visas ģimenes migrācija un ģimenes veidošana. 

Iekšējā korporatīvā pārcelšana – uzņēmuma darbinieks, kas uz laiku tiek pārcelts uz tā paša 

uzņēmuma filiāli ārzemēs (nozarē, filiālē, birojā, kopuzņēmumā utt.). 

Iekšējā migrācija – iedzīvotāju kustība no vienas vietas/reģiona uz citu vienas valsts robežās. 

Imigrācija – ieceļošana no vienas valsts citā ar mērķi tajā palikt. 

Imigrantu integrācija – ekonomiskās, sociālās un politiskās iekļaušanas (-ās) process. Netīši 

vai slēpti var būt saistīts ar asimilāciju. 

Integrācija – jēdziens tiek dažādi lietots un saprasts dažādās valstīs un kontekstos, to var definēt 

kā procesu, ar kuru migranti kļūst akceptējami sabiedrībā gan kā indivīdi, gan kā grupa. Tas 

parasti attiecas uz divpusīgu adaptācijas procesu – migrantu un uzņemošo sabiedrību, taču 

sabiedrības pieņemšanas vajadzības atšķiras starp valstīm. Integrācija uzreiz nenozīmē pastāvīgu 

uzturēšanos. Tā iekļauj migrantu un uzņēmējsabiedrības tiesības un pienākumus, piekļuvi 

dažādiem pakalpojumiem un darba tirgum, identificēšanos un cieņu pret noteiktu vērtību 

kopumu, kas saista migrantus un uzņēmējsabiedrību kopīgos mērķos.  
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Īslaicīgās uzturēšanās migrantu darbinieki – apmācīti, vidēji apmācīti vai zemi apmācīti 

darbinieki savā galamērķa valstī, kas uzturas tur noteiktu laika periodu uz darba vai pakalpojumu 

līguma pamata. 

Īslaicīgi migranti – kvalificēti, daļēji vai nekvalificēti darbinieki, kuri saņēmējvalstī veic darbu 

noteiktu laika periodu. 

Izcelsmes valsts – valsts, no kuras imigranti ieradušies citā.  

Izraidīšana – valsts institūcijas rīcība ar nolūku garantēt personu (nepavalstnieku, 

bezvalstnieku) pārvietošanu pret viņu gribu no valsts teritorijas. 

Jus sanguinis – latīņu valodas termins; bērna nacionalitāti nosaka vecāku nacionalitāte, 

neatkarīgi no dzimšanas vietas. 

Jus solis – latīņu termins, kas burtiski nozīmē “tiesības uz zemi”. Praksē šis termins nozīmē, ka 

personai, kas dzimusi valstī, piešķir pilsonību. 

Konsulārā aizsardzība – process, ar kuru palīdz pavalstniekiem ārzemēs, tajā skaitā aizsargā 

tiesības un intereses vietējās tiesās. Attiecas arī uz migrantiem, kas ir arestēti, atrodas 

apcietinājumā, aizbildniecībā vai tiek paturēti apcietinājumā jebkurā citā gadījumā; šādi migranti 

jāinformē par tiesībām komunicēt ar konsulāra pārstāvjiem.  

Kontrabandists (migrantu) – starpnieks, kurš sadarbībā ar pašiem migrantiem, neautorizēti 

pārvieto tos pāri starptautiski atzītām robežām.   

Kopējā migrācija/migrācijas saldo – kopējā migrācija ir iebraukušo un izbraukušo kopējais 

skaits; migrācijas saldo ir iebraucēju bilance attiecībā pret izbraucējiem. 

Ksenofobija – nepastāv universāla un apstiprināta ksenofobijas definīcija, tādēļ to iespējams 

skaidrot kā attieksmi, aizspriedumus un izturēšanos, kas noraida, nepieļauj un nereti apvaino 

personas tikai tādēļ, ka uzskata tās par atšķirīgām vai arī tās ir ārzemnieki attiecīgajai sabiedrībai 

vai nacionālajai identitātei.  

Kvalificēti migranti – migranti, kuri savu zināšanu/prasmju un iemaņu dēļ ir pieprasīti darba 

tirgū, tādēļ bieži saņem priekšrocības ieceļošanai citā valsī. 

Kvota – migrācijas kontekstā – kvantitatīvi ierobežojumi, cik imigrantu ik gadu var tikt uzņemti 

konkrētā valstī. 

Legalizācija – kaut kā padarīšana par likumīgu; autorizēšana vai attaisnošana ar juridisku rīcību. 

Līgumdarbs – darbs, kuru nodrošina līgumslēdzējs. 

Migrācija - personu pārvietošanās process valsts robežās vai pāri valstu robežām.  

Migrācijas feminizācija – pieaugošā sieviešu dalība migrācijā (aptuveni 49% no visa migrantu 
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skaita ir sievietes). Lai arī pēdējās desmitgadēs nav mainījusies sieviešu migrantu proporcija, 

būtiski ir mainījusies sieviešu loma migrācijas procesos. Sievietes lielākoties migrē nevis kā 

mājsaimniecības locekles, bet gan neatkarīgi un aktīvāk iesaistās nodarbinātībā.   

Migrācijas menedžments – termins, kas apraksta valdības funkcijas nacionālā līmenī 

likumīgam un humānam pārrobežu migrācijas menedžmentam, lielāko uzmanību pievēršot 

ārvalstnieku pārkļūšanai pāri robežai un uzturēšanās laikam valstī, kā arī bēgļu un citu migrantu 

aizsardzībai. Termins raksturo plānotu pieeju migrantu problēmu risināšanas politikā, 

likumdošanā un administratīvajā rīcībā. 

Naturalizācija – pilsonības iegūšana citā valstī. 

Naudas pārsūtījumi – nopelnītā nauda saņēmējvalstī, kas parasti tiek nosūtīta ģimenes 

locekļiem uz izcelsmes valsti. 

Naudas pārvedums – process, kura laikā nepilsonis nopelnīto vai citādi iegūto naudu nosūta 

atpakaļ uz savu izcelsmes valsti. 

Nekvalificēts/zemu kvalificēts un vidēji kvalificēts migrantu darbaspēks – zemu 

kvalificētam/nekvalificētam un vidēji kvalificētam migrantu darbaspēkam nav starptautiski 

atzītas definīcijas. Vispārīgi izsakoties, vidēji kvalificēts darbinieks ir tāds, kuram pirms darba 

optimālas veikšanas nepieciešama apmācība un iepazīstināšana ar darba procedūru. Lai gan šī 

apmācība ir ilgāka un intensīvāka nekā jau prasmīgam darbiniekam, tā nav jāveido no pašiem 

pamatiem un lielākoties aizņem dienas vai nedēļas, nevis gadus. Tādējādi daudzi tā sauktie 

“melnā darba darītāji” (piemēram, ražošanā, celtniecībā) ir definējami kā vidēji kvalificēti. 

Turpretī zemu kvalificēts vai nekvalificēts darbinieks ir persona, kas saņēmusi mazāku apmācību 

nekā vidēji kvalificēts darbinieks vai arī nav apmācīta vispār, taču tik un tā ir kompetenta veikt 

attiecīgo darbu.  

Nelegāla/ neregulāra iekļuve valstī – robežu šķērsošana bez noteikto prasību un dokumentāciju 

izpildes.  

Nepavadīti nepilngadīgie – personas, kuras nav sasniegušas pilngadību un nav vecāku, 

aizbildņu vai citu likumīgi noteiktu atbildīgo pieaugušo pavadītas. 

Neregulārie migranti – iebraucēji, kuri nav veikuši likumīgi noteikto procesu, lai iekļūtu, 

strādātu un/vai paliktu valstī. 

Pārrobežu migrācija – personu pārvietošanās process, šķērsojot starptautiskās robežas. 

Pārvietošanās brīvība – cilvēktiesības, kas iekļauj trīs pamatelementus: pārvietošanās brīvību 

valsts teritorijā (ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 1948: “Ikvienam ir tiesības brīvi 
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pārvietoties valsts teritorijas robežās.”) , tiesības atstāt jebkuru valsti un atgriezties savā valstī. 

(Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, 1948: “Ikvienam ir tiesības atstāt valsti, arī paša dzimteni, 

un atkal tajā atgriezties.”) Pārvietošanas brīvība attiecas ar uz tiesībām pārvietoties starp valstīm 

reģionālā līmenī (ES). 

Pārvietotās personas – personas, kas bijušas spiestas pamest savu valsti vai kopienu draudošu 

briesmu dēļ. 

Pašnodarbināts migrantu darbinieks – migrantu darbinieks, kurš veic kādu darbību un saņem 

par to atlīdzību, taču šī aktivitāte netiek veikta uz līguma pamata starp migrantu un darba devēju. 

Pašnodarbināts migrantu darbinieks pelna sev iztiku viens vai kopā ar ģimenes locekļiem, taču 

šādu apzīmējumu iespējams piedēvēt arī migrantiem, kam saskaņā ar valsts nodarbinātības 

likumdošanu vai kādu divpusēju vienošanos ir piemērojams pašnodarbinātā statuss.  

Patvēruma meklētāji – LR personas uzskatāmas par patvēruma meklētājiem, ja tās Pilsonības 

un migrācijas lietu pārvaldē ir iesniegušas pieteikumu par bēgļa vai alternatīvā statusa 

piešķiršanu. 

Piespiedu migrācija – migrācijas kustība, kuru rosinājuši piespiedu faktori, piemēram, dabas vai 

cilvēku radīti draudi dzīvībai vai īpašumam. 

Pilsonība – personas formālais likumīgais statuss, parasti saista cilvēku ar valsti, kurā viņš 

dzimis vai naturalizējies. Šis statuss noteic aizsardzību, likumīgās tiesības un pienākumus, kurus 

konkrētā valsts piešķir saviem pilsoņiem. 

Reintegrācija – kādas personas atkārtota iekļaušana vai atpakaļuzņemšana kādā grupā vai 

procesā, piemēram, migranta atkārtota izcelsmes valsts sabiedrībā.   

Repatrianti – personas, kuras ir LR pilsoņi vai kurām viens no vecākiem vai vecvecākiem ir 

latvietis vai lībietis (līvs), vai kuras brīvprātīgi pārceļas uz pastāvīgu dzīvi LR 

Saņēmējvalsts – valsts, kura uzņem no izceļošanas valsts nākušus migrantus. 

Sezonālā darba migrants/migrācija – migrantu darbinieks, kura darbs vai pati migrācija ir 

atkarīga no sezonāliem apstākļiem un ir iespējama tikai noteiktos gada periodos. 

Smadzeņu ieguvums – talantīgo un apmācīto personu imigrācija galamērķa zemē. Tiek saukta 

arī par “apgriezto smadzeņu aizplūšanu”.  

Smadzeņu noplūde – talantīgo un apmācīto personu emigrācija no izcelsmes valsts uz citu 

valsti.  

Statusa maiņa: procedūra, kurā imigrants var iegūt citu imigrācijas statusu.  

Transnacionāla identitāte/transnacionālisms – process, kura laikā persona nostiprina 
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sociokulturālas saiknes pāri ģeogrāfiskām valstu robežām. 

Tranzīts – uzkavēšanās, caurbraucot divām vai vairākām valstīm, gadījuma rakstura vai ar mērķi 

mainīt plānus un pievienoties kādam konkrētam lidojumam vai cita veida transportam.  

Tranzītvalsts: valstis, caur kuru plūst migrācijas kustība (regulāra vai neregulāra). 

Trešā valsts – valsts, kas nav personas izcelsmes valsts. ES kontekstā trešā valsts ir jebkura cita, 

kas nav savienības dalībvalsts.  

Trešo valstu valstspiederīgie – pilsoņi un valstu piederīgie no valstīm ārpus ES un EEZ.  

Uzņemšana – noteikumi, ar kuriem ārvalstu pilsoni uzņem valstī. 

Uzturēšanās atļauja – dokuments, kas ārzemniekam dod tiesības uzturēties LR noteiktu laiku 

vai pastāvīgi. 

Vides migrants – personas vai personu grupas, kas pēkšņu, nozīmīgu un dzīves apstākļus 

ietekmējošu vides izmaiņu dēļ ir spiestas atstāt savas mājas, darot to uz laiku vai pastāvīgi, un 

kas pārvietojas valsts ietvaros vai ārpus tās robežām.  

Viesstrādnieks – no vācu valodas Gastarbeiter, iesakņojies 1960.–1970. gados, kad Vācijā bija 

straujš industrializācijas uzplaukums un tā aicināja strādniekus no vairākām valstīm, visvairāk no 

Turcijas, lai tie strādātu Vācijā, taču pēc līguma beigām atgrieztos izcelsmes valstī. Viesi bija 

gaidīti, taču pēc laika viņiem bija jādodas prom. Realitāte mūsdienās ir pavisam atšķirīga, jo šāda 

politika praksē neīstenojās. Pats termins tika radīts tādēļ, lai atšķirtos no cita – Fremdarbeiter, ar 

kuru tika apzīmēti ārvalstu strādnieki, kuri piespiedu darbā strādāja Vācijā Otrā pasaules kara 

laikā.    

Zaļā karte – ASV identitātes karte, kas nepavastniekiem nosaka ilglaicīgu iedzīvotāja statusu 

ASV ar tiesībām dzīvot un strādāt.  

Zilā karte – ES iniciatīva augsti kvalificētiem trešo valstu valstspiederīgajiem iegūt tiesības 

ātrāk un ar mazākiem ierobežojumiem strādāt ES valstīs. 

Izmantotie avoti vārdnīcas sagatavošanai: 

- Latvijas Republikas likumi: Patvēruma likums, Repatriācijas likums, Imigrācijas likums, 

- Eiropas Komisijas Iekšlietu un Tieslietu ģenerāldirektorāts. Pieejams: 

europa.eu.int/comm/justice_home/glossary/glossary_welcome_en.htm 

- IOM (2008) World migration Report 2008: Managing Labour Mobility in the Evolving Global Economy. 
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Noderīgi avoti 
 

 

Piemēri par citu Eiropas mediju praksi: 

 Lietuvas žurnālistu ētikas kodekss ir iekļāvis paragrāfu par dažādības izpratni. 

 

 Portugālē notiek regulāri televīzijas un radio raidījumi, kas veltīti kultūru dažādībai 

un tieši imigrantu jautājumiem. 

 

 

 Apvienotās Karalistes politikas dokuments sabiedrības integrācijā Improving 

Opportunity, Strengthening Society uzsver mediju lomu un sadarbību ar medijiem 

kopīgas piederības izjūtas veidošanā visā sabiedrībā. Skatīt: 

http://projectroutes.com/en/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=50

&Itemid=108  

 

 Īrijas un Apvienotās Karalistes žurnālistu savienība ir izdevusi vadlīnijas saviem 

biedriem, kā atspoguļot patvēruma meklētāju un bēgļu jautājumus. Skatīt: 

http://www.nuj.org.uk/innerPagenuj.html?docid=1265 

 

 

http://projectroutes.com/en/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=50&Itemid=108
http://projectroutes.com/en/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=50&Itemid=108
http://www.nuj.org.uk/innerPagenuj.html?docid=1265
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Pētījumi, prakse, daudzveidīgas iniciatīvas un dati migrācijas jomā:  

Starptautiskā Migrācijas organizācija, International Organization for 

Migration (IOM) 

http://www.iom.int  

 

Globālās migrācijas tendences:  

ANO –  

http:/esa.un.org/migration 

http:/esa.un.org/unpp  

Statistikas gadagrāmatas http:/unstats.un.org/  

 

Pasaules Banka – globālie naudas pārskaitījumi 

Migrationinformation.org/datahum/remittances.cfm 

 

Politikas iniciatīvas, cilvēktiesību aizstāvji:  

The International Rescue Committee 

http://www.theirc.org 

 

Daudzveidīgi pētījumi par migrāciju, ārvalstu studentiem, augsti kvalificētu darbaspēku: 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) (tajā skaitā emgrācija, augsti 

kvalificēto darbinieku migrācija) www.oecd.org  

 

Globalizācija un migrācija lielpilsētās, interesanta un noderīga informācija:  

George Washington university http:/gstudynet.org/gum    

 

Nozīmīgi pētījumi par migrāciju, īpaši Eiropā, jaunākās politiku iniciatīvas, salīdzinoši dati 

pa valstīm par imigrantu jautājumiem: 

 Migrācijas politikas institūts (The Migration Policy Institute) 

http://www.migrationpolicy.org/  

 

Pasaules mēroga pētījumi migrācijas jomā: 

 The Brookings Institution 

http://www.iom.int/
http://www.theirc.org/
http://www.oecd.org/
http://www.migrationpolicy.org/
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http://www.brookings.edu/ 

 

Politikas ziņojumi, neliela apjoma pētījumi, piemēram, par veselības aprūpes jomas 

darbinieku migrāciju: 

Eiropas Migrācijas tīkls European Migration Network Starptautiskā interneta vietne: 

http://emn.sarenet.es/html/index.html   

Eiropas Migrācijas tīkls Latvijā: http://www.emnlatvia.lv/lv/petijumi/2006.html 

 

Dažādu ES valstu, tai skaitā Latvijas dokumenti, stratēģijas arī migrantu iekļaušanas 

jomā, ekspertu vērtējumi: 

 Peer review Social inclusion and Social protection Pieejams: http://www.peer-review-social-

inclusion.eu/ 

 

Normatīvie akti, politiku dokumenti, valstu piemēri, tai skaitā Latvijas.  

EK, Trešo valstu valstpiederīgo fonds http://ec.europa.eu/ewsi/en/mang_part.cfm 

  

Pretdiskriminācija:  

Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību (ECRI):  

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp  

Eiropas Pamattiesību aģentūra (FRA) Ietver arī RAXEN tīklu pret rasismu:  

http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/infoportalFrontEndAccess.do  

 

http://www.emnlatvia.lv/lv/petijumi/2006.html
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
http://www.peer-review-social-inclusion.eu/
http://ec.europa.eu/ewsi/en/mang_part.cfm
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/default_en.asp
http://infoportal.fra.europa.eu/InfoPortal/infoportalFrontEndAccess.do
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Valstu kontaktpunkti imigrantu integrācijas jautājumos (valsts līmeņa galvenās iestādes)61 

 

Apvienotajā Karalistē 

Iekšlietu ministrijas Imigrācijas un pavalstniecības direktorāts 

Beļģijā 

Valsts civildienesta, sociālās integrācijas, lielpilsētu politikas un vienlīdzīgo iespēju ministra kabinets un 

Vienlīdzīgo iespēju un rasisma apkarošanas centrs  

Bulgārijā 

Darba un sociālās politikas ministrija   

Čehijā 

Darba un sociālo lietu ministrijas Migrācijas un ārvalstnieku integrācijas departaments 

Dānijā 

Integrācijas ministrijas Integrācijas politikas nodaļa 

Vācijā 

Federālās iekšlietu ministrijas nodaļa MI2, integrācijas 

pamatjautājumi 

Igaunijā 

Valsts kancelejas Iedzīvotāju un etnisko lietu ministra birojs 

Īrijā 

Uzņemšanas un integrācijas aģentūra  

Grieķijā 

Iekšlietu ministrijas Nepilsoņu un migrācijas direktorāts, Sociālās 

integrācijas nodaļa 

Spānijā 

Darba un sociālo lietu ministrijas Migrantu 

integrācijas ģenerāldirektorāts 

Francijā 

Nodarbinātības, sociālās kohēzijas un mājokļu ministrijas Iedzīvotāju un migrācijas departaments 

Itālijā 

Iekšlietu ministrijas Pilsonisko brīvību un imigrācijas departaments, 

Migrācijas un patvēruma piešķiršanas politiku centrālais direktorāts un 

Sociālās solidaritātes ministrijas Imigrācijas ģenerāldirektorāts 

Kiprā 

Iekšlietu ministrijas ES un starptautisko attiecību nodaļa 

                                                 
61 Eiropas Komisija. ( 2007) Integrācijas rokasgrāmata. 

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handbook_2007_lv.pdf  

http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/immigration/integration/doc/2007/handbook_2007_lv.pdf
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Latvijā 

Tieslietu ministrija 

Lietuvā 

Sociālās drošības un darba ministrijas Starptautisko 

attiecību departaments 

Luksemburgā 

Ģimenes un integrācijas ministrijas Ārvalstnieku valsts departaments 

Ungārijā 

Tieslietu un tiesībaizsardzības ministrijas Migrācijas departaments 

Maltā 

Ģimenes lietu un sociālās solidaritātes ministrija  

Nīderlandē 

Tieslietu ministrijas Minoritāšu integrācijas politikas departaments 

Austrijā 

Federālās iekšlietu ministrijas departaments III/4, 

uzturēšanās un pilsonības lietas 

Polijā 

Darba un sociālās politikas ministrijas Sociālās 

palīdzības un integrācijas departaments 

Portugālē 

Ministru Padomes prezidentūra  

Rumānijā 

Administrācijas un iekšlietu ministrijas Valsts bēgļu 

biroja Sociālās integrācijas nodaļa 

Slovēnijā 

Iekšlietu ministrijas Iekšējo administratīvo lietu direktorāts 

Slovākijā 

Iekšlietu ministrijas Migrācijas birojs un 

Darba, sociālo lietu un ģimenes ministrija  

Somijā 

Darba ministrijas Politikas departaments 

Zviedrijā 

Tieslietu ministrijas Imigrantu integrācijas un dažādības nodaļa 
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Imigrācijas likums "LV", 169 (2744), 20.11.2002. Ar grozījumiem. Redakcija 01.04.2009 

 MK noteikumi Nr.222 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas 

Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai 

nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem” 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:LV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:LV:PDF
http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2825_500777_2096007_119669_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/LongAbstract/0,3425,en_2825_500777_2096007_119669_1_1_1,00.html
http://www.refugeelawreader.org/28/Current_Trends_in_International_Migration_in_Europe.pdf
http://www.refugeelawreader.org/28/Current_Trends_in_International_Migration_in_Europe.pdf
http://www.nahj.org/nahjnews/articles/
http://www.un.org/esa/population/publications/wpp2006/wpp2006.htm
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001496/149624E.pdf
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off
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 MK noteikumi Nr.586 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības 

dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas 

pilsoņi un viņu ģimenes locekļi” 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=140189&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=140189&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=140189&from=off
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Pielikums 
 

Nozīmīgi Latvijas normatīvie akti imigrācijas jomā  

 

Likums 

Imigrācijas likums "LV", 169 (2744), 20.11.2002. Ar grozījumiem. Redakcija 01.04.2009 

 

Politikas dokuments 

Latvijas Republikas Bērnu un ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija. Sabiedrības 

integrācijas politikas pamatnostādnes 2010.-2019. gadam. (Kopš 2009. gada vidus integrācijas 

jautājumi ir Tieslietu ministrijas, bet kopš2011. gada 1. aprīļa – Kultūras ministrijas kompetencē) 

 

MK noteikumi 

MK noteikumi Nr.733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes 

pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas 

saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par 

valsts valodas prasmes pārbaudi”   

 

 MK noteikumi Nr.99 „Noteikumi par automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā 

(AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību”   

 

MK noteikumi Nr.742 „Izmitināšanas centra iekšējās kārtības noteikumi”   

 

MK noteikumi Nr.591 „Ārzemnieku veselības apdrošināšanas noteikumi”   

 

MK noteikumi Nr.502 „Nelegālās imigrācijas reģistra uzturēšanas un izmantošanas noteikumi”   

 

MK noteikumi Nr.435 „Noteikumi par izmitināšanas centra iekārtošanas un aprīkošanas 

prasībām”   

 

MK noteikumi Nr.434 „Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietoto ārzemnieku uzturēšanas 

normām, kā arī garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību”   

 

MK noteikumi Nr.365 „Kārtība, kādā veic pieejamās informācijas pārbaudi, izskatot ārzemnieka 

vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasījuma dokumentus”   

 

MK noteikumi Nr.222 „Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas 

Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo 

dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem”   

 

MK noteikumi Nr.825 „Veselības traucējumi un slimības, kuru dēļ ārzemniekam atsaka 

uzturēšanās atļaujas izsniegšanu vai reģistrēšanu”  

 

MK noteikumi Nr.813 „Uzturēšanās atļauju noteikumi”  

http://www.likumi.lv/doc.php?id=194735&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=194735&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=194735&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=194735&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187421&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=187421&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=181286&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=179063&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=178082&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=177095&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=177095&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=177015&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=177015&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=175980&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=175980&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=173275&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=146484&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=146484&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=146483&from=off
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 MK noteikumi Nr.586 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas Eiropas Savienības 

dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu 

ģimenes locekļi”   

 

MK noteikumi Nr.337 „Noteikumi par kārtību, kādā Latvijas Republika saņem un sniedz 

palīdzību Eiropas Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm piespiedu izraidīšanā pa 

gaisa telpu, šīs palīdzības apjomu un kārtību, kādā organizējami kopīgi lidojumi starp Eiropas 

Savienības dalībvalstīm un Šengenas līguma valstīm”  

 

MK noteikumi Nr.149 „Noteikumi par valstīm, kuru pilsoņiem, izsniedzot vīzu vai uzturēšanās 

atļauju, nepieciešams veikt papildu pārbaudi, kā arī nepieciešama vīza, lai ieceļotu Latvijas 

Republikā kruīza kuģa pasažiera statusā”   

 

MK noteikumi Nr.605 „Kārtība, kādā uztur un aktualizē ārzemnieku sarakstu, kuriem ieceļošana 

Latvijas Republikā aizliegta”   

 

MK noteikumi Nr.515 „Noteikumi par ārzemniekiem nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru un 

finanšu līdzekļu esības konstatēšanas kārtību”  

 

MK noteikumi Nr.44 „Noteikumi par darba atļaujām ārzemniekiem”   

 

MK noteikumi Nr.707 „Kārtība, kādā Latvijas Republikā ieceļo un uzturas nepilngadīgi 

ārzemnieki bez vecāku vai aizbildņu pavadības”   

 

MK noteikumi Nr.692 „Valsts robežsardzes elektroniskajā informācijas sistēmā iekļaujamās 

informācijas apjoms un izmantošanas kārtība”   

 

MK noteikumi Nr.183 „Ielūgumu apstiprināšanas kārtība”   

 

MK noteikumi Nr.504 „Kārtība, kādā nosaka un piedzen ar ārzemnieka izraidīšanu, aizturēšanu 

un turēšanu apsardzībā saistītos izdevumus”   

 

MK noteikumi Nr.436 „Personu apliecinošu un tiesības apliecinošu dokumentu paraugu 

informācijas sistēmas veidošanas un izmantošanas noteikumi”   

 

 MK noteikumi Nr.215 „Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība”   

 MK noteikumi Nr.212 „Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta 

forma un tā izsniegšanas kārtība”   

 

 MK noteikumi Nr.217 „Vīzu noteikumi”   

 MK noteikumi Nr.183 „Ielūgumu apstiprināšanas kārtība” 

 

 MK noteikumi Nr.215 „Ārzemnieku ceļošanas dokumentu atzīšanas kārtība”   

 

 MK noteikumi Nr.212 „Ārzemnieku piespiedu izraidīšanas kārtība, izceļošanas dokumenta 

forma un tā izsniegšanas kārtība”   

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=140189&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=140189&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=140189&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=134386&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=134386&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=134386&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=134386&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=128664&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=128664&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=128664&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=114795&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=114795&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=112776&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=112776&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=83438&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=82267&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=82267&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=82045&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=82045&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74351&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=78887&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=78887&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=77921&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=77921&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74346&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74349&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74349&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74344&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74351&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74346&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74349&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=74349&from=off
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 MK noteikumi Nr.217 „Vīzu noteikumi”  

 

EK normatīvo aktu ietvars 62  

Eiropas Parlamenta un Padomes 1996.gada 16.decembra direktīvas 96/71/EK par darba ņēmēju 

norīkošanu darbā pakalpojumu sniegšanas jomā 

Padomes 2001.gada 28.maija direktīvas 2001/40/EK par tādu lēmumu savstarpēju atzīšanu, kas 

attiecas uz trešo valstu valstspiederīgo personu izraidīšanu 

Padomes 2001.gada 28.jūnija direktīvas 2001/51/EK, ar kuru papildina 26.pantu Konvencijā, ar 

ko īsteno 1985.gada 14.jūnija Šengenas līgumu 

Padomes 2003.gada 22.septembra direktīvas 2003/86/EK par tiesībām uz ģimenes 

atkalapvienošanos 

Padomes 2003.gada 25.novembra direktīvas 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, 

kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji 

Padomes 2004.gada 29.aprīļa direktīvas 2004/81/EK par uzturēšanās atļauju, ko izdod trešo 

valstu valstspiederīgām personām, kuras ir cilvēku tirdzniecības upuri vai kurām ir palīdzēts 

nelegāli imigrēt un kuras sadarbojas ar kompetentajām iestādēm 

 Padomes 2004.gada 13.decembra direktīvas 2004/114/EK par nosacījumiem attiecībā uz trešo 

valstu pilsoņu uzņemšanu studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot 

atalgojumu, vai brīvprātīga darba nolūkā 

Padomes 2005.gada 12.oktobra direktīvas 2005/71/EK par īpašu procedūru trešo valstu 

valstspiederīgo personu uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos. 

Padomes 2004. gada 13. decembra direktīva 2004/114/EK par trešo valstu pilsoņu uzņemšanu 

studiju, skolēnu apmaiņas, prakses vai stažēšanās, nesaņemot atalgojumu, vai brīvprātīga darba 

nolūkā  

Padomes 2005/71/EK. 2005. gada 12. oktobra Direktīva par īpašu procedūru trešo valstu 

valstspiederīgo uzņemšanai zinātniskās pētniecības nolūkos  

Padomes direktīva 2009/50/EK Direktīva par trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanu un 

uzturēšanos augsti kvalificētas nodarbinātības nolūkos (jāievieš līdz 2011. gada 19. jūnijam) 

 

 

ANO dokumenti, kas skar starptautiskās migrācijas jomu 

 

Dokumenta nosaukums  Pieņemšanas gads 

ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācija  1948  

Starptautiskā konvencija par jebkuru rasu diskriminācijas izskaušanu 1965 

Starptautiskais pakts par pilsoņu un politiskajām tiesībām un šī 

starptautiskā pakta fakultatīvais protokols 

1966  

 

Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām  1966 

Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu  1979 

Konvencija pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcisku vai 

cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu  

1984 

Konvencija par bērnu tiesībām  1989 

                                                 
62 Plašāk skatīt: http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/intro/docs/jha_acquis_1009_en.pdf  (12.11.2009) 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=74344&from=off
http://ec.europa.eu/justice_home/doc_centre/intro/docs/jha_acquis_1009_en.pdf
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Starptautiskā konvencija par migrantu strādnieku un viņu ģimenes 

locekļu aizsardzību  

1990 

Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija Nr. 97 par migrāciju 

darba nolūkos 

1952 

Starptautiskās Darba organizācijas Konvencija Nr. 143 par migrantu 

strādniekiem  

1978 

Konvencija par bēgļa statusu  1951 

Konvencija par bezvalstnieka statusu  1954 

Konvencija par bezvalstnieku skaita mazināšanu  1961 

Konvencija par precētas sievietes pilsonību 1957 

Konvencija par konsulārajiem sakariem 1963 

ANO konvencija pret transnacionālo organizēto noziedzību  2000 

Protokols par cilvēku tirdzniecības, jo sevišķi, tirdzniecības ar sievietēm 

un bērniem novēršanu, apkarošanu un sodīšanu par to  

2000 

ANO Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību protokols 

par migrantu nelikumīgu ievešanu pa zemes, jūras un gaisa ceļiem  

2000 

Konvencija par cīņu ar cilvēku tirdzniecību un prostitūcijas 

ekspluatēšanu no trešo personu puses  

1949 

Avoti:  

ANO Globālās komisijas Starptautiskās migrācijas jautājumos ziņojums „Migration in an interconnected world: 

New directions for action”. Pieejams:http://www.gcim.org/en/finalreport.html (12.11.2009);  

Ignatāne, G. un A. Lulle Rokasgrāmata par ANO, UNDP Latvija, 2005, 168.-196.lpp. 

 

http://www.gcim.org/en/finalreport.html
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 II DAĻA 

 

Vārda brīvība 
 

 

Vārda un informācijas brīvība 

1.   Ikvienai personai ir tiesības uz vārda brīvību. Šīs 

tiesības ietver uzskatu brīvību un brīvību saņemt un izplatīt 

informāciju vai idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās un 

neatkarīgi no valstu robežām. 

2.   Tiek ievērota plašsaziņas līdzekļu brīvība un 

plurālisms. 

Eiropas Savienības Pamattiesību Hartas 11.pants 

 

Rasisms un ksenofobija tieši pārkāpj brīvības, 

demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanas 

principus, kuri ir Eiropas Savienības pamatā un kuri ir 

kopēji dalībvalstīm. 

 

Padomes Pamatlēmuma 2008/913/TI par 

krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma 

un ksenofobijas veidiem un izpausmēm preambulas 

1.punkts 

 

Vārda brīvība ir mūsu dzīves neatņemamā sastāvdaļa. To aizsargā gan starptautisko tiesību 

instrumenti, piemēram, Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija un Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencija, gan vairākums pasaules valstu konstitūciju. Vienlaicīgi 

turpinās diskusijas par to, kāds ir tiesību uz vārda brīvību saturs un kādā veidā būtu nosakāmas 

šo tiesību robežas. Kamēr vairākums nepašauba vārda brīvības nepieciešamību kā tādu, tiesību 

zinātnieki un filozofi joprojām strīdas par to, kādi būtu vārda brīvības principa pastāvēšanas 

attaisnojumi63.  

                                                 
63 Barendt E. (2005) „Freedom of speech”, 2nd edition, Oxfofd University Press,  p.1. 
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Rietumeiropas valstīs ksenofobisko noskanojumu tendences sāka palielināties jau 

1970.gados64, sasniedzot savu apogeju XXI gadsimta sākumā. Daudz aptauju un pētījumu 

liecina, ka, neskatoties uz pieaugošu Eiropas Savienības darbību rasisma un ksenofobijas 

novēršanai, Eiropā joprojām pieaug to iedzīvotāju skaits, kas pauž rasistiskus un ksenofobiskos 

uzskatus, vēlmes ierobežot imigrācijas plūsmas un gatavību izslēgt ārvalstniekus no noteiktām 

sabiedrības sociālās dzīves jomām65. Šajā situācija būtu jāatzīmē, ka plašsaziņas līdzekļiem ir 

īpaša loma mūsu uzskatu veidošanā. Ar preses, televīzijas raidījumu un arvien biežāk, ar dažādu 

globālā tīmekļa resursu (tai skaitā elektronisko plašsaziņas līdzekļu) starpniecību, mēs iegūstam 

ne vien kādu faktu atspoguļojumu, bet visbiežāk arī attiecīgus komentārus, kuros tiek pausts 

konkrēto žurnālistu viedoklis un šī fakta interpretācija. Var apgalvot, ka tie sabiedrībā notiekošie 

procesi, kuriem pievērsa uzmanību plašsaziņas līdzekļi, vienlaikus atstāj dziļāku iespaidu uz 

tiem sabiedrības locekļiem, kas atrodas ziņu „patērētāju” lomā. Tādējādi, atkarībā no notikumu 

un viedokļu satura un to atspoguļošanas veida plašsaziņas līdzekļos, sabiedrības locekļos 

veidojas priekšstati par vairākām pozitīvām un negatīvām parādībām, tai skaitā par rasismu, 

neiecietību un ksenofobiju.  

 

Pēdējo 30 gadu laikā paplašinājās ar rasisma un ksenofobijas apkarošanu saistītais Eiropas 

Kopienu (Eiropas Savienības) un to dalībvalstu tiesiskais regulējums. Uzplaukumu piedzīvoja arī 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas valstu tiesu judikatūras, kuru atziņas skara jautājumus 

par vārda brīvības un rasisma un neiecietības novēršanas pasākumu izvērtēšanu un 

līdzsvarošanu. 

Latvijā dzīvojošo ārvalstnieku skaits pieaug visai lēnām, kam par iemeslu ir vairāki faktori 

(piemēram, vispārējā ekonomiskā situācija, lielo imigrantu kopienu neesamība, valsts 

ģeogrāfiskā atrašanās vieta un citi faktori). Taču neskatoties uz to, ka imigrantu, patvēruma 

meklētāju un bēgļu skaita ziņā Latvija ir vienā no pēdējām vietām Eiropā66, nesenie plašsaziņas 

līdzekļu monitoringa rezultāti67 norāda uz publiski paustu ksenofobisku noskaņojumu biežāku 

atspoguļošanu Latvijas plašsaziņas līdzekļos.  

                                                 
64 Witte, R.(1994) Comparing State Responses to Racist Violence in Europe: A Model for International 

Comparative Analysis”, published in „Hate Crime: International Perspectives on Causes and Control” ed.by 

M.S.Hamm, Academy of Criminal Justice Scienses, p.91.  
65  Kamali, M. (2009)  “Racial discrimination : institutional patterns and politics”, Routledge, p.37 
66 Ar terminu „bēgļi” šeit ir jāsaprot bēgļi, personas, kurām ir piešķirts alternatīvais statuss vai pagaidu aizsardzība 

Latvijas Republikā atbilstoši Patvēruma likuma prasībām. 
67 Golubeva, M. Rožukalne, A. Kažoka, I. (2008) Izaicinājums pilsoniskajai līdzdalībai. Analitiskais zīņojums par 

Saeimas un mediju monitoringu, Providus, http://www.politika.lv/index.php?id=15022 (11.11.2009) 

http://www.politika.lv/index.php?id=15022
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Ņemot vērā iepriekšminēto, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem vienmēr būtu jāatceras sava, 

bieži vien noteicošā loma sabiedrības locekļu viedokļu veidošanā, tai skaitā jautājumā par 

attieksmi pret citas rases vai etniskās piederības līdzcilvēkiem Latvijas sabiedrībā. Būtu 

jāatceras, ka vārda brīvības izmantošana pilnā apjomā nav iespējama bez atbilstoši 

informētajiem un profesionālajiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kas izjūt savu atbildību pret 

multikulturālām sabiedrībām68. Atbildība nebūtu jāuztver šaurākā nozīmē, proti, vienīgi kā 

nepieciešamību ievērot attiecīgu likumu prasības nolūkā netikt sodītam par to pārkāpumiem. Šī 

ir arī morālā atbildība par ieguldījumu tolerantas sabiedrības veidošanā. 

 

Šīs rokasgrāmatas daļas mērķi ir sekojoši: 

- izskaidrot rasisma un ksenofobijas jēdzienus, rašanās un pastāvēšanās iemeslus; 

- sniegt pārskatu par starptautisko un reģionālo (Eiropas Padomes un Eiropas 

Savienības) tiesību instrumentu prasībām vārda brīvības un rasisma un ksenofobijas 

apkarošanas jomā un to ieviešanu Latvijas Republikas tiesību aktos (ieskaitot Eiropas 

Cilvēktiesību tiesas un Latvijas tiesu judikatūras atziņas), 

- sniegt ārzemju un Latvijas plašsaziņas līdzekļu darbības labākās prakses piemērus 

ar rasismu un ksenofobiju saistītajos jautājumos, 

- izskaidrot ētiskos un juridiskus kritērijus, vadoties no kuriem plašsaziņas līdzekļu 

pārstāvji varētu paši noteikt, vai konkrētā informācija nav pretrunā ar Latvijas 

Republikas tiesību aktu prasībām rasisma un ksenofobijas apkarošanas jomā. 

 

 

                                                 
68 T.A. van Dijk, (2006) ”Racism and the European Press”, p.11. 
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Tiesības uz vārda brīvību un rasisma un neiecietības novēršana un apkarošana 

starptautisko tiesību prasības 

 

 Vārda un uzskatu veidošanas brīvība69 ir viens no demokrātiskas sabiedrības 

stūrakmeņiem. Tiesību teorētiķu un filozofu darbos70 ir ietverti vairāki argumenti, kas pamato 

„vārda brīvības” īpašo lomu demokrātiskā sabiedrībā. Pirmkārt, tiek uzsvērts, ka izteiksmes 

brīvība un viedokļu apmaiņa ļauj sabiedrībai noskaidrot patiesību, apstrīdēt pastāvošos 

sabiedrisko jautājumu risinājuma modeļus un atrast risinājumus, kas vērsti uz sabiedrības un 

indivīda dzīves uzlabošanu. Otrkārt, vārda brīvības īstenošanas iespējas sabiedrībā tiek 

uzskatītas par priekšnoteikumu katra indivīda izaugsmei un attīstībai. Treškārt, tiek minēta 

virkne argumentu, kas uzsver vārda brīvības saistību ar pilsoņu līdzdalības iespējām valsts 

pārvaldē. Ceturtkārt, tiesības saņemt dažāda veida informāciju un brīvi paust savus uzskatus 

nodrošina aizsardzību pret valdošās elites iespējām apklusināt tai nevēlamu viedokļu paušanu. 

Tādēļ šo tiesību aizsardzība ir noteikta gan vairums demokrātisko valstu pamatlikumos, gan 

universālajos71 un reģionālajos cilvēktiesību dokumentos.72 

Tomēr diskusijas tiesību teorētiķu vidū, kā arī starptautiskie un nacionālie cilvēktiesību 

akti, un to piemērošana ļauj secināt, ka tiesības uz vārda brīvību nav absolūtas. Ņemot vērā 

vārda brīvības ietekmīgo lomu sabiedrībā, tās īstenošana tiek saistīta ar zināmiem pienākumiem 

un atbildību. Šie pienākumi ir īpaši attiecināmi uz plašsaziņas līdzekļiem, jo tie informē 

sabiedrību, un arī veido sabiedrības viedokli par dažādiem aktuāliem jautājumiem. Tādēļ 

nepārbaudītas, vienpusējas un tendenciozas informācijas publikācija var radīt sabiedrībā maldīgu 

priekšstatu par kādu notikumu, nepamatoti aizskart kādu personu vai personu grupu.  

Atsevišķos gadījumos valsts institūcijām var būt pat pienākums ierobežot vārda brīvību, lai 

aizsargātu citas pamattiesības un vērtības. Piemēram, pirmā starptautiskā cilvēktiesību 

                                                 
69 Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir atzinusi, ka Satversmes 100. pantā lietotais termins „vārda brīvība” ietver 

arī preses brīvību. Skatīt Satversmes tiesas spriedumu lietā Nr.2003-05-01, “Par Krimināllikuma 271.panta 

atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 100.pantam.”, 2003.gada 29.oktobris, 21.punkts. “Latvijas 

Vēstnesis”, Nr.152 (2917), 30.10.2003. 
70 Mill J. S. (1968), “Selected Writings of John Stuart Mill”, The New American Library, 1968, pp. 121-230. 
71 Tiesības uz vārda brīvību ir garantētas Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 19. pantā un Starptautiskā Pakta par 

pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pantā.  
72 Tiesības uz vārda brīvību ir aizsargātas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. pantā, Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 11. pantā, Amerikas Cilvēktiesību konvencijas 13. pantā un Āfrikas Cilvēktiesību un tautut 

tiesību hartas 9. pantā.  
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dokumenta, 1948. gada 10. decembrī pieņemtās Vispārējās Cilvēktiesību deklarācijas 7. pants 

paredz: 

„Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības, bez jebkādām atšķirībām, 

uz vienādu likuma aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju, kura pārkāpj šo Deklarāciju, un pret 

jebkuru kūdīšanu uz tādu diskrimināciju.”73  

Neiecietību, vardarbību un diskrimināciju kurinoši izteikumi tiek ietverti starp 

pieļaujamajiem vārda brīvības ierobežošanas pamatiem gan tiesību teorijā, gan praksē. 

Izskaidrojums ierobežojošajai attieksmei pret šādām vārda brīvības izpausmēm saistās ar to, ka 

šie izteikumi apdraud vērtības, kas daudzās sabiedrībās tiek uzskatītas par tikpat nozīmīgām kā 

tiesības uz vārda brīvību, piemēram, tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi un aizsardzību pret 

diskrimināciju, tiesības uz cilvēcisku cieņu un goda aizsardzību. Radikālākajos gadījumos šādi 

izteikumi var apdraudēt indivīda fizisko integritāti vai pat kādas sabiedrības grupas tiesības uz 

eksistenci, radot draudus sabiedrības mierīgai līdzāspastāvēšanai. Neierobežota neiecietības 

propaganda pret kādu sabiedrības grupu var radīt augsni turpmākai vardarbībai un kalpot par 

attaisnojumu masveida slepkavībām un pat genocīdam.74 Teorijā joprojām turpinās diskusijas 

par to, cik cieša ir saikne starp izteikumiem, kas kurina uz naidu un vardarbības aktiem pret kādu 

sabiedrības daļu.75 Taču manipulācijas ar plašsaziņas līdzekļiem, lai ietekmētu sabiedrības 

viedokli, tradicionāli ir tikušas izmantotas, lai radītu attaisnojumu sekojošajai vardarbībai pret 

kādu sabiedrības grupu. To pierāda Eiropas un pasaules vēsturiskā pieredze, piemēram, 

nacionālsociālistiskā režīma izvērstā antisemītisma retorika, kam sekoja holokausts, un nesenie 

traģiskie notikumi bijušajā Dienvidslāvijā un Ruandā. 

 Starptautiskajos un reģionālajos cilvēktiesību dokumentos ietvertās pieejas, kā panākt 

līdzsvaru starp vārda brīvību un neiecietību, diskrimināciju kurinošu izteikumu aizliegumu, nav 

identiskas. Atšķiras prakse jautājumā par to, cik plaši ir pieļaujamie vārda brīvības ierobežojumi, 

                                                 
73 Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija, 7.pants. Deklarācijas teksts pieejams Latvijas Universitātes Juridiskās 

fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapā: http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/vispcd.htm (10.08.2009). 
74 Konvencijas par genocīda novēršanu un sodu par to III panta c) punkts to darbību skaitā, kuras konvencija 

aizliedz, ietver tiešu un publisku kūdīšanu uz genocīda izdarīšanu. “Cilvēka tiesības: starptautisko līgumu krājums”, 

Ņujorka; Ženēva, 1994, 1.sējums, 1.daļa, 673. – 677.lpp 

Starptautiskais Ruandas tribunāls ir skaidrojis „publisku kūdīšanu” kā publisku uzsaukumu lielam cilvēku skaitam 

vai sabiedrības locekļiem kopumā veikt kriminālas darbības, izplatot to ar tehniskiem masu komunikācijas 

līdzekļiem, piemēram, tādiem kā radio vai televīzija. Skatīt Tribunāla 2003. gada 3. decembra spriedumu lietā The 

prosecutor v. Ferdinand Nahimana, jean-Bosco Barayagwiza and Hassan Ngeze, Case No. ICTR-99-52T, para. 

1011. Pieejams: http://www.rwandainitiative.ca/resources/pdfs/judgment.pdf (aplūkots 12.08.2009). 
75 Wibke Kristin Timmermann, The Relationship between Hate Propaganda and Incitement to Genocide: A New 

Trend in International Law Towards Criminalization of Hate Propaganda?, Leiden Journal of International Law, 18 

(2005), pp. 257–282. 

 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 82 

kādas ir atbilstošākās sankcijas šādu izteikumu ierobežošanai, vai pastāv apstākļi, kas attaisno 

neiecietību kurinošu izteikumu atspoguļošanu sabiedrībai. Turpmākajās apakšnodaļās tiks 

detalizētāk aplūkots divi ANO ietvaros pieņemtie starptautiskie cilvēktiesību līgumi un to 

īstenošanas prakse līdzsvarojot tiesības uz vārda brīvību un neiecietību kurinošas runas 

aizliegumu - ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un ANO 

Konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu. Šie līgumi tika izvēlēti tādēļ, ka tie 

garantē gan tiesības uz vārda brīvību, gan neiecietību, diskrimināciju kurinošu izteikumu 

aizliegumu. Turklāt tie ir saistoši Latvijas Republikai76 un vairumam ANO dalībvalstu.77 

 

ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām un vārda 

brīvības un neiecietību kurinošas runas aizlieguma līdzsvarošana 

 

ANO Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām tika pieņemts 1966. 

gadā. Tā mērķis bija nostiprināt juridiski saistošā dokumentā Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā 

ietvertās tiesības.78 Valstu sākotnējā iecere bija izstrādāt vienu cilvēktiesību līgumu. Taču 

nesaskaņu dēļ starp padomju bloka un rietumvalstīm, Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā 

garantētās tiesības tika nostiprinātas divos cilvēktiesību līgumos, nošķirot pilsoniskās, politiskās 

tiesības un ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības.79 Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām 

un politiskajām tiesībām (turpmāk Pakts) garantēto tiesību lokā, nenoliedzami, ietilpst arī 

tiesības uz vārda brīvību. 

Lai kontrolētu to, kā valstis īsteno Pakta normas praksē, tika izveidota Cilvēktiesību 

komiteja. Tās sastāvā ir 18 neatkarīgi eksperti, kurus uz četriem gadiem ievēl dalībvalstu 

pārstāvji. Komitejas galvenais instruments, lai uzraudzītu to, kā valstis īsteno praksē savus 

pienākumus, ir dalībvalstu periodisko ziņojumu izskatīšana. Tādēļ, katrai valstij, kuri ir atzinusi 

                                                 
76 Latvijas Republikā Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ir spēkā kopš 1992. gada 14. 

jūlija un Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu no 1992. gada 14. maija. 
77 Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām ir spēkā 165 valstīs, bet Konvencija par jebkuras 

rasu diskriminācijas izskaušanu 173 valstīs. ANO Sekretariāta mājaslapa: 

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en (14.08.2009). 
78 Vispārējai Cilvēktiesību deklarācijai nav juridiski saistoša spēka, taču starptautisko cilvēktiesību teorētiķu vidū 

pastāv viedoklis, ka daudzas deklarācijas normas šo gadu laikā ir ieguvušas juridiski saistošu spēku kā paražu 

tiesību avots. Skatīt vairāk: Michelson K., How Universal is the Universal Declaration?, University of New 

Brunswick Law Journal RD UN-B, 1998, Vol.47, p.19. 
79 Pilsoniskās un politiskās tiesības tika garantētas Starptautiskajā paktā par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, 

bet sociālās un ekonomiskās tiesības Starptautiskajā paktā par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām. 

http://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&lang=en
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Paktu par saistošu, Komitejas noteiktajā termiņā80 ir jāiesniedz ziņojums, kurš atspoguļo, kā 

Pakta normas tiek īstenotas praksē. Pēc šī ziņojuma izskatīšanās, Komiteja aicina dalībvalsts 

delegāciju uz tikšanos un strīdīgo jautājumu izdiskutēšanu klātienē. Šī procesa noslēgumā 

Komiteja sniedz secinājumus, kuros norāda pozitīvās tendences un jomas, kurās tiesiskā situācija 

vai prakse ir neatbilstoša Paktā ietvertajiem standartiem. Komitejās rekomendācijās atspoguļotie 

trūkumi valsts institūcijām ir pakāpeniski jānovērš, bet ne vēlāk kā līdz nākamā periodiskā 

ziņojuma iesniegšanas datumam. Šie secinājumi un rekomendācijas, tāpat kā valstu ziņojumi, ir 

publiski pieejami ikvienam sabiedrības loceklim. 

Otrs instruments, ar kura palīdzību Komiteja var uzraudzīt Pakta normu ievērošanu 

dalībvalstīs, ir indivīdu sūdzību izskatīšana. Šis mehānisms ļauj jebkuram indivīdam, kas atrodas 

dalībvalsts jurisdikcijā, pie noteiktiem priekšnosacījumiem,81 iesniegt Cilvēktiesību komitejā 

sūdzību, ja persona uzskata, ka valsts ir pārkāpusi kādu no viņas tiesībām, kas ietvertas Paktā. 

Ņemot vērā daudzu dalībvalstu iebildumus pret tik plašu tiesību piešķiršanu Cilvēktiesību 

komitejai, tiesības iesniegt sūdzības ir garantētas nevis tieši Paktā, bet tā papildprotokolā.82 

Tādēļ Cilvēktiesību komiteja var izskatīt sūdzības tikai pret tām dalībvalstīm, kuras ir atzinušas 

papildprotokolu par saistošu. Jāpiebilst, ka Latvijas Republika ir šo valstu skaitā.83 

Visbeidzot Komitejas iespējas ietekmēt dalībvalstu praksi izpaužas arī pieņemot vispārējos 

komentārus jeb vadlīnijas.84 Tajās Komiteja izskaidro, kādus pienākumus valstīm uzliek Pakta 

normas, un mēģina harmonizēt dalībvalstu praksi šī cilvēktiesību līguma īstenošanā. Komiteja ir 

pieņēmusi vispārējo komentāru gan attiecībā uz vārda brīvības tiesībām,85 gan neiecietības 

kurināšanas aizliegumu.86 Taču pirms detalizētāk analizēt attiecīgās Pakta normas, ir jāsniedz šo 

tiesību formulējums. 

                                                 
80 Pakta 40. panta 1. daļa paredz: „1. Šā pakta dalībvalstis apņemas sniegt ziņojumus par to veiktajiem pasākumiem 

šajā paktā atzīto tiesību īstenošanai un par progresu, kas sasniegts šo tiesību baudīšanā: 

a) viena gada laikā pēc tam, kad attiecīgajām dalībvalstīm stājies spēkā šis pakts; 

b) turpmāk visos gadījumos, kad to pieprasa Komiteja.” Pakta teksts pieejams Latvijas Universitātes Juridiskās 

fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapā: http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/pptpakc.htm (18.08.2009).  

Saskaņā ar Komitejas praksi laika periods, kurā valstīm ir jāiesniedz periodiskie ziņojumi ir pieci gadi.  
81 prasības Šādas iespējas indivīdam rodas gan tikai izpildot vairākus priekšnosacījumus, starp kuriem    
82 Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām pirmais fakultatīvais protokols. Protokola teksts 

pieejams Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapā: 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/ppt1prot.htm (24.08.2009). 
83 Latvijas Republikā Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām pirmais fakultatīvais protokols 

ir spēkā kopš 1994. gada 22.septembra. 
84 Angļu valodā Cilvēktiesību komitejas izstrādātās vadlīnijas apzīmē ar terminu „General Comments.”  
85 General Comment No.10: Freedom of expression (Art.19), Human Rights Committee, 29/06/83.  Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2bb2f14bf558182ac12563ed0048df17?Opendocument (23.09.2009). 
86 General Comment No. 11: Prohibition of propaganda for war and inciting national, racial or religious hatred (Art. 

20), Human Rights Committee, 29/07/83. Accessible at: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.5.En?OpenDocument (25.08.2009). 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/ppt1prot.htm
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/2bb2f14bf558182ac12563ed0048df17?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.5.En?OpenDocument
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Pakts, līdzīgi kā Vispārējā cilvēktiesību deklarācija, pasludina tiesības uz vārda brīvību un 

vienlaicīgi paredz tās ierobežojumus. 

 

Pakta 19.panta 1. un 2.daļa nosaka: 

“1. Katram cilvēkam ir tiesības netraucēti pieturēties pie saviem uzskatiem. 

2. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi izpaust savus uzskatus, šīs tiesības ietver brīvību meklēt, 

saņemt un izplatīt dažāda veida informāciju un idejas neatkarīgi no valstu robežām 

mutvārdos, rakstveidā, izmantojot presi vai mākslinieciskās izpausmes formas, vai citādā 

veidā pēc savas izvēles.”87 

 

Komiteja ir pastāvīgi uzsvērusi vārda brīvības nozīmīgo lomu demokrātiskā sabiedrībā.88 

Izvērtējot darbības, kuras var tikt vērtētas kā iejaukšanās vārda brīvības īstenošanā, Komiteja par 

tādām ir atzinusi ne tikai tradicionāli izmantotos ierobežojumus kā cenzūru, naudas sodu vai 

ieslodzījumu, bet arī pienākumu iepriekš reģistrēt publikāciju89vai darba vietas zaudēšanu sava 

viedokļa paušanas rezultātā.90 Komitejas prakse apliecina, ka Pakta 19.pants aizsargā 

visdažādākās vārda brīvības izpausmes. Tas ietver ne tikai ar politiku, kultūru un māksliniecisko 

jaunradi saistītus izpausmes veidus, bet jebkuru uzskatu un viedokļu izteikšanu, tai skaitā 

komerciāla rakstura izpausmes.91 Pakts aizsargā arī tādu ideju paušanu, kuras nav pieņemamas 

sabiedrības vairākumam vai pat aizskar kādu sabiedrības daļu.92 Taču šādu ideju sludināšana 

nedrīkst saturēt aicinājumus uz vardarbību vai pārkāpt naida un diskriminācijas kurināšanas 

aizliegumu, ko paredz Pakta 20. pants.93  

                                                 
87 Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pants, Latvijas Universitātes Juridiskās 

fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapa: http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/pptpakc.htm (27.08.2009).  
88 Skatīt Komitejas viedokli lietā Tae-Hoon Park v. Republic of Korea, No 628/1995, 20/10/98, 

CCPR/C/64/D/628/1995 (1998), 10.3 punkts. Pieejams: http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf (27.08.2009). 
89 Skatīt Komitejas viedokli lietā Laptsevich v. Belarus, No 780/1997, 13/04/2000, CCPR/C/68/D/780/1997, 8.1. 

punkts. Pieejams: http://www.law.wits.ac.za/humanrts/undocs/session68/view780.htm  (27.08.2009). 
90 Skatīt Komitejas viedokli lietā Ross v. Canada, No 736/2000: Canada. 26/10/2000. CCPR/C/70/D/736/1997. 

Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/29712c8ddea3414dc12569ad003d0316?Opendocument (28.08.2009). 
91 Skatīt Komitejas viedokli lietā Ballantyne, Davidson, McIntyre v. Canada, No 385/1989: Canada, 05/05/93, 

CCPR/C/47/D/359/1989, 11.3. punkts. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/eca9df4fd85650a6c1256ae300493208?Opendocument24 (28.08.2009). 
92 Skatīt Komitejas viedokli lietā Lee v. Republic of Korea, No 1119/2002. 23/08/2005. 

CCPR/C/84/D1119/2002,7.2. punkts. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.84.D.1119.2002.En?OpenDocument (29.08.2009). 
93 General Comment No. 11: Prohibition of propaganda for war and inciting national, racial or religious hatred (Art. 

20), Human Rights Committee, 29/07/83. Accessible at: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.5.En?OpenDocument (aplūkots 29.08.2009). 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://www.law.wits.ac.za/humanrts/undocs/session68/view780.htm
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/29712c8ddea3414dc12569ad003d0316?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CCPR.C.84.D.1119.2002.En?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.5.En?OpenDocument
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Tādēļ saskaņā ar Komitejas praksi tiesības uz vārda brīvību nav absolūtas un tās ietvarus 

nosaka mijiedarbība starp šo tiesību un tās ierobežojumiem. Kritērijus pieļaujamajiem vārda 

brīvības ierobežojumiem paredz Pakta 19.panta 3.daļa: 

“Šā panta 2.punktā paredzēto tiesību izmantošana uzliek īpašus pienākumus un īpašu 

atbildību. Tāpēc tā var būt saistīta ar zināmiem ierobežojumiem, taču tie jānoteic likumā un 

tiem jābūt nepieciešamiem: 

a) citu personu tiesību un reputācijas respektēšanai; 

b) valsts drošības, sabiedriskās kārtības (ordre public), iedzīvotāju veselības vai 

tikumības aizsardzībai. ”94 

 

Tātad atbilstoši šai tiesību normai jebkuram vārda brīvības ierobežojumam ir jābūt 

noteiktam likumā. Terminu „likums” Komiteja ir interpretējusi plaši, saprotot ar to jebkuru 

parlamenta vai, ja tas deleģējis šādas tiesības, valdības izdoto tiesību aktu, kas ir pieejams 

ikvienam sabiedrības locekli, piemēram, to izsludinot valdības oficiālajā laikrakstā. Turklāt 

šādam tiesību aktam jābūt formulētam pietiekami skaidri, lai ikviens varētu paredzēt sekas, 

kādas varētu iestāties pārkāpuma gadījumā. Komiteja ir arī iebildusi pret plaši un abstrakti 

formulētiem pamattiesību ierobežojumiem, kas rada iespēju valsts institūcijām tos piemērot 

patvaļīgi.   

Nākamais priekšnoteikums paredz, ka ierobežojumiem jābūt pamatotiem ar kādu no 

19.panta 3.daļā ietvertajiem mērķiem. Kā pamats neiecietību kurinošu izteikumu 

ierobežojumiem praksē visbiežāk tiek minēti tādi mērķi kā „nacionālās drošības vai sabiedriskās 

kārtības aizsardzība” un „citu cilvēku tiesību vai reputācijas aizsardzība”.95Būtiski, ka pēdējais 

no minētajiem pamatiem var tikt attiecināts ne tikai uz atsevišķu indivīdu, bet uz kādas 

sabiedrības grupas aizsardzību kopumā.  

Piemēram, lietā Faurissons pret Franciju96 (Faurisson v. France) Komiteja izskatīja 

Faurissona kunga sūdzību par vārda brīvības ierobežošanu, jo Francijas tiesas bija notiesājušas 

iesniedzēju par to, ka viņš vairākās publikācijās bija apšaubījis nacistu pastrādātos noziegumus 

pret cilvēci un noliedzis holokaustu. Komiteja šajā gadījumā nesaskatīja 19. panta pārkāpumu, jo 

                                                 
94 Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 19. pants, Latvijas Universitātes Juridiskās 

fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapa: http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/pptpakc.htm (29.08.2009).  
95 Skatīt Komitejas viedokli lietā Faurisson v. France, No 550/1993: France. 16/12/96. CCPR/C/58/D/550/1993 un 

lietā Ross v. Canada, No 736/2000: Canada. 26/10/2000. CCPR/C/70/D/736/1997. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf26-27 (03.09.2009). 
96 Skatīt Komitejas viedokli lietā Faurisson v. France, No 550/1993: France. 16/12/96. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/4c47b59ea48f7343802566f200352fea?Opendocument (03.09.2009). 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf26-27
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/4c47b59ea48f7343802566f200352fea?Opendocument


Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 86 

Francijas valdība spēja pierādīt, ka sūdzības iesniedzēja publikācijas, kuras apšauba vispāratzītus 

vēstures faktus, kā holokaustu, nav veidotas ar mērķi veicināt diskusijas vēsturnieku vidū, kā 

apgalvoja iesniedzējs. Valdības pārstāvji norādīja, ka ierobežojums ir nepieciešams, jo 

Holokausta noliegums mūsdienās kalpo kā galvenais ierocis, lai izplatītu sabiedrībā neiecietību 

pret ebrejiem. Taču pamatojot ierobežojumu mērķi, Komiteja atsaucās uz atsaucās uz „citu 

cilvēku tiesību vai reputācijas aizsardzību”, īpaši uzverot „ebreju kopienas tiesības dzīvot brīvi 

no bailēm, ko rada antisemītisma izplatīšana.”97 Savukārt lietā Ross pret Kanādu (Ross v 

Canada), kur sūdzības iesniedzējs tika pārcelts no skolotāja darba uz administratīvu pienākumu 

pildīšanu, jo izplatīja antisemītiskus traktātus, Komiteja uzsvēra, ka: „„citu cilvēku tiesību vai 

reputācijas aizsardzība” Pakta 19. pantā var attiekties gan uz atsevišķām personām, gan kādu 

sabiedrības kopienu.”98  

Noslēdzošais priekšnoteikums jebkura vārda brīvības ierobežojuma pieļaujamībai ietver 

prasību par to, ka attiecīgajam ierobežojumam jābūt nepieciešamam, lai sasniegtu konkrēto 

leģitīmo mērķi. Lai izvērtētu ierobežojumu atbilstību šim kritērijam, Komiteja ir, pirmkārt, 

analizējusi cēloņsakarības esamību starp ierobežotajiem izteikumiem un leģitīmo mērķi, otrkārt, 

vērtējusi piemēroto sankciju samērīgumu, treškārt, skatījusi ierobežojumu piemērošanas 

procedūras caurskatāmību un precizitāti, kā arī analizējusi citus apstākļus, kas konkrētajā lietā 

ļauj izvērtēt ierobežojumu nepieciešamību. 

Tātad Pakts pieļauj ierobežot tiesības uz vārda brīvību, ja ir izpildīti Pakta 19. panta 3. daļā 

ietvertie priekšnoteikumi. Taču Pakta 20.panta 2.daļa pat uzliek valstīm pienākumu aizliegt 

neiecietības kurināšanu, pasludinot, ka:  

“Jebkāda rīcība, kas aizstāv nacionālu, rasu vai reliģisku naidu un ir kūdīšana uz 

diskrimināciju, naidīgumu vai vardarbību, jāaizliedz ar likumu.”99 

 Tādēļ var rasties jautājums kā 20. pantā ietvertais valstu pienākums aizliegt noteikta 

veida vārda brīvības izpausmes ir savienojams ar 19. pantā garantētajām tiesībām uz vārda 

brīvību.  

 

Noraidošu attieksmi pret šāda normas nepieciešamību daudzas valstis izteica jau Pakta 

teksta izstrādes procesā, norādot, ka 20. pants var tikt ļaunprātīgi izmantots, lai apklusinātu 

                                                 
97 Ibidem, 9.6. punkts. 
98 Skatīt Komitejas viedokli lietā Ross v. Canada, No 736/2000: Canada. 26/10/2000. CCPR/C/70/D/736/1997, 

11.5. punkts. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/29712c8ddea3414dc12569ad003d0316?Opendocument (03.09.2009). 
99 Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 20. pants, Latvijas Universitātes Juridiskās 

fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapa: http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/pptpakc.htm (03.09.2009).  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/29712c8ddea3414dc12569ad003d0316?Opendocument
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opozīciju, un kaitēt brīvai viedokļu apmaiņai. Taču bija arī pretēji viedokļi, kas uzsvēra, ka 

modernajā pasaulē propagandai ir ļoti liela ietekme uz cilvēka prātu, tādēļ šāds aizliegums ir 

nepieciešams. Turklāt, šīs normas aizstāvji uzskatīja, ka 19. panta 3. daļā notiktie vārda brīvības 

ierobežojumi nav pietiekami, jo tie pieļauj, bet neuzliek valstīm pienākumu aizliegt nacionālā, 

rasu vai reliģiskā naida kurināšanu.100 Tādēļ šīs normas teksts ir kompromiss starp nereti 

diametrāli pretējiem valstu viedokļiem. Komitejas viedoklis par 20. pantā ietvertā valstu 

pienākuma savienojamību ar tiesībām uz vārda brīvību atspoguļojas tās izstrādātajā Vispārējā 

Komentārā Nr. 11 „Kara propagandas aizliegums un aizliegums kūdīt uz nacionālo, rasu un 

reliģisko naidu.”101 Cilvēktiesību komiteja norāda, ka 20. pantā ietvertais naida kurināšanas 

aizliegums ir pilnībā samērojams ar 19.pantā nostiprinātājām tiesībām uz vārda brīvību, jo vārda 

brīvības īstenošana ir saistāma ar „īpašiem pienākumiem un atbildību.”102  

Komitejas jaunākās prakses analīze ļauj secināt, ka tā ir ņēmusi vērā atsevišķu valstu un 

nevalstisko organizāciju izteiktās bažas, ka 20. pants var tikt izmantos, lai ierobežotu opozīcijas 

viedokļa paušanu, apklusinātu minoritātes vai vismaz vispretrunīgāko uzskatu paudējus 

minoritāšu kopienās.103 Tādēļ Komiteja ir atzinusi, ka valstij ir jāievēro 19. panta 3. daļā 

noteiktie priekšnoteikumi vārda brīvības ierobežošanai, arī ierobežojot tādus izteikumus, kuru 

izplatīšanu aizliedz Pakta 20. pants. Piemēram, lietā Ross pret Kanādu (Ross v Canada)104 

komiteja nepiekrita Kanādas valdības argumentam, ka Rosa kunga sūdzība par vārda brīvības 

ierobežošanu nebūtu izskatāma pēc būtības, jo viņa izteikumu ierobežojumi balstīti uz Pakta 20. 

pantu. Komiteja norādīja, ka, lai gan tā pielietojusi šādu praksi iepriekš,105 turpmāk tā analizēs 

jebkura vārda brīvības ierobežojuma atbilstību Pakta 19. panta 3. daļai. Tas nozīmē, ka aizliedzot 

arī neiecietību kurinošus izteikumus ir, piemēram, jāpierāda ierobežojumu nepieciešamība un 

jāievēro samērīgums starp nodarījuma smagumu un piemērotajām sankcijām. Īpaši strīdīgi var 

būt tie gadījumi, kad plašsaziņas līdzekļi pārpublicējuši kādā citā izdevumā pausto kādas 

                                                 
100 Boerefijn I., Oyediran J. (1992). “Article 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights.” // 

“Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression and Non-discrimination.” Article 19, Human Rights 

Centre, University of Essex, 1992, p.29. 
101 General Comment No. 11: Prohibition of propaganda for war and inciting national, racial or religious hatred (Art. 

20), Human Rights Committee, 29/07/83. Accessible at: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.5.En?OpenDocument (03.09.2009). 
102 Turpat, 2. punkts. 
103 Callamard A. Combating racism while respecting freedom of expression, Strasbourg, 2007, p.23. 
104 Skatīt Komitejas viedokli lietā Ross v. Canada, No 736/2000: Canada. 26/10/2000. CCPR/C/70/D/736/1997, 

11.5. punkts. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/29712c8ddea3414dc12569ad003d0316?Opendocument (05.09.2009). 
105 Skatīt Komitejas viedokli lietā J.R.T. and the W.G. Party v. Canada, No. 104/1981: Canada. 06/04/83. 

CCPR/C/18/D/104/1981. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/be24fa123874d7b7c1256abe0047f366?Opendocument (05.09.2009). 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/HRI.GEN.1.Rev.5.En?OpenDocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/29712c8ddea3414dc12569ad003d0316?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/be24fa123874d7b7c1256abe0047f366?Opendocument
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personas viedokli vai publiskojuši neiecietību kurinošus izteikumus ar mērķi informēt sabiedrību 

par atsevišķu indivīdu vidū pastāvošajiem uzskatiem.106  

 

Tāpat komiteja ir izteikusi bažas, ja valstis īstenojot Pakta 20. pantu ir apriori izslēgušas no 

vārda brīvības ietvariem noteikta veida izteikumus tikai balstoties uz to saturu. Piemēram, lietā 

Faurissons pret Franciju107 (Faurisson v. France) Komiteja uzsvēra, ka: „...Gajso akta, kurš 

faktiski pasludina par kriminālnoziegumu Nirnbergas starptautiskā militārā tribunāla spriedumu 

un secinājumu apstrīdēšanu, noteikumu piemērošana citos apstākļos nekā izskatāmā lieta var 

novest pie lēmumiem vai pasākumiem, kas ir pretēji Paktam.”108 Šis Komitejas komentārs 

vedina domāt, ka tā neatbalsta abstraktus vārda brīvības ierobežojumus, kuri neparedz iespējas 

apstrīdētos izteikumus izvērtēt individuāli. Tomēr, ņemot vērā Gajso akta piemērošanas veidu 

konkrētajā lietā, Komiteja atzina Faurissona kungam piemērotos vārda brīvības ierobežojumus 

par tiesiskiem. Komitejas negatīvā nostāja pret abstraktiem un uz saturu balstītiem vārda brīvības 

ierobežojumiem, iespējams, ir viens no cēloņiem, kādēļ Eiropas Savienības Padomes 2008.gada 

28.novembra Pamatlēmums 2008/913/TI „Par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem 

rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm” paredz sodu par genocīda, noziegumu pret 

cilvēci un kara noziegumu noliegšanu tikai ar nosacījumu, ka šāds noliegums ietver kūdīšanu uz 

naidu vai vardarbību.109  

 

ANO Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu 

    

1965. gadā pieņemtā ANO Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas 

izskaušanu ir visnozīmīgākais no starptautiskiem cilvēktiesību līgumiem, kurš nostiprina 

juridiski saistošā formā Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā ietverto rasu diskriminācijas 

aizliegumu. Konvencija uzliek valstīm plašākus pienākumus attiecībā uz dažādām rasu naida un 

diskriminācijas kurināšanas formām, nekā tas noteikts Paktā. Piemēram, ja Pakta 20. pants atstāj 

valstīm rīcības brīvību attiecībā uz atbilstošāko sankciju izvēli, lai sodītu personas par rasu naida 

kurināšanu, tad Konvencija uzliek par pienākumu valstīm paredzēt kriminālatbildību par šādiem 

                                                 
106 Skatīt, piemēram, ECT 1994.gada 23.septembra spriedumu lietā Jersild v. Denmark, Lietas Nr.15890/89. 
107 Komitejas viedoklis lietā Faurisson v. France, No 550/1993: France. 16/12/96. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/4c47b59ea48f7343802566f200352fea?Opendocument (05.09.2009). 
108 Turpat, 9.3. punkts. 
109 ES ministri sāk sarunas par pretrasisma likumu, bet Staļina režīma noziegumi visdrīzāk netiks pieminēti. // 

Diena, 2007.gada 19.aprīlis.  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/4c47b59ea48f7343802566f200352fea?Opendocument
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gadījumiem. Tas izskaidrojams ar to, ka Konvencijas izstrādes primārais mērķis bija izskaust 

dažādas rasisma un rasu diskriminācijas formas, un citu cilvēktiesību īstenošana ir pakļauta šim 

mērķim.  

Konvencijas uzraudzības mehānisms ir līdzīgs Paktā par pilsoniskajām un politiskajām 

tiesībām paredzētajam. Konvencijas īstenošanu dalībvalstīs uzrauga Rasu diskriminācijas 

izskaušanas komiteja, kuras sastāvā darbojas desmit neatkarīgi eksperti. Tos uz četriem gadiem 

izvirza un ievēlē konvencijas dalībvalstu pārstāvji. Galvenais instruments, ko izmanto komiteja, 

uzraugot to, kā valstis pilda savus pienākumus, ir valstu ziņojumu izvērtēšana. Ziņojumus 

valstīm periodiski jāiesniedz Komitejai, atspoguļojot to, kādi tiesību akti ir pieņemti un kāda ir 

tiesībsargājošo institūciju prakse, lai īstenotu konvencijā ietvertos pienākumus. Pēc ziņojuma 

izvērtēšanas komiteja sniedz rekomendācijas dalībvalstīm, kurās norāda tās jomas, kurās valstij 

vēl ir jāuzlabo tiesību akti vai to piemērošana, lai pilnībā ieviestu konvencijas normas. Latvijas 

valdība kopš šo līgumu ratifikācijas, ir iesniegusi Rasu diskriminācijas izskaušanas komitejai 

piecus apvienotos ziņojumus attiecībā uz Konvencijas izpildi.110  

Līdzīgi kā iepriekš analizētajam Pakta uzraudzības mehānismam, Rasu diskriminācijas 

izskaušanas komitejai ir tiesības izskatīt indivīdu sūdzības pret tām dalībvalstīm, kas ir atzinušas 

šādas tiesības.111 Latvijas Republika pagaidām nav šo valstu vidū. Taču Komiteja ir skatījusi 

vairākas lietas saistībā ar pienākumu aizliegt rasu naidu un diskrimināciju kurinošus izteikumus, 

attiecībā pret Dāniju un Nīderlandi.112 

 Visbeidzot Komiteja izstrādā vadlīnijas jeb Vispārējās rekomendācijas attiecībā uz dažādu 

Konvencijas normu ieviešanu, lai veicinātu plašāku izpratni par to saturu un harmonizētāku 

pieeju konvencijas piemērošanai dalībvalstīs. 

Visu augstākminēto avotu analīze ir būtiska, lai izprastu Konvencijā ietverto rasu 

diskriminācijas jēdzienu un to, cik tālu sniedzas valstu pienākumi attiecībā uz rasu naida un 

                                                 
110 Ar Latvijas Republikas valdības iesniegtajiem ziņojumiem Cilvēktiesību Komitejai un Rasu diskriminācijas 

izskaušanas komitejai, kā arī komiteju sniegto vērtējumu var iepazīties Latvijas Republikas Ministru kabineta 

pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja mājas lapā: www.mkparstavis.am.gov.lv (07.09.2009). 
111 Konvencijas 14. panta 1. daļa paredz: „Dalībniece valsts var jebkurā laikā paziņot, ka tā atzīst Komitejas 

kompetenci tās jurisdikcijas ietvaros pieņemt un izskatīt atsevišķu personu vai personu grupu paziņojumus, kuras 

apgalvo, ka tās ir kļuvušas par upuriem sakarā ar to, ka attiecīgā dalībniece valsts pārkāpusi šajā Konvencijā minētās 

tiesības. Komiteja nedrīkst pieņemt nekādus ziņojumus, ja tie skar šās Konvencijas valsti, kura nav izdarījusi šādu 

paziņojumu.” Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapa: 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/jebkdisk.htm  (08.09.2009). 
112 Piemēram, skatīt zemāk analizētās lietas: POEM un FASM pret Dāniju (POEM and FASM v. Denmark), Oslo un 

Tondheimas ebreju kopiena un citi pret Norvēģiju ( Jewish community of Oslo and Trondheim and others v. 

Norway), L.K. pret Nīderlandi (L.K. v Netherlands).   

 

http://www.mkparstavis.am.gov.lv/
http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/jebkdisk.htm
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diskriminācijas kurināšanas aizliegumu. Tie arī ilustrē problēmas, kā savienot valsts institūcijām 

uzliktos pienākumus ar tiesībām uz vārda brīvību.  

 

Rasu diskriminācijas jēdziens un Konvencijā ietvertie pienākumi dažādu rasisma 

izpausmju izskaušanai 

 

Ņemot vērā faktu, ka rasu naidu un diskrimināciju kurinošie izteikumi Latvijā ir vērsti ne 

tikai pret citas ādas krāsas cilvēkiem, bet arī etniskajām minoritātēm, jāuzsver, ka jēdziens „rasu 

diskriminācija” Konvencijā lietots plašā nozīmē. Tas ietver arī atšķirības, kas balstītas, 

piemēram, uz personas „etnisko vai nacionālo izcelsmi.” Konvencijas 1. panta pirmā daļa 

paredz: 

„Šajā Konvencijā jēdziens "rasu diskriminācija" nozīmē jebkuru atšķirību, izņēmumu, 

ierobežojumu vai priekšrocību, kuri pamatojas uz rases, ādas krāsas, ģints, nacionālās vai 

etniskās izcelšanās principiem un kuru mērķis vai sekas ir iznīcināt vai mazināt cilvēka tiesību 

un pamatbrīvību atzīšanu politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā, kultūras vai jebkurā citā 

sabiedrības dzīves jomā, kā arī šo tiesību un pamatbrīvību izmantošanu vai realizēšanu uz 

vienlīdzības pamatiem.”113 

 

Taču Konvencija atšķirībā no Pakta 20. panta neaptver tādu diskriminējošo pazīmi kā 

personas reliģiskā piederība, jo konvencijas izstrādes laikā bija iecerēts, ka reliģisko grupu 

pārstāvju aizsardzībai tiks pieņemts atsevišķs dokuments. 

Konvencijas 6. pants paredz, ka valsts tiesību aktiem jāparedz tiesības no dažādām rasu 

diskriminācijas izpausmēm cietušajām personām tiesības prasīt morālā kaitējuma atlīdzināšanu 

civiltiesiskā kārtībā. Latvijas Civillikuma 1635. pants114 principā nodrošina šādas tiesības. Tiesu 

                                                 
113 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapa: 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/jebkdisk.htm (aplūkots 08.09.2009). 
114 Civillikuma 1635. pants paredz:  

„Katrs tiesību aizskārums, tas ir, katra pati par sevi neatļauta darbība, kuras rezultātā nodarīts kaitējums (arī 

morālais kaitējums), dod tiesību cietušajam prasīt apmierinājumu no aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var 

vainot. 

Ar morālo kaitējumu jāsaprot fiziskas vai garīgas ciešanas, kas izraisītas ar neatļautas darbības rezultātā nodarītu 

cietušā nemantisko tiesību vai nemantisko labumu aizskārumu. Atlīdzības apmēru par morālo kaitējumu nosaka 

tiesa pēc sava ieskata, ņemot vērā morālā kaitējuma smagumu un sekas. 

Ja šā panta otrajā daļā minētā neatļautā darbība izpaudusies kā noziedzīgs nodarījums pret personas dzīvību, 

veselību, tikumību, dzimumneaizskaramību, brīvību, godu, cieņu vai pret ģimeni, vai nepilngadīgo, pieņemams, ka 

cietušajam šādas darbības rezultātā ir nodarīts morālais kaitējums. Citos gadījumos morālais kaitējums cietušajam 

jāpierāda. 
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prakse šajā jautājuma ir neliela, taču ir piemēri, kad personas, kas cietušas no rasu 

diskriminācijas, ir saņēmušas kompensāciju par morālo kaitējumu.115  

Taču visplašāk valstu pienākumi rasu naidu un diskrimināciju kurinošu izteikumu 

aizliegumam noteikti Konvencijas 4. pantā. Tas, cita starpā, paredz sekojošo:  

„Dalībnieces valstis nosoda dažāda veida propagandu un visas organizācijas, 

kuras pamatojas uz vienas rases vai noteiktas ādas krāsas vai etniskās izcelšanās cilvēku 

grupas pārākuma idejām vai teorijām vai kuras cenšas attaisnot vai atbalstīt dažāda 

veida rasu naidu un diskrimināciju, un apņemas nekavējoties veikt pozitīvus pasākumus 

dažādas kūdīšanas uz diskrimināciju vai diskriminācijas aktu izskaušanai. Šai nolūkā 

dalībnieces valstis saskaņā ar Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas principiem un 

tiesībām, kas skaidri formulētas šās Konvencijas 5.pantā, turklāt: 

a) pasludina, ka jebkāda ideju izplatīšana, kuras pamatojas uz rasu pārākumu vai 

naidu, jebkāda kūdīšana uz rasu diskrimināciju, kā arī visi vardarbības akti vai kūdīšana 

uz šādu aktu izdarīšanu pret jebkuru rasi vai personu grupu ar citu ādas krāsu vai 

etnisko izcelšanos, kā arī dažādas palīdzības sniegšana rasistiskās darbības veikšanai, 

ieskaitot tās finansēšanu, ir noziegums, ko soda likums;[..]”116 

 Tātad Rasu diskriminācijas izskaušanas konvencijas 4.pants paredz piecas izpausmes 

formas, kas būtu jāsoda: 

 (1) tādu ideju izplatīšana, kas balstītas uz rasu pārākumu vai rasu naidu; 

 (2) kūdīšana uz rasu diskrimināciju; 

 (3) vardarbība pret jebkuras rases pārstāvi vai personu grupu, kam ir cita ādas krāsa vai 

etniskā izcelsme; 

 (4) kūdīšana uz šādu vardarbību;  

(5) palīdzības sniegšana rasistiskās darbības veikšanai, tai skaitā tās finansēšana. 

 

Konvencijas 4. pantā ietvertie pienākumi valstīm ir plašāki nekā Pakta 20. pantā. Pirmkārt, 

Konvencija pieprasa valstīm sodīt uz rasu pārkāpumu balstītu ideju izplatīšanu pašu par sevi 

nesaistot šādu darbību ar personas nodomu kūdīt uz diskrimināciju, naidīgumu vai vardarbību. 

                                                                                                                                                             
Piezīme. Darbība šeit jāsaprot plašākā nozīmē, aptverot ne vien darbību, bet arī atturēšanos no tās, tas ir, 

bezdarbību." http://www.likumi.lv/doc.php?id=127661&from=off (08.09.2009). 
115 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums lietā PAC-244, 2003.gada 9.aprīlis. Sk. 

vairāk par šo spriedumu Kučs, A. “Vārda brīvības robežas: goda un cieņas aizskaršana, naida kurināšana”, 

Sabiedriskās politikas centrs Providus, 2004, 86.lpp. 
116 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Cilvēktiesību institūta mājaslapa: 

http://www.humanrights.lv/doc/vispaar/jebkdisk.htm (08.09.2009). 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=127661&from=off
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Otrkārt, Konvencijas 4. pants prasa paredzēt tieši kriminālatbildību par šādu darbību veikšanu. 

Apstāklis, ka šādu izteikumu ierobežošanai Konvencija pieprasa vissmagāko atbildības formu, 

saistīts ar Konvencijas 4. panta pieņemšanas mērķiem. Konvencijas pieņemšanas vēsture liecina, 

ka šīs normas galvenais mērķis ir veikt prevenciju, respektīvi, novērst jau sākotnēji rasistisku 

izteikumu izplatīšanu. Komiteja ir vairākkārt norādījusi, ka preventīvais un atturošais efekts, ko 

nodrošina kriminālizmeklēšana rasistisko aktu gadījumos un vainīgo saukšana pie 

kriminālatbildības, nevar tikt sasniegts tikai ar civiltiesiskiem vai administratīviem aizsardzības 

līdzekļiem.117 Tomēr daudzas dalībvalstis ir paredzējušas administratīvo atbildību, vai 

civiltiesiskus risinājumus un samierināšanas procedūras attiecībā uz atsevišķiem darbību 

veidiem, kurus aizliedz Konvencijas 4. pants. Lai gan principā Komiteja iebilst pret šādu praksi, 

tā nav absolūti noraidījusi alternatīvu risinājumu iespējamību, ja tie noved pie efektīviem 

rezultātiem attiecībā uz dažādu rasisma izpausmju ierobežošanu.118  

 Tomēr daudzas Rietumeiropas valstis ir paudušas bažas, ka tālejošie pienākumi, kas 

noteikti 4. pantā attiecībā uz rasu naida un diskriminācijas kurināšanas aizliegumu, var radīt 

nepamatotus vārda brīvības ierobežojumus. Šādas bažas tiek skaidrotas ar to, ka Konvencija 

tikpat kā neietver kritērijus, kuri ļautu samērot 4.pantā ietverto rasu naida un diskriminācijas 

kurināšanas aizliegumu ar tiesībām uz vārda brīvību. Vienīgais līdzsvarojošais elements ir 

4.pantā ietvertā vārdu kopa, ka šajā normā ietvertie pienākumi jāīsteno „ņemot vērā” Vispārējā 

Cilvēktiesību deklarācijā un Konvencijas 5.pantā ietvertās tiesības. Šo tiesību lokā ietilpst arī 

tiesības uz vārda brīvību. Taču vairākas valstis,119 baidoties, ka šī klauzula nesatur pietiekamas 

garantijas pret nesamērīgu vārda brīvības ierobežošanu, ir pievienojušas atrunas un 

interpretatīvās deklarācijas attiecībā uz 4.pantu. Valstīm, kas ir izdarījušas atrunas, Konvencijas 

4.pantā ietvertie pienākumi nav saistoši. Savukārt valstis, kas ir pievienojušas deklarācijas, 

lielākoties norāda, ka tās īstenos 4.pantā ietvertos pasākumus tā, lai neapdraudētu tiesības uz 

vārda brīvību un nodrošinātu līdzsvaru starp pamattiesību īstenošanu un to pienākumiem saskaņā 

ar Konvenciju. Latvijas Republika gan nav šo valstu starpā, tādēļ Latvijas valsts institūcijām 

Konvencijas 4. pants jāpiemēro pilnā apjomā.  

                                                 
117 Skatīt Komitejas viedokli lietā Mohammed Hassan Gelle v. Denmark, No 34/2004: Denmark. 15/03/2006. 

CERD/C/68/D/34/2004, 6.6. punkts. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6715d3bdbeff3c0dc125714d004f62e0?Opendocument (09.09.2009). 
118 Partsch, K. J. (1992) “Striking a Balance: Hate Speech, Freedom of Expression and Non-discrimination.” 

//“Racial Speech and Human Rights: Article 4 of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination.”, Article 19, Human Rights Centre, University of Essex, p.28. 
119 Valstu saraksts, kuras pievienojušas konvencijai atrunas un interpretatīvās deklarācijas i, kā arī šo dokumentu 

teksts, ir pieejams ANO Sekretariāta mājaslapā: 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en (09.09.2009). 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6715d3bdbeff3c0dc125714d004f62e0?Opendocument
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-2&chapter=4&lang=en
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Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja, atbildot uz atsevišķu valstu kritiku par 4. panta 

plašajiem ietvariem, ir uzsvērusi, ka pienākums neizplatīt rasistiskas idejas ir īpaši nozīmīgs.120 

Komiteja arī norāda, ka vārda brīvībai gadījumos, kas attiecas uz rasistisku un naidu kurinošu 

runu, ir mazāka aizsardzība. Piemēram, lietā Oslo un Trondheimas ebreju kopiena pret 

Norvēģiju (Jewish community of Oslo and Trondheim and others v. Norway)121 komiteja atzina, 

ka neskatoties uz 4. pantā ietverto klauzulu panta piemērošanā „ņemt vērā” tiesības uz vārda 

brīvību, tām ir ierobežota loma pantā ietverto pienākumu kontekstā.122 Kā pamatojumu savam 

secinājumam Komiteja minēja to, ka visi cilvēktiesību līgumi, kas garantē tiesības uz vārda 

brīvību, pieļauj iespēju ierobežot šīs tiesības īstenošanu.  

   

Plašsaziņas līdzekļu loma rasu naida ierobežošanā un Konvencijas normu 

attiecināmība uz informāciju Interneta vidē 

 

Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja ir norādījusi uz plašsaziņas līdzekļu lielo 

nozīmi, lai mazinātu stereotipus un rasu naidu kurinošas runas izplatīšanos.123 Jāpiebilst, ka 

plašsaziņas līdzekļi bieži ir vienīgais informācijas avots daudziem sabiedrības locekļiem, kas 

veido priekšstatu par ārvalstniekiem, etniskajām minoritātēm vai kādu citu sabiedrības grupu, ar 

kuru šiem cilvēkiem nav bijis personīgas saskarsmes. Komiteja ir uzsvērusi arī žurnālistu 

atbildību atspoguļojot informāciju par sabiedrības grupām, kas visbiezāk ir pakļautas naida 

retorikai vai diskriminācijas izpausmēm, vai sniedzot informāciju par rasistiska rakstura 

problēmām sabiedrībā. Piemēram, savā Vispārējā rekomendācijā Nr.XXVII „Par diskrimināciju 

pret romiem” Komiteja aicina plašsaziņas līdzekļus atturēties no aizspriedumu izplatīšanas un 

                                                 
120 General Recommendation No.15: Organized violence based on ethnic origin (Art.4), Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination, 23/03/93. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e51277010496eb2cc12563ee004b9768?Opendocument  

(09.09.2009). 
121 Lietas fakti saistās ar kāda radikāla grupējuma līdera, Sjolie kunga, paziņojumiem, kurus viņš izteica grupas 

organizēta neliela gājiena laikā par godu ievērojama nacistu piekritēja Rūdolfa Hessa piemiņai. Sjolie kungs, cita 

starpā, paziņoja sekojošo: „...Katru dienu imigranti aplaupa, izvaro un nogalina norvēģus, katru dienu ebreji izlaupa 

un posta mūsu valsti, tie izsūc mūsu valsts bagātību un aizstāj to ar amorāliem un norvēģiem svešiem uzskatiem.” 

Viņš arī slavināja Ādolfa Hitlera un viņa politiku, aicinot sekot tās principiem un izveidot Norvēģijā 

nacionālsociālistisku valsti. 

Komitejas viedoklis lietā Jewish community of Oslo and Trondheim and others v. Norway No 30/2003: Norway. 

22/08/2005. CERD/C/67/D/30/2003, 10.5. punkts. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/b0f01303db356e96c125714c004eb10f?Opendocument (aplūkots 

17.09.2009). 
122 Turpat. 
123 Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Estonia.  Art. 12. 

22/08/2006. Pieejams: http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.EST.CO.7.pdf, (17.09.2009). 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e51277010496eb2cc12563ee004b9768?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/b0f01303db356e96c125714c004eb10f?Opendocument
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izvairīties atspoguļot incidentus, kuros ir bijušas iesaistītas atsevišķas personas, tādā veidā, ka 

tiek vainoti visi romu etniskajai grupai piederīgie.124 

Raksturojot Konvencijas 4. panta darbības ietvarus, Komiteja ir uzsvērusi, ka šīs normas 

primārais mērķis ir vērsties pret aizliegto izteikumu izplatīšanu publiskajā telpā. Taču Komitejas 

prakse apliecina, ka nodalīt publisko un privāto telpu dažkārt ir sarežģīti. Piemēram, Komiteja 

atzina par publiskiem kādas Dānijas skolas pedagoga izteikumus, kurš skolas koridorā vairāku 

liecinieku klātbūtnē izteica rasistiskus saukļus attiecībā uz sūdzības iesniedzēju.125 Savukārt lietā 

Sadičs pret Dāniju (Sadic v. Denmark)126 darba devējs strīda laikā bija izteicis rasistiskas 

piezīmes pret sūdzības iesniedzēju, kuras, iespējams, bija dzirdējuši divi citi darbinieki. 

Komiteja atzina šos izteikumus par „[...] būtībā privātiem vai ...izteiktiem ļoti šaurā personu 

lokā.”127 

 

Latvijas tiesas saskārās ar jautājumu par publiskās un privātās telpas norobežošanu vienā 

no pirmajām lietām Latvijā, kurā persona tika notiesāta par nacionālā naida kurināšanu. 

Apsūdzētais G.L. izdeva un izplatīja mēnešrakstu „Patriots”, kurā ietvertās publikācijas, it īpaši 

rakstā „Par ērcēm, žīdiem un nāvessoda atcelšanu Latvijā” tika pausta aizskaroša un nicinoša 

attieksme pret ebreju tautu.128 G.L. tiesas procesa laikā noliedza to, ka būtu izplatījis žurnālu, bet 

apgalvoja, ka “...mēnešraksts bijis domāts tikai kā sarakstes līdzeklis ar vēstuļu draugiem un 

paziņām, kuriem tas katru mēnesi tika nosūtīts vai iedots aptuveni 30 eksemplāri no katra 

numura.”129 Tiesa nepiekrita šim apgalvojumam, pamatojoties uz lietā esošajiem pierādījumiem, 

ka izdevējs aicinājis laikrakstu abonēt un ka ne visi laikraksta saņēmēji bija personīgi pazīstami 

ar tā izdevēju. Taču, ja izteikumu publicēšana presē vai tam pielīdzināma izdevumā ir atzīstama 

                                                 
124 General Recommendation No.27: Discrimination against Roma, Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination, 16/08/2000, 37. punkts. Pieejams 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendocument 

 (19.09.2009). 
125Komitejas viedoklis lietā Kashif Ahmad v. Denmark No 16/1999: Denmark. 08/05/2000. 

CERD/C/56/D/16/1999, 6.1. punkts. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/f363487f33153646c1256914002cdd48?Opendocument  

(19.09.2009). 
126 Komitejas viedoklis lietā Sadic v. Denmark No 25/2002: Denmark. 25/05/2002. CERD/C/62/D/25/2002. 

Pieejams: http://www.law.wits.ac.za/humanrts/country/decisions/25-2002.html  (19.09.2009). 
127 Komitejas viedoklis lietā Kamal Quereshi v. Denmark No 33/2003: Denmark. 10/03/2005. 

CERD/C/66/D/33/2003, 6.3. punkts. Pieejams: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/7de05b5d0fbd62e9c1256fc5005087f9?Opendocument 

(19.09.2009). 
128 Liepājas tiesas spriedums lietā Nr.K20-90/1 (kr./l. Nr.184000300), 2001.gada 12.janvāris. Nav publicēts. 
129 Turpat. 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/f363487f33153646c1256914002cdd48?Opendocument
http://www.law.wits.ac.za/humanrts/country/decisions/25-2002.html
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/7de05b5d0fbd62e9c1256fc5005087f9?Opendocument
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par publisku, diskutablāks var būt jautājums par publiskās un privātās telpas norobežošanu 

dažādās informācijas vietnēs Internetā. 

 

Rasu diskriminācijas novēršanas komitejas secinājumi par dalībvalstu ziņojumiem 

apliecina, ka Konvencijas 4. pants attiecas arī uz informāciju, kas tiek izplatīta Interneta vidē. 

Komiteja ir aicinājusi valstis cīnīties ar rasu diskriminācijas izplatību Internetā, kā arī ratificēt 

Eiropas Padomes Konvenciju par kibernoziegumiem un tās Papildprotokolu par rasisma un 

ksenofobijas noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās. 130 Šis noteikums ir 

īpaši būtisks Latvijai, ņemot vērā faktu, ka vairums rasismu un naidu kurinošu izteikumu tiek 

izplatīti tieši interneta vidē.131 Tiesībsargājošo iestāžu prakse liecina, ka Latvijas Krimināllikuma 

78.pants132, kurš nostiprina nacionālajā likumdošanā Konvencijas 4.pantā ietverto aizliegumu, 

var tikt piemērots arī šādiem gadījumiem. Taču piemērojot kriminālatbildību par rasistisku 

izteikumu paušanu internetā ir svarīgi norobežot iesaistīto personu atbildību. Latvijas tiesību akti 

neparedz atbildības sadalījumu starp Interneta pakalpojumu sniedzēju, mājas lapas turētāju un 

izteikumu autoru, ko nosaka augstākminētie Eiropas Padomes dokumenti. Taču tiesību 

piemērotājiem vēršoties pret aizliegtās informācijas izplatīšanā iesaistītajām pusēm ir jāņem vērā 

šis noteikums, jo Latvijas Republikas parlaments ir ratificējis gan Eiropas Padomes Konvenciju 

par kibernoziegumiem un tās Papildprotokolu par rasisma un ksenofobijas noziedzīgiem 

nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās.   

                                                 
130 Eiropas Padomes Konvencija par kibernoziegumiem un tās Papildprotokols par rasisma un ksenofobijas 

noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās Latvijā stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā. Informācija no 

Eiropas Padomes mājaslapas:   

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=185&CM=8&DF=8/15/2008&CL=EN(29.09.2009)

. 
131 Saskaņā ar Cilvēktiesību centra veiktā pētījuma sniegtajiem datiem laika posmā no 2000. gada līdz 2008. gada 

novembrim par naida kurināšanas gadījumiem internetā tika uzsāktas 28 krimināllietas, bet, piemēram, par šādiem 

gadījumiem laikrakstos uzsāktas tikai 4 krimināllietas. Pētījums ”Cīņa pret naida noziegumiem Latvijā: tiesību akti 

un policijas prakse” [Combating Hate Crimes in Latvia: Legislation and Police practice], Latvijas Cilvēktiesību 

centrs, 2008. gads, 25.lpp. 
132 Krimināllikuma 78. pants paredz: „(1) Par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā vai rasu naida vai 

nesaticības izraisīšanu, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar 

naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām.  

(2) Par tādu pašu darbību, ja tā saistīta ar vardarbību, krāpšanu vai draudiem vai ja to izdarījusi personu grupa vai 

valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai ja tā izdarīta, 

izmantojot automatizētu datu apstrādes sistēmu, —  

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem.” http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966 (29.09.2009). 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966
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Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūras attīstība vārda brīvības 

un dažādu rasisma neiecietības izpausmju līdzsvarošanā 
 

Vārda brīvības nozīme demokrātiskā sabiedrībā un ierobežošanas nepieciešamība 

 

Tiesības uz vārda brīvību ir noteiktas vairākos starptautiskajos dokumentos, kurus ievērot 

ir apņēmusies arī Latvija. Kā jau iepriekš minēts, šādi mehānismi pastāv gan universālā, gan 

Eiropas līmenī. Viens no svarīgākajiem dokumentiem Eiropas līmenī ir Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencija (turpmāk – Eiropas Cilvēktiesību konvencija vai 

Konvencija), kas tika noslēgta Romā 1950.gadā un stājās spēkā 1953.gadā. Attiecībā uz Latviju 

Konvencija ir piemērojama kopš 1997.gada 27.jūnija. Eiropas Cilvēktiesību konvencijai ir 

izstrādāts arī savs tiesību aizsardzības mehānisms. Ja kādas Konvencijas dalībvalsts indivīds 

uzskata, ka pret viņu ir pārkāptas Konvencijas pantos noteiktās tiesības, un dalībvalsts nav bijusi 

spējīga nodrošināt personas tiesību aizsardzību nacionālajā līmenī, viņš/viņa var vērsties ar 

prasības pieteikumu Eiropas Cilvēktiesību tiesā (turpmāk – ECT), kuras pasludinātie spriedumi 

Konvencijas dalībvalstīm ir juridiski saistoši. Tiesības vērsties ECT par tiesību uz vārda brīvību 

pārkāpumiem ir gan fiziskām, gan juridiskām personām.133 

 

Tiesības uz vārda brīvību ir aizsargātas ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.pantu, kurš 

nosaka sekojošo:  

1. „Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu 

brīvību un tiesības saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez valsts institūciju 

iejaukšanās un neatkarīgi no valstu robežām. Šis pants neierobežo valstu tiesības 

pieprasīt radioraidījumu, televīzijas raidījumu un kino demonstrēšanas licencēšanu. 

2. Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var 

tikt pakļauta tādām prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas 

paredzēti likumā un nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts 

drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, nepieļautu 

nekārtības vai noziegumus, aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu cilvēku 

                                                 
133 Skatīt, piemēram, ECT 1990.gada 22.maija spriedumu lietā Autronic AG v. Switzerland, 47.punktu. Lietas Nr. 

12726/87. 
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cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai, lai 

nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti.”134 

 

ECT ir izvērtējusi samērā lielu sūdzību skaitu, kas ir saistīti ar iespējamiem tiesību uz 

vārda brīvību pārkāpumiem. No tā attiecīgi izriet, ka Tiesa jau ir vairākkārt skaidrojusi tiesību uz 

vārda brīvību pamatbūtību, kā arī tās nozīmi demokrātiskā sabiedrībā. Atsaucoties uz ECT 

noteikto Jersilda lietā (Jersild v. Denmark), vārda brīvība dažādu autoru darbos bieži tiek dēvēta 

par demokrātijas stūrakmeni135 – ne tikai tādēļ, ka tiesības uz vārda brīvību ir cieši saistītas ar 

citu pamattiesību īstenošanu (piemēram, realizējot tiesības uz pulcēšanās un biedrošanās brīvību, 

kā arī tiesības uz taisnīgu tiesu)136, bet arī pastāvošās atšķirīgās izpratnes tās robežu dēļ un 

iespējamās sadursmes ar citām tiesībām. Mūsdienu sabiedrība kļūst arvien daudzveidīgāka un 

sabiedrības locekļi ar atšķirīgiem reliģiskiem uzskatiem, ētikas normām un vērtībām dzīvo 

ciešākā saskarē, nekā jebkad agrāk. Ikvienam indivīdam ir tiesības uz saviem uzskatiem, kā arī 

uz izteiksmes brīvību. Tāpat ikvienai personai ir tiesības uz reliģijas brīvību, uz goda un cieņas 

aizsardzību, kā arī būt pasargātam no diskriminācijas.  

 

Šīs tiesības pēc savas būtības var nonākt pretrunās, jo īpaši ņemot vērā, ka saskaņā ar ECT 

noteikto lietā Handyside v. The United Kingdom, vārda brīvība attiecas „ne tikai uz informāciju 

vai idejām, kas tiek uztvertas labvēlīgi vai uzskatītas par neaizvainojošām, vai arī pret kurām 

attieksme ir vienaldzīga, bet arī uz tām, kas apvaino, šokē vai satrauc valsti, vai jebkuru 

sabiedrības sektoru. Tā to paredz plurālisms, tolerance un atvērtības gars, bez kuriem nepastāv 

„demokrātiska sabiedrība.”137  

Vārda brīvība ietver arī tiesības neizteikt savu viedokli138, kā arī tiesības saņemt 

informāciju un izplatīt idejas (jo īpaši Tiesa to ir uzsvērusi attiecībā uz presi).139 Neskatoties uz 

plašo vārda brīvības jēdzienu, nedrīkst aizmirst, ka šīs tiesības nav absolūtas (t.i. neierobežotas). 

                                                 
134 Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, 10.pants. Eiropas Padomes Informācijas birojs. 

http://www.coe.lv/konv_sar.php?kid=5 (aplūkots 23.09.2009). 
135 Skatīt, piemēram: Gomien D., Harris D., Zwaak L. Law and practice of the European Convention on Human 

Rights and the European Social Charter. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 1996, p. 273. 
136 Ibidem, p. 277. 
137 ECT 1976.gada 7.decembra spriedums lietā Handyside v. The United Kingdom, 49 punkts. Lietas Nr. 5493/72. 
138 Skatīt, piemēram, Eiropas Cilvēktiesību Komisijas 1992.gada 13.oktobra ziņojumu lietā K. against Austria, 46. 

punktu. Ziņojuma Nr. 16002/90. 
139 Skatīt, piemēram, ECT 1994.gada 23.septembra spriedumu lietā Jersild v. Denmark, 31.punkts. Lietas 

Nr.15890/89, 2004.gada 29. jūnija spriedumu lietā Chauvy and Others v. France, 67.punktu. Lietas Nr. 64915/01 

vai 2004.gada 27.maija spriedumu lietā Vides Aizsardzības Klubs pret Latviju, 40.punkts, Lietas Nr. 57829/00. 

http://www.coe.lv/konv_sar.php?kid=5
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Pastāvot iespējai, ka realizējot tiesības uz vārda brīvību var tikt aizskartas citu personu tiesības, 

valsts pienākums ir līdzsvarot tiesības uz vārda brīvību ar pārējo indivīdu tiesībām uz goda un 

cieņas aizsardzību, diskriminācijas aizliegumu, kā arī sabiedrisko kārtību un drošību.  

 

Tiesības uz vārda brīvību ir katras personas individuālās tiesības, taču svarīgi ir izprast 

vārda brīvības ietekmi uz sabiedrību kopumā. Jau pēc savas būtības vārda brīvība attiecas uz 

publiski paustu viedokli, līdz ar to ir saprotams, ka ideju paudēja mērķis visbiežāk ir sasniegt 

iespējami lielāku cilvēku loku, informējot un nododot zināmu vēstījumu, kas var ietvert arī 

personas uzskatus. Šajā kontekstā ir svarīgi apzināties, ka vārda brīvība var tikt izmantota, lai 

pamudinātu uz vardarbību, veicinātu naidu un apdraudētu vai aizskartu citu personu privāto dzīvi 

un drošību.140 Līdz ar to var secināt, ka vārda brīvības saikne ar publiskumu nosaka gan tās 

ietekmi, gan līdz ar to arī tās ierobežošanas nepieciešamību. 

 

Preses „sargsuņa loma” 

 

Demokrātiskā sabiedrībā īpaša nozīme ir medijiem, kas bieži tiek dēvēti par sabiedrības 

„sargsuņa” funkciju veicējiem.141 Nav iespējams, ka šo funkciju mediji varētu realizēt 

sabiedrībā, kur pastāv cenzūra.142 Tādējādi vārda brīvība savā ziņā ir sabiedrības demokrātijas 

līmeņa indikators – tas, cik lielā mēra valsts ierobežo savu pilsoņu tiesības kritizēt valdību, 

publiski spriest par sabiedriskajām norisēm, izsakot arī negatīvu vērtējumu, vistiešāk liecina par 

demokrātisku vērtību pastāvēšanu noteiktajā sabiedrībā. Var piekrist apgalvojumam, ka „valstīs, 

kur nepastāv tiesības uz vārda brīvību, kur pilsoņiem ir liegtas iespējas brīvi paust savu viedokli, 

kur mediji un kultūra ir pakļauti cenzūrai, bet valdības kritika ir aizliegta, parasti arī pārējās 

cilvēktiesības netiek vērtētas augstu.”143 Plašu neatkarīgu un autonomu saziņas līdzekļu 

                                                 
140Ovey C. and White C.A.R. The European Convention on Human Rights.  New York: Oxford University Press, 

2006, p. 318. 
141 Skatīt, piemēram, ECT 1994.gada 23.septembra spriedumu lietā Jersild v. Denmark, 31.punkts. Lietas 

Nr.15890/89. 
142 ECT 1994.gada 23.septembra spriedums lietā Jersild v. Denmark, 31.punkts. Lietas Nr.15890/89. 
143 Бергем В. К, Карлсен М. Г., Слюдал Б. (2003) Введение в права человека. Осло: Норвежский 

Хельсинкский Комитет по правам человека, с., 100. 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 99 

nozīmīgumu demokrātiskā sabiedrībā ir uzsvērusi arī Eiropas Padome Rekomendācijā par 

regulatoru neatkarību un funkcijām apraides sektorā.144 

 

No ECT judikatūras izriet, ka Konvencijas 10.pants nosaka divu veidu pienākumus masu 

plašsaziņas līdzekļiem:  

1) atturēties no informācijas paušanas, kas varētu kaitēt citu personu godam, 

cieņai, reputācijai, kā arī saturēt konfidenciālu informāciju; 

2) ievērojot preses pienākumus un atbildību – tomēr darīt zināmu 

informāciju un idejas par politiskiem jautājumiem, kā arī citām visu sabiedrību 

interesējošām tēmām.145 

Tiesa ir norādījusi ne tikai uz masu plašsaziņas līdzekļu funkciju informāciju izplatīt, bet 

arī uz sabiedrības tiesībām to saņemt.146 Uzsverot preses nozīmīgumu demokrātiskā sabiedrībā, 

ECT ir noteikusi, ka žurnālistu ziņu avota atklāšana ietilpst 10.panta aizsardzībā.147 Tāpat ECT ir 

paudusi, ka tā ņem vērā faktu „ka preses brīvība ietver arī iespējamu pārspīlējuma līmeni vai 

pat provokāciju.”148  

 

Vārda brīvības ierobežošanas principi 

 

Ņemot vērā vārda brīvības lielo nozīmi gan sabiedrības attīstībā, gan indivīda citu tiesību 

īstenošanā, svarīgi ir uzsvērt, ka vārda brīvība demokrātiskā sabiedrībā ir ļoti plaša un tās 

ierobežošanai būtu jābūt iespējamai tikai galējos izņēmuma gadījumos. Taču, kā jau iepriekš 

minēts, tiesības uz vārda brīvību nav absolūtas. Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.pants 

negarantē pilnīgu un neierobežotu vārda brīvību pat attiecībā uz svarīgas, sabiedrībai nozīmīgas 

informācijas publicēšanu.149 Tiesību uz vārda brīvību ir pakļautas ierobežojumiem, kas ir 

noteiktas Konvencijas 10.panta otrajā daļā.  

                                                 
144 Eiropas Padomes Rekomendācija 23 (2000) par regulatoru neatkarību un funkcijām apraides sektorā. 

Apstiprināta Ministru Komitejā 2000.gada 20.decembrī 735. Ministru pārstāvju sanāksmē. 
145 ECT 2004.gada 27.maija spriedumu lietā Vides Aizsardzības Klubs pret Latviju, 40.punkts, Lietas Nr. 57829/00 
146 Skatīt, piemēram, ECT 1991.gada 26.novembra spriedumu lietā Observer and Guardian v. The United Kingdom 

59. punktu. Lietas Nr. 13585/88. 
147 ECT 1996.gada 27. marta spriedums lietā Goodwin v. The United Kingdom, 28.punkts. Lietas Nr. 

16/1994/463/544. 
148 ECT 1995.gada 26.aprīļa spriedumu lietā Prager and Oberschlick v. Austria, 38. punkts. Lietas Nr. 15974/90. 
149 ECT 1999.gada 20.maija spriedums lietā Bladet Tromso and Stensaas v Norway. Lietas Nr. 21980/93. 
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Neskatoties uz to, ka likums īpaši izceļ atbildību par tiesībām uz vārda brīvību 

izmantošanu, ir svarīgi uzsvērt, ka vārda brīvības ierobežošanai nevajadzētu būt valstu 

ikdienišķai praksei. ECT ir noteikusi, ka „vārda brīvības ierobežojumus valstij ir jātulko 

iespējami sašaurināti un ierobežojumu nepieciešamībai ir jābūt pārliecinoši pierādītai.”150 Ir 

jābūt veiktai rūpīgai analīzei un izvērtēšanai, lai secinātu, ka konkrētus indivīda izteicienus ir 

nepieciešams ierobežot. Valstij ir jāpieļauj personu tiesības arī uz tādu viedokli, kas „apvaino, 

šokē vai satrauc valsti, vai jebkuru sabiedrības grupu.”151 

 

Tādējādi ir svarīgi noteikt robežu, kur ir pieļaujama valsts iejaukšanās un pamatu, uz kāda 

valsts drīkst ierobežot indivīda tiesības, jo, neskatoties uz indivīda atbildību par savu tiesību 

izmantošanu, valstij ir jāspēj attaisnot jebkādu rīcību, kas ierobežo indivīda tiesības uz vārda 

brīvību (ieskaitot sodu, ierobežojumus, nosacījumus un formalitātes).152  

 

Par robežu, kas pieļauj valsts likumīgu iejaukšanos indivīda tiesībās, var uzskatīt brīdi, kad 

viedokļa izteikšana aizskar citu tiesības, vai satur acīmredzamus, tiešus draudus sabiedriskajai 

kārtībai.153 Termins „sabiedriskā kārtība” ietver sevī tādus jēdzienus kā: nacionālā drošība, 

teritoriālā integritāte, noziegumu novēršana, kārtības nodrošināšana, veselības un morāles 

aizsargāšana, tiesu varas autoritātes nodrošināšana.154 ECT šo robežu ir iezīmējusi vairākos tiesu 

spriedumos pret Turciju, nosakot, ka „lai gan dažas raksta daļas satur ļoti negatīvu Turcijas 

valsts raksturojumu un tādejādi sniedz vēstījumam naidīgu noskaņu, taču tās nemudina uz 

vardarbību, bruņotu pretošanos vai sacelšanos un nesatur naida runu.”155 

Īsumā formulējot, var secināt, ka valstij rodas tiesības iejaukties personas tiesībās tikai tajā 

gadījumā, ja tiek aizskartas citas personas individuālās tiesības uz goda un cieņas aizsardzību, 

                                                 
150 ECT 1991.gada 26.novembra spriedums lietā Observer and Guardian v. The United Kingdom 59. (a) punkts. 

Lietas Nr. 13585/88. 
151 ECT 1976.gada 7.decembra spriedums lietā Handyside v. The United Kingdom, 49 punkts. Lietas Nr. 5493/72. 
152 Skatīt, piemēram, ECT 2003. gada 6.novembra spriedumu lietā Krone Verlag GmbH & Co.KG (no.2) v.Austria, 

45.punkts. Lietas Nr. 40284/98. 
153 Nowak M. U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary. Strasbourg. Arlington: N. P. Engel, 

Publisher, 1993, p. 337. 
154 Ovey C. and White C.A.R. The European Convention on Human Rights.  New York: Oxford University Press, 

2006, p. 319. 
155 ECT 2005.gada 10.februāra spriedums lietā Dicle v. Turkey, 17.punkts. Lietas Nr. 34685/97. 
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vai arī tiek apdraudētas sabiedriskās intereses. Abi šie aspekti – sabiedriskās un individuālās 

intereses, ir uzskatāmi par pamatu personas vārda brīvības ierobežošanai.  

 

Lai izvērtētu to, vai valsts nacionālās tiesas ir pamatoti ierobežojušas indivīda tiesības uz 

vārda brīvību, ECT konstatē, vai vārda brīvības ierobežošana atbilst sekojošiem kritērijiem:  

 pirmkārt, ierobežojums ir paredzēts nacionālajā likumā; 

 otrkārt, ierobežojums ir vērsts uz likumīga mērķa sasniegšanu – „citu cilvēku 

cieņas vai tiesību aizsardzību”; 

 treškārt, ierobežojošie pasākumi ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā,156 kas 

ir pierādāmi ar neatliekamas sabiedriskas vajadzības („pressing social need”) 

pastāvēšanu.157 

Savukārt ierobežojošajiem pasākumiem (formalitātēm, nosacījumiem, ierobežojumiem, sodiem) 

ir jābūt samērīgiem un proporcionāliem ar sasniedzamo mērķi.158 

 

Jautājums par ierobežojošo pasākumu nepieciešamību demokrātiskā sabiedrībā ir viens no 

nozīmīgākajiem un plašāk diskutējamiem, izvērtējot vārda brīvības ierobežošanas 

nepieciešamību. ECT ir vairakkārt norādījusi uz plašo valstu kompetenci, izvērtējot noteiktu 

izteicienu ierobežošanas nepieciešamību konkrētā situācijā un kontekstā.159 ECT arī ir uzsvērusi 

valstu pastāvošo atšķirīgo izpratni par demokrātijas un morāles aizsardzības nepieciešamību, kā 

arī norāda, ka, ņemot vērā straujās pārmaiņas sabiedrībā un vērtību maiņu, valsts atrodas labākā 

stāvoklī, lai izvērtētu, vai ierobežojums ir nepieciešams, vai nē.160 Tādējādi var noprast, ka 

vienas un tās pašas vārda brīvības izpausmes dažādās valstīs un dažādos apstākļos var tikt 

vērtētas atšķirīgi.  

 

Apkopojot iepriekš minēto var secināt, ka būtībā ir neiespējami noteikt striktas robežas par 

konkrētu izteicienu ierobežošanas nepieciešamību. Analizējot, vai ir pārsniegta vārda brīvības 

                                                 
156 ECT 1994.gada 23.septembra spriedums lietā Jersild v. Denmark. Lietas Nr.15890/89. 
157 Skatīt, piemēram, ECT 2009.gada 26.februāra spriedumu lietā Kudeshkina v. Russia, 84.punktu. Lietas Nr. 

29492/05. 
158 ECT 1976.gada 7.decembra spriedums lietā Handyside v. The United Kingdom, 49. punkts. Lietas Nr. 5493/72. 
159Skatīt, piemēram, ECT 1976.gada 7.decembra spriedumu lietā Handyside v. The United Kingdom.. Lietas Nr. 

5493/72 un ECT 1988.gada 24.maija spriedumu lietā Müller and Others v. Switzerland. Lietas Nr. 10737/84. 
160 ECT 1976.gada 7.decembra spriedums lietā Handyside v. The United Kingdom, 57. punkts. Lietas Nr. 5493/72 
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robeža, ir svarīgi izvērtēt gan izteiciena jēgu, kontekstu, mērķi, mērķauditoriju, kam tas 

adresēts,161 gan arī citus apstākļus. 

 

Rasu vai nacionālo naidu, diskrimināciju un neiecietību kurinošas 

runas aizliegums kā pamats vārda brīvības ierobežošanai 
 

Jēdziena izpratne un ierobežošanas nepieciešamība 

 

Eiropas Padomes (turpmāk – EP) Ministru komiteja ir sniegusi vairākas rekomendācijas 

dalībvalstīm, definējot naida runu, kā arī uzsverot nepieciešamību to apkarot, nepieļaujot 

neiecietīgas gaisotnes un spriedzes veidošanos sabiedrībā.162 EP sniegtās rekomendācijas nav 

juridiski saistošas, taču tas nenozīmē, ka dalībvalstis var tās neņemt vērā. Rekomendācijām ir 

zināms „politiski” saistošs raksturs un to ievērošana liecina par valsts „labo gribu” cilvēktiesību 

standartu nodrošināšanā. Rekomendācijām par naida runu ir vērts pievērst uzmanību, jo tās 

sniedz detalizētu naida runas definīciju, kas nav atrodams Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

spriedumos163, kā arī atspoguļo mediju lomu un nozīmi naida runas veicināšanā vai apkarošanā. 

 

Skaidrojot „naida runas” jēdzienu, EP Rekomendācijā Nr. (97) 20 ir norādījusi sekojošo: 

„„naida runa” pārklāj visas izteiksmes formas, kas izplata, mudina, veicina vai attaisno rasistisku 

naidu, ksenofobiju, antisemītismu vai citas naida formas, kas balstītas uz neiecietību, iekļaujot: 

neiecietību, kas nāk no agresīva nacionālisma, etnocentrisma, diskriminācijas un naida pret 

minoritātēm, migrantiem un ārvalstu izcelsmes cilvēkiem.”164  

                                                 
161 Skatīt, piemēram, ECT 1994.gada 23.septembra spriedumu lietā Jersild v. Denmark, 30.punkts. Lietas 

Nr.15890/89. 
162 Skatīt EP 1997.gada 30.oktobra Rekomendāciju Nr. (97) 20 par naidu izplatošu informāciju un Rekomendāciju 

Nr. (97) 21 par medijiem un iecietības klimata veicināšanu. 
163 Weber A. The case-law of the European Court of Human Rights on Article 10 ECHR relevant for combating 

racism and intolerance. European Commission against Racism and Intolerance. Combating racism while respecting 

freedom of expression, Strasbourg, 2007, p. 98. 
164 1997.gada 30.oktobra Rekomendācijas Nr. (97) 20 par naidu izplatošu informāciju Pielikums. Pieejams: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=568168&Se

cMode=1&DocId=582600&Usage=2 (29.09.2009). 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=568168&SecMode=1&DocId=582600&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=568168&SecMode=1&DocId=582600&Usage=2
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Atsevišķu autoru darbos naidu kurinošu runa ir definēta kā „noteikts stāvoklis.”165 Tam var 

piekrist no tāda aspekta, ka rasu, nacionālo, etnisko vai reliģisko naidu kurinoša runa neparādās 

vakuumā.166 Visbiežāk tā atspoguļo personas uzskatus, kā arī sabiedrībā valdošo noskaņu. Risks, 

kādu sevī ietver rasu naidu kurinoša runa, ir milzīgs - ne tikai no citu personu goda un cieņas 

aizskaršanas aspekta, bet arī pastāvot iespējai šādiem izteicieniem pārvērsties reālās darbībās. 

Rasu naidu kurinošas runas tiek saistītas gan ar etniskajām „tīrīšanām”, gan kariem un 

genocīdu.167 Kā piemēru graujošai un neierobežotai rasu naidu kurinošas runas ietekmei 

sabiedrībā var minēt situāciju Polijā Otrā Pasaules kara priekšvakarā. Neraugoties uz to, ka 

Polijā laika periodā no 1936.-1939. gadam netika pieņemts neviens ebrejiem nelabvēlīgs 

likums,168 iedzīvotāji, pārņemot valdošās rasistiskās idejas (piemēram, dmovskiešu nostādnes), 

realizēja plašu ekonomisko, sociālo un politisko antisemītismu pret ebrejiem.169 Šāda un līdzīga 

vēsturiska pieredze liecina par valsts iejaukšanās nepieciešamību, nepieļaujot sabiedrībā rasu 

naidu kurinošas runas izplatību. Arī EP ir uzsvērusi, ka naida runa „mazina demokrātisko 

drošību, kulturālo vienotību un plurālismu170.” Savukārt ECT lietā Jersilds pret Dāniju ir 

norādījusi, ka "tā apzinās lielo nozīmi, kāda ir cīņai ar rasu diskrimināciju un visām tās formām 

un izpausmēm.”171 

 

Mediju loma un atbildība naida runas veicināšanā vai apkarošanā 

 

Ņemot vērā laikmeta masu plašsaziņas līdzekļu lielo ietekmi, kā arī informācijas straujo 

izplatību, var piekrist apgalvojumam, ka „rasu naidu kurinoša runa ir viens no 

acīmredzamākajiem un aizskarošākajiem rasisma veidiem mūsdienās.”172 Šajā kontekstā īpaši ir 

jāuzsver mediju loma un atbildība naida runas kurināšanā, vai, tieši pretēji, tolerances 

veicināšanā sabiedrībā. EP uz to ir vērsusi uzmanību, norādot, ka naida runai „var būt lielāka un 

                                                 
165 Бергем В. К, Карлсен М. Г., Слюдал Б. Введение в права человека. Осло: Норвежский Хельсинкский 

Комитет по правам человека, 2003, с., 63. 
166 European Network against Racism. Dangerous diversions: balancing rights requires an even scale. Equal Voices, 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2006, Issue 18, p. 20. 
167 Callamand A. (2006) Freedom of speech and offence: why blasphemy laws are not the appropriate response. 

Equal Voices, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Issue 18, p. 10. 
168 Stranga A. (2002) Ebreji un diktatūras Baltijā (1926 - 1940). Rīga: Latvijas Universitātes Jūdaikas Studiju 

Centrs, 281. lpp. 
169 Turpat, 277. – 289. lpp. 
170 1997.gada 30.oktobra Rekomendācija Nr. (97) 20 par naidu izplatošu informāciju. 
171 ECT 1994.gada 23.septembra spriedums lietā Jersild v. Denmark, 30.punkts. Lietas Nr.15890/89. 
172 European Network against Racism. Dangerous diversions: balancing rights requires an even scale. Equal Voices. 

European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, 2006, Issue 18, p.19. 
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graujošāka ietekme, ja tā ir pausta caur medijiem.”173 Vienlaicīgi tas arī nozīmē, ka mediju 

speciālisti atrodas īpaši labā pozīcijā, lai veicinātu pozitīvas iniciatīvas. Mediji var pienest 

pozitīvu ieguldījumu cīņā ar neiecietību, īpaši, kad tie veicina sapratnes gaisotni starp dažādām 

etniskām, kultūras un reliģiskām grupām sabiedrībā.174  

 

Mediju neatkarība un autonomija ir būtiskākie priekšnosacījumi, lai mediju speciālisti 

varētu īstenot šo pozitīvo tolerances veicināšanas pienākumu. EP tādējādi ir noteikusi atsevišķas 

garantijas, kas varētu palīdzēt medijiem īstenot savu pozitīvo pienākumu, kā arī aizsargātu 

medijus no nepamatotiem tiesību uz vārda brīvību ierobežojumiem, veicot preses „sargsuņa 

lomu”, arī, ja tas zināmā mērā skar naida runas izpausmes. Saskaņā ar EP rekomendāciju Nr. 

(97) 20 nacionālajiem likumiem ir praksei ir jāņem vērā, ka: 

 „reportāžas par rasismu, ksenofobiju, antisemītismu vai citām neiecietības 

formām ir pilnībā aizsargātas ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.panta 

pirmo daļu un var tikt ierobežotas tikai saskaņā ar otrajā daļā noteiktajiem 

kritērijiem; 

 izvērtējot iespējamu tiesību uz vārda brīvību ierobežošanu, nacionālajām 

autoritātēm ir jāņem vērā ECT nostiprinātos principus attiecībā uz Eiropas 

Cilvēktiesību konvencijas 10.pantu, tai skaitā, reportāžas veidu, saturu, kontekstu 

un mērķi; 

 no žurnālistikas brīvības arī izriet, ka ne tiesas, ne publiskās autoritātes nevar 

uzspiest medijiem savu viedokli par reportāžas tehnikām, ko ir pieņēmis 

žurnālists.” 175 

 

Rasu vai nacionālo naidu, diskrimināciju un neiecietību kurinošas runas aizlieguma 

pamatprincipi ECT spriedumos 

 

 

Analizējot Eiropas Cilvēktiesību konvenciju, var secināt, ka tā neparedz tiešu naida runas 

aizliegumu. 10.pants nosaka vispārīgas tiesības uz vārda brīvību, tai pašā laikā paredzot 

                                                 
173 1997.gada 30.oktobra Rekomendācija Nr. (97) 20 par naidu izplatošu informāciju.  
174 1997.gada 30.oktobra Rekomendācijas Nr. (97) 21 par medijiem un iecietības klimata veicināšanu. Pieejams: 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=568159&Se

cMode=1&DocId=582590&Usage=2 (29.09.2009). 
175 1997.gada 30.oktobra Rekomendācija Nr. (97) 20 par naidu izplatošu informāciju, 7.princips. 
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ierobežojumus šīs tiesības īstenošanā, kas ir norādīti panta otrajā daļā. Tieši no šiem Konvencijā 

noteiktajiem vārda brīvības ierobežojumiem (kā arī no Konvencijas 17.panta) arī izriet naida 

runas aizliegums176. 

 

Līdzīgi kā vispārīgiem vārda brīvības ierobežojumiem, arī naidu kurinošai runai nav 

noteiktas striktas robežas un nav uzskaitīti konkrēti izteicieni, kurus Konvencija aizliegtu. 

Nosakot detalizētus naidu kurinošas runas izpausmes un aizliegumus, valsts, no vienas puses, 

veicinātu indivīdu izpratni par konkrētajiem pārkāpumiem, taču, no otras puses, varētu rasties 

maldīgs priekšstats, ka uzskaitītās naidu kurinošās runas izpausmes ir izsmeļošas. Veikt precīzu 

naidu kurinošu runu uzskaitījumu būtu neiespējami arī sabiedrības multikulturālā rakstura dēļ. 

Valstij būtu jānosaka pārmērīgi daudz aizliegumu un šāda rīcība nebūtu samērīgs vārda brīvības 

ierobežojums. Šādu apsvērumu rezultātā var konstatēt, ka naidu kurinošas runas aizliegums ir 

pietiekami plašs apzīmējums, lai iekļautu visu veidu iespējamos rasistiskos un diskriminējošos 

izteicienus, taču pietiekami šaurs, lai veicinātu sabiedrības izpratni par tā jēgu. 

 

Lai konstatētu precīzākas vadlīnijas naida runas jēdzienam un ierobežošanai, nepieciešams 

pievērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesas spiedumiem, kuros Tiesa ir analizējusi un sniegusi savu 

vērtējumu vārda brīvības ierobežojumiem saistītiem ar naida runu. Neskatoties uz to, ka ECT ir 

skatījusi samērā lielu skaitu lietu, kas ir saistītas naida runas izpausmēm, kā jau iepriekš minēts, 

Tiesa nav sniegusi precīzu šī jēdziena definīciju. ECT tikai atsevišķās lietās ir norādījusi uz 

nepieciešamību noteiktās demokrātiskās sabiedrībās „paredzēt sodu vai pat novērst visas 

izteiksmes formas, kas izplata, aicina vai attaisno uz naidu balstītu neiecietību (iekļaujot 

reliģisku neiecietību).”177 

 

Ņemot par paraugu dažu autoru izmantotu iedalījumu, ECT skatītās lietas saistītas ar naida 

runu ir iespējams grupēt vairākās kategorijās: 

 

1) pamudinājums uz rasu naidu jeb, citiem vārdiem sakot, naida runas izpausmes, 

pamatojoties uz personas vai personu grupas piederības noteiktai rasei; 

                                                 
176 Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.panta otrā daļa nosaka, ka vārda brīvību var ierobežot, lai aizsargātu „valsts 

drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, [lai] nepieļautu nekārtības vai noziegumus, 

aizsargātu veselību vai tikumību, aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas 

izpaušanu vai, lai nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti.” 
177 ECT 2004.gada 14.jūnija spriedums lietā Gündüz v. Turkey, 40.punkts. Lietas Nr.35071/97. 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 106 

2) pamudinājums naidu, balstoties uz reliģiju;  

3) pamudinājums uz citām naida formām, balstoties uz neiecietību, kas nāk no 

agresīva nacionālisma un etnocentrisma; 

4) vēsturisko faktu vai notikumu (piemēram, holokausta) noliegums; 

5) zaimošana.178 

 

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 17. panta piemērošana 

 

 

Izvērtējot ECT praksi attiecība uz naida runas ierobežošanu, uzmanība ir jāpievērš ne tikai 

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10.pantam. Lietās, kas skar naida runu, tikpat nozīmīgs ir arī 

Konvencijas 17.pants, kurš paredz tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegumu un nosaka 

sekojošo: 

„Nekas no šajā Konvencijā minētā nevar tikt iztulkots kā jebkādas valsts, grupas vai 

personas jebkādas tiesības iesaistīties jebkurā darbībā vai veikt jebkuru darbību, kuras mērķis ir 

likvidēt jebkuras no šeit minētajām tiesībām un brīvībām vai ierobežot tās lielākā mērā nekā tas 

noteikts šajā Konvencijā.”179  

 

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 17.pants un tajā noteiktais aizliegums ļaunprātīgi 

izmantot tiesības ir uzskatāms par vienu no Konvencijas „pamatprincipiem.”180 Tā mērķis ir 

divējāds: 

 

1) „nodrošināt, lai individuālas personas vai personu grupas ļaunprātīgi 

neizmantotu Konvencijā noteiktās tiesības tādā veidā, kā izplatot, piemēram, rasu naidu 

vai antisemītismu, kā to plaši darīja nacisti holokausta laikā; 

2) nodrošināt, lai valsts autoritātes nepiemērotu iespējamus Konvencijā garantēto 

tiesību ierobežojumus, pamatojoties uz neatbilstošiem motīviem vai, vēl ļaunāk, ar mērķi 

                                                 
178 (2007) A. The case-law of the European Court of Human Rights on Article 10 ECHR relevant for combating 

racism and intolerance. European Commission against Racism and Intolerance. Combating racism while respecting 

freedom of expression, Strasbourg, p. 98. 
179 Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, 17.pants. Eiropas Padomes Informācijas birojs. 

http://www.coe.lv/konv_sar.php?kid=5 (01.10.2009). 
180 van Dijk, P. van Hoof, F. van Rijn, A., Zwaak, L. (2006) Theory and Practice of the European Convention on 

Human Rights. Fourth Edition. Antwerpen-Oxford: Intersentia,  p.1084. 

http://www.coe.lv/konv_sar.php?kid=5
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mazināt Konvencijas vērtības un sekmēt totalitāru iezīmju veidošanos nacionālajās 

sabiedrības.”181 

 

ECT praksē Konvencijas 17.panta piemērošana attiecībā uz privātpersonām (lietās, kur 

sūdzības iesniedzējs ir persona vai personu grupa) izpaužas sekojoši: saņemot personas 

iesniegumu par iespējamu nepamatotu vārda brīvības ierobežojumu no valsts autoritāšu puses, 

pamatojoties uz Konvencijas 10.pantu, ECT nereti vispirms izvērtē, vai attiecīgajā lietā nav 

piemērojams Konvencijas 17.pants. Ja Tiesa atzīst, ka attiecībā uz sūdzības iesniedzēja gadījumu 

ir piemērojams Konvencijas 17.pants, Tiesa uzskata, ka iesniedzēja sūdzība nav pieņemama 

izskatīšanai (respektīvi, Tiesa atzīst, ka iesniedzēja tiesības nav pārkāptas). Ja tomēr 17.pants 

nav piemērojams, Tiesa turpina izvērtēt iespējamu 10.panta pārkāpumu pret sūdzības 

iesniedzēju. Izskatot iespējamu Konvencijas 10.panta pārkāpumu, ECT tāpat bieži izmanto 

17.pantu „netieši kā interpretācijas principu, lai šaubu gadījumā konstatētu, vai vārda brīvības 

ierobežojumi ir bijuši nepieciešami.”182 

 

ECT ir atzinusi vairākas lietās (pamatā tās ir lietas, kas skar rasu naida kurināšanu vai 

holokausta noliegumu183), ka iesniedzēja sūdzība nav pieņemama izskatīšanai, pamatojoties uz 

Konvencijas 17.pantu.  

Tā, piemēram, Glimmerveen and J. Hagenbeek v. Netherlands184 lietā Eiropas 

Cilvēktiesību komisija noteica, ka Konvencijas 17.pants nepieļauj izmantot 10.pantu, lai izplatītu 

idejas, kuras ir diskriminējošas, balstoties uz rasi. Attiecīgajā lietā ar sūdzību ECT vērsās divi 

Nīderlandes iedzīvotāji, kuriem tika liegts kandidēt pašvaldību vēlēšanās un kurus nacionāla 

tiesa bija notiesājusi, piespriežot divas nedēļas cietumsoda, par skrejlapu izplatīšanu. Skrejlapu 

virsrakstā bija norādes uz „baltajiem holandiešu iedzīvotājiem, mūsu baltajiem cilvēkiem”, 

savukārt teksts pauda sekojošo: 

 „Patiesība ir tāda, ka lielākajai mūsu iedzīvotāju daļai jau kopš ilga laika ir bijis gana 

simtiem tūkstošu surinamiešu, turku un citu, tā saucamo, viesstrādnieku klātbūtne mūsu valstī, 

kas, vēl jo vairāk, nepavisam šeit nav nepieciešami, un autoritātēm, kā tikai mūsu ļaužu 

                                                 
181 Turpat 
182 (2007) A. The case-law of the European Court of Human Rights on Article 10 ECHR relevant for combating 

racism and intolerance. European Commission against Racism and Intolerance. Combating racism while respecting 

freedom of expression, Strasbourg p. 100. 
183 Nicol A., Millar G., Sharland A. (2009) Media Law & Human Rights. Second Edition. Oxford University Press, 

p. 134. 
184 Eiropas Cilvēktiesību komisijas 1979.gada 11.oktobra lēmums par pieņemamību lietā Glimmerveen and J. 

Hagenbeek v. Netherlands. Lietas Nr. 8348/78 & 8406/78.  
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kalpotājiem, būtu jāparūpējas, lai šie nevēlamie ārvalstnieki pamet mūsu valsti, cik ātri vien 

iespējams. Tiklīdz Nederlandse Volks Unie [iesniedzēju pārstāvētā partija] iegūs politisko varu 

mūsu valstī, tā sakārtos uzņēmējdarbību un, pirmkārt, aizvāks visus surinamiešus, turkus un 

citus, tā saucamos, viesstrādniekus prom no Nīderlandes.”185  

Eiropas Cilvēktiesību komitejai attiecīgajā lietā nebija grūtību konstatēt, ka minēto 

skrejlapu saturs bija vērsts uz Konvencijā noteikto tiesību graušanu. Ņemot vērā Komisijas 

secinājumu, sūdzības iesniedzēju pieteikums tika atzīts par nepieņemamu izskatīšanai, 

pamatojoties uz Konvencijas 17.pantu. 

 

Pie līdzvērtīga secinājuma Eiropas Cilvēktiesību tiesa nonāca lietā Norwood v. the United 

Kingdom186, kur iesniedzējs vērsās ECT, uzskatot, ka valsts ir pārkāpusi viņa tiesības uz vārda 

brīvību (Konvencijas 10.pantu). Minētajā lietā pret iesniedzēju bija ierosināta krimināllieta, 

pamatojoties uz plakātu, ko viņš bija novietojis sava pirmā stāva dzīvokļa logā. Plakātā bija 

redzama liesmās degoša „Dvīņu Torņu” fotogrāfija, vārdi „Islāmu ārā no Lielbritānijas–

aizsargājiet britus!”, kā arī pusmēness un zvaigzne aizlieguma zīmē. ECT konstatēja: 

 „šāds vispārīgs, spēcīgs uzbrukums reliģiskai grupai, sasaistot visu grupu ar terorisma 

aktu, ir nesavienojams ar Konvencijā pasludinātajām un garantētajām vērtībām, īpaši, ar 

toleranci, sabiedrisko mieru un diskriminācijas aizliegumu. Iesniedzēja logā izvietotais plakāts 

satur ar 17.pantu saprotamo rīcību, kas attiecīgi netiek aizsargāta ar Konvencijas 10. vai 

14.pantu.”187 

 

Visbeidzot, lietā Garaudy v. France, kuras pamatā ir iesniedzēja publicēta grāmata, kas 

noliedz noziegumus pret cilvēci un pamudina uz rasu naidu un vardarbību, ECT atzina 

pieteikumu par nepieņemamu, paužot sekojošo: 

 „Noziegumu pret cilvēci noliegšana ir viena no nopietnākajām jūdu rasu apmelošanas 

formām un aicinājums uz naidu pret tiem. Šādu vēsturisku faktu noliegšana vai „pārrakstīšana” 

mazina vērtības, uz kurām balstās cīņa pret rasismu un antisemītismu un satur nopietnus 

draudus publiskai kārtībai. Šāda rīcība ir pretēja demokrātijai un cilvēktiesībām tādēļ, ka tā 

                                                 
185 Turpat, 4.punkts. 
186 ECT 1994.gada 23.septembra lēmums par pieņemamību lietā Norwood v. the United Kingdom. Lietas 

Nr.23131/03. 
187 Turpat. 
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pārkāpj citu tiesības. Tās ierosinātājiem neapstrīdami ir ļaunprātīgi nolūki, kas atbilst 

Konvencijas 17. panta aizliegto mērķu kategorijai.”188  

 

Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 10. panta piemērošana 

 

Ja, izvērtējot personas sūdzību, ECT konstatē, ka tā nav noraidāma, pamatojoties uz 

Konvencijas 17.pantu, Tiesa analizē, vai nav noticis personas tiesību uz vārda brīvību 

pārkāpums, saskaņā ar Konvencijas 10.pantu. 

Kā jau iepriekš minēts, Tiesa uzskata, ka iejaukšanās personas tiesību uz vārda brīvību 

īstenošanā ir Konvencijas 10.panta pārkāpums, ja vien attiecībā uz iejaukšanos var secināt, ka tā 

„ir noteikta likumā, pamatojas uz vienu vai vairākiem leģitīmajiem mērķiem, kas ir noteikti 

10.panta otrajā daļā un ir nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, lai sasniegtu nepieciešamo 

mērķi vai mērķus.”189 

 

Ņemot vērā iepriekš analizēto naida runas jēdzienu un ierobežošanas nepieciešamību, var 

formulēt naida runas ierobežošanas mērķi: aizsargāt vienlīdzību, tiesības uz psihisku un fizisku 

integritāti, tiesības būt brīvam no diskriminācijas, kā arī galējā variantā – tiesības uz dzīvību.190 

Lai attiecīgo mērķi sasniegtu, nesamērīgi neierobežojot personas tiesības uz vārda brīvību, katrā 

lietā ir rūpīgi jāizvērtē ECT praksē noteikto kritēriju esamību. 

 

No ECT judikatūras izriet, ka visbiežāk vārda brīvības ierobežojumi ir paredzēti valsts 

nacionālajos likumos (piemēram, likumi, kas aizsargā citu personu godu vai cieņu), kā arī ir 

iespējams identificēt vienu vai vairākus leģitīmos mērķus (noteiktus 10.panta otrajā daļā), kurus 

ar ierobežojumu valsts ir gribējusi sasniegt. Sarežģītāks jautājums ir par kritērija „nepieciešams 

demokrātiskā sabiedrībā” piepildīšanu. Pievēršoties ECT spriedumiem, var konstatēt, ka Tiesa 

ņem vērā vairākus nosacījumus un apstākļus. 

 

                                                 
188 ECT 2003.gada 24.jūnija lēmums par pieņemamību lietā Garaudy v. France. Lietas Nr.65831/01. 
189 ECT 2004.gada 14.jūnija spriedums lietā Gündüz v. Turkey, 26.punkts. Lietas Nr.35071/97. 
190 Callamand A. (2006) Freedom of speech and offence: why blasphemy laws are not the appropriate response. 

Equal Voices. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, Issue 18, p. 10. 
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Viens no nozīmīgākajiem kritērijiem, kuru ECT izvērtē lietās, kas skar vārda brīvības 

ierobežošanu, pamatojoties uz naida runas paušanu, ir informācijas paudēja mērķis un 

nodoms. Šajā sakarā uzmanību ir vērsts pievērst lietai Jersilds v. Denmark, kuras pamatā ir dāņu 

žurnālista notiesāšana ar naudas sodu par jauniešu uzkūdīšanu un pamudināšanu uz rasistisku 

izteikumu izplatīšanu iesniedzēja sagatavotā dokumentālā materiālā. Jaunieši sevi dēvēja par 

„zaļajām jakām” un cita starpā intervijā pauda sekojošo: „Nēģeris nav cilvēciska būtne, tas ir 

dzīvnieks, tas attiecas arī uz visiem ārzemju strādniekiem, turkiem, dienvidslāviem un kā viņus 

tur sauc.”191  

ECT attiecīgajā lietā secināja, ka „intervijas ievads sākās ar atsauci uz pēdējā laika 

sabiedrisko diskusiju un preses komentāriem par rasismu Dānijā, tādējādi aicinot skatītāju vērot 

programmu šādā kontekstā. [...] Vērtējot sižetu kopumā, objektīvi nešķiet, ka tā mērķis būtu 

rasistisku uzskatu un ideju izplatīšana.”192 Tiesa konstatēja, ka iesniedzēja nolūks, sagatavojot 

attiecīgo pārraidi, nebija rasistisks, un, ņemot vērā lietas apstākļus, secināja, ka iesniedzēja 

tiesību ierobežošana nebija samērīga un nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā. 

Minētais ECT spriedums ir tieši saistāms ar preses „sargsuņa lomu”, kas uzliek medijiem 

par pienākumu atspoguļot sabiedrībā svarīgu informāciju. Apzinoties nepieciešamību atsevišķos 

gadījumos atspoguļot arī tādu informāciju, kas varētu saturēt naida runas pārraidīšanu, ECT ir 

paredzējusi žurnālista sodīšanas aizliegumu, ja tā nolūks nav bijis rasistisku vēstījumu paušana. 

 

Nākamais kritērijs, kam ECT pievērš uzmanību, ir izteicienu saturs. Izvērtējot ECT 

spriedumus var secināt, ka īpaša analīze ir piemērojama „reliģiskiem izteicieniem”, kā arī 

svarīgs ir „pausto izteicienu patiesīgums” lietās, kas skar vēsturisku faktu apstrīdēšanu.193 ECT ir 

noteikusi, ka „reliģisku viedokļu un ticību sakarā var tikt leģitīmi noteikts pienākums izvairīties, 

ciktāl iespējams, no tādu viedokļu paušanas, kuri ir nepelnīti aizvainojoši citām personām un 

tādējādi aizskar to tiesības, un kuri attiecīgi nesekmē nekāda veida sabiedrības attīstībai 

noderīgas publiskas diskusijas.”194 Savukārt lietās par vēsturisku faktu apstrīdēšanu, ECT 

norāda uz nepieciešamību izšķirt jautājumus „kuri ir daļa no starp vēsturniekiem notiekošām 

                                                 
191 ECT 1994.gada 23.septembra spriedums lietā Jersild v. Denmark, 11.punkts. Lietas Nr.15890/89. 
192 Turpat 33.punkts. 
193 Weber A. (2007) The case-law of the European Court of Human Rights on Article 10 ECHR relevant for 

combating racism and intolerance. European Commission against Racism and Intolerance. Combating racism while 

respecting freedom of expression, Strasbourg, p. 103. 
194 ECT 1994.gada 20.septembra spriedums lietā Otto-Preminger-Institut v. Austria, 49.punkts. Lietas Nr.13470/87. 
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diskusijām par atsevišķiem notikumiem un to interpretāciju.”195 Un tādus notikumus, „kuri 

ietilpst skaidri vispāratzītu vēsturisku faktu kategorijā, kā, piemēram, holokausts, kura 

noliegšana vai apstrīdēšana tiktu „izcelta” no 10.panta aizsardzības, pamatojoties uz 

17.pantu.”196 

 

Nozīmi ECT tāpat pievērš auditorija, kam izteicieni ir adresēti un kontekstu, kādā tas tiek 

veikts. Piemēram, jau minētajā Jersilda lietā ECT pauda: „Bez tam jāpatur prātā, ka sižets tika 

pārraidīts kā nopietna dāņu ziņu programmas daļa un bija domāts labi informētiem 

skatītājiem.”197 No tā attiecīgi izriet, ka: ”ir mazāka iespēja, ka izteicienus uztvers kā rasu naidu 

kurinošus, ja tie ir vērsti kā daļa no publiskas debates uz labi informētu publiku.”198  

ECT tāpat ir uzsvērusi nozīmi kontekstam, kādā izteicieni ir pausti, lietā Gündüz v. 

Turkey199. Attiecīgajā lietā sūdzības iesniedzējs piedalījās televīzijas diskusijā, kas tika pārraidīta 

tiešraidē kādas programmas ietvaros. Diskusijā viņš uzstājās kādas islāma sektas vadītāja 

kapacitātē un intervijas laikā pauda radikālas idejas par demokrātiju, sekulārismu un atklāti 

atbalstīja šariāta likumus. Izvērtējot, vai iesniedzēja tiesības uz vārda brīvību tika ierobežotas 

samērīgi, ECT cita starpā norādīja sekojošo: „Tiesa turklāt atzīmē, ka programmas formāts bija 

veidots, lai veicinātu viedokļu vai pat argumentu apmaiņu tādā veidā, lai paustie viedokļi būtu 

pretēji viens otram un debates noturētu skatītāju uzmanību. Tā atzīmē [..], ka ciktāl diskusijas 

bija saistītas ar sektas prezentāciju un aprobežojās ar viedokļu apmaiņu par reliģijas lomu 

demokrātiskā sabiedrībā, tās radīja iespaidu, ka diskusijas mērķis ir meklēt veidus, kā informēt 

sabiedrību par Turcijas iedzīvotājiem svarīgu tematu.”200 Attiecīgajā lietā, ņemot vērā arī 

pārējos lietas apstākļus, ECT konstatēja, ka iesniedzēja tiesības uz vārda brīvību tika ierobežotas 

nepamatoti. 

 

Visbeidzot, ECT nozīmi piešķir arī tam, kāds ir informācijas paudēja ieņemamais amats 

vai pozīcija. Piemēram, ECT lietā Incal v. Turkey ir noteikusi, ka: „Tiesības uz vārda brīvību ir 

īpaši nozīmīgas politiskajām partijām un to aktīvajiem dalībniekiem. Tie pārstāv savus vēlētājus, 

pievērš uzmanību viņu rūpēm un aizstāv to intereses. Attiecīgi, iejaukšanās politiķa, kurš ir 

                                                 
195 ECT 1998.gada 23.septembra spriedums lietā Lehideux and Isorni v. France, 47.punkts. Lietas 

Nr.55/1997/839/1045. 
196 Turpat. 
197 ECT 1994.gada 23.septembra spriedums lietā Jersild v. Denmark, 34.punkts. Lietas Nr.15890/89. 
198 Ovey C. and White C.A.R. The European Convention on Human Rights.  New York: Oxford University Press, 

2006, p. 321. 
199 ECT 2004.gada 14.jūnija spriedums lietā Gündüz v. Turkey, 42.punkts. Lietas Nr.35071/97. 
200 Turpat, 44.punkts. 
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opozīcijas partijas biedrs, vārda brīvībā, pieprasa rūpīgu Tiesas izvērtējumu.”201 Minētajā lietā 

iesniedzējs bija politiskās partijas biedrs, kuras darbības ietvaros viņš izplatīja skrejlapu, kas 

kritizēja vietējo autoritāšu īstenotos pasākumus, īpaši pret maza apjoma nelegālo tirdzniecību un 

nelikumīgu telšu izvietošanu ap pilsētu. Pēc skrejlapu izplatīšanas tika ierosināts kriminālprocess 

un iesniedzējam tika piespriests sešu mēnešu un divdesmit dienu ieslodzījums un naudas sods 

par cilvēku kūdīšanu uz naidu un noziegumu. ECT attiecīgajā lietā konstatēja, ka iesniedzēja 

notiesāšana nebija samērīga (īpaši ņemot vērā smago sodu, kāds iesniedzējam tika piespriests) ar 

sasniedzamo mērķi un attiecīgi konstatēja, ka ierobežojums nebija nepieciešams demokrātiskā 

sabiedrībā. 

ECT tāpat ir noteikusi, ka īpašas saistības izriet arī no tā, ja informācijas paudējs ir bijis 

skolotājs202 vai, piemēram, tiesnesis.203 

                                                 
201 ECT 1998.gada 9.jūnija spriedums lietā Incal v. Turkey, 46.punkts. Lietas Nr.41/1997/825/1031. 
202 Skatīt, piemēram, ECT 2004.gada 18.maija lēmumu par pieņemamību lietā Seurot v. France. Lietas 

Nr.57383/00. 
203 Skatīt, piemēram, ECT 2009.gada 26.februāra spriedumu lietā Kudeshkina v. Russia. Lietas Nr. 29492/05. 
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Eiropas Savienības tiesību prasības rasisma un neiecietības novēršanai un apkarošanai 

 

 Runājot par Eiropas Savienības prasībām rasisma un neiecietības apkarošanai vispirms 

būtu jāmin Eiropas Savienības Pamattiesību Harta204. Minētais dokuments, kuram līdz Lisabonas 

līguma spēkā stāšanās brīdim ir tikai ieteikuma tiesību (soft law – angļu val.) raksturs, ietver 

norādes: 

 

 uz vārda un informācijas brīvības jautājumiem (Hartas 11.pantā, kas tiek citēts šīs 

rokasgrāmatas sadaļas ievadā); 

 uz diksriminācijas  aizliegumu pēc vairākām pazīmēm, norādot  21.panta 1.daļā, ka 

ir „Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, 

ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas 

vai pārliecības, politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar 

piederību pie nacionālās minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, 

invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ”. 

 

Būtu jāatzīmē, ka līdz šim Eiropas Savienības tiesiskais regulējums rasisma un neiecietības 

novēršanai attīstījās 3 virzienos: 

1) Plašsaziņas līdzekļu tiesiskais regulējums rasisma un neiecietības novēršanas jautājumos;  

2) Rasu nediskriminācijas jautājumu tiesiskais regulējums; 

3) Rasisma un ksenofobijas apkarošanas krimināltiesiskais regulējums 

 

Plašsaziņas līdzekļu tiesiskais regulējums rasisma un neiecietības novēršanas jautājumos 

 

Jāatzīmē, ka Eiropas Savienības iespējas saskaņot politiku un tiesību aktus plašsaziņas 

līdzekļu jomā ir visai ierobežotas. Mēģinājums izstrādāt direktīvu visiem plašsaziņas līdzekļiem 

beidzās nesekmīgi. 1989.gadā tika pieņemta direktīva 89/552/EEK par dažu audiovizuālo mediju 

                                                 
204 Eiropas Savienības Pamattiesību Harta, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 303, 14.12.2007. 1-12.lpp.,  

http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm (12.11.2009) 

http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm
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pakalpojumu sniegšanas noteikumu koordinēšanu, kas ietverti ES dalībvalstu normatīvajos un 

administratīvajos aktos (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)205.  

 

Direktīvas 89/552/EEK 3.b pants nosaka, ka:  

„Dalībvalstis ar atbilstīgiem līdzekļiem nodrošina, ka audiovizuālo mediju pakalpojumi, 

kurus nodrošina to jurisdikcijā esoši mediju pakalpojumu sniedzēji, nesatur naida kurināšanu 

rases, dzimuma, reliģijas vai valstspiederības dēļ.” 

 

Minētās direktīvas 3.e panta 1.daļas (c) punkts ietver diskriminācijas aizlieguma prasības 

attiecībā uz audiovizuālo komerciālo paziņojumu saturu:  

“Dalībvalstis nodrošina, ka to jurisdikcijā esošo mediju pakalpojumu sniedzēju 

nodrošinātie audiovizuālie komerciālie paziņojumi atbilst šādām prasībām (audiovizuālos 

komerciālajos paziņojumos): 

i) neaizskar cilvēka cieņu; 

ii) neietver un nepopularizē diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, 

valstspiederības, reliģiskās piederības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās 

orientācijas dēļ”. 

 

Savukārt minētās direktīvas 2.a.panta 1. un 4. daļa nosaka, ka dalībvalstīm ir tiesības 

rīkoties arī atsevišķos gadījumos, kad notiek ar rasismu un ksenofobiju  pausto viedokļu saturošu 

audiovizuālo mediju pakalpojumu retranslācija no citām dalībvalstīm:  

„jānodrošina uztveršanas brīvību un savā teritorijā neierobežo audiovizuālo mediju 

pakalpojumu retranslāciju no citām dalībvalstīm to apsvērumu dēļ, kas attiecas uz jomām, kuras 

koordinē ar šo direktīvu... 

Attiecībā uz audiovizuālo mediju pakalpojumiem pēc pieprasījuma dalībvalstis var veikt 

pasākumus, lai atkāptos no 1. punkta saistībā ar konkrētu pakalpojumu, ja ir izpildīti šādi 

nosacījumi: 

a) pasākumi ir: 

 nepieciešami viena no šādiem iemesliem dēļ: 

                                                 
205 Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva  89/552/EEK (1989. gada 3. oktobris) par dažu audiovizuālo mediju 

pakalpojumu sniegšanas noteikumu koordinēšanu, kas ietverti dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos, 

Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis, L 298, 17.10.1989., 23. lpp. Šī direktīva tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes 1997. gada 30.jūnija direktīvas 97/36/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra 

Direktīvas 2007/65/EK starpniecību. Šajā rokasgrāmatā tik citēta tās teksta pēdējā versija. 
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-sabiedriskā kārtība, jo īpaši kriminālpārkāpumu novēršana, izmeklēšana, atklāšana un 

kriminālvajāšana, ietverot nepilngadīgo aizsardzību un cīņu pret naida kurināšanu rases, 

dzimuma, reliģijas vai valstspiederības dēļ un personu cieņas aizskaršanu attiecībā uz 

individuālām personām… 

 pieņemti pret audiovizuālo mediju pakalpojumiem pēc pieprasījuma, kas ierobežo i) 

punktā minētos mērķus vai kas rada nopietnu un īpaši nopietnu risku, ka tie varētu 

ierobežot šos mērķus; 

 samērīgi ar šiem mērķiem; 

b) pirms attiecīgo pasākumu pieņemšanas, neskarot tiesas procesus, tostarp iepriekšējo 

izmeklēšanu un darbības, kas veiktas saskaņā ar kriminālizmeklēšanu, dalībvalsts ir: 

- prasījusi dalībvalstij, kuras jurisdikcijā ir mediju pakalpojumu sniedzējs, veikt 

pasākumus, un tā šādus pasākumus nav veikusi, vai tie bijuši nepiemēroti, 

 - ir paziņojusi Komisijai un tai dalībvalstij, kuras jurisdikcijā ir mediju pakalpojumu 

sniedzējs, par savu nodomu veikt šādus pasākumus. „  

 

Pie šīs pašas tiesību aktu grupas būtu daļēji pieskaitāmas Eiropas Savienības iniciatīvās 

„Drošā Interneta” vides radīšanai, kas skara arī Internetā darbojušos plašsaziņas līdzekļus. 

Eiropas Savienības Drošākā Interneta Rīcības plāns (Safer Internet Action Plan -angļu val.) 

1999.-2004.gados un, vēlāk, Drošāka Interneta Plus programma 2005.-2008.gg. paredzēja 

sadarbības sekmēšanu starp komerciāliem un nekomerciāliem operatoriem, kas skara 

“nelikumīga un kaitīgā satura” pārraidi Internetā, ieskaitot arī rasisma un ksenofobisku uzskatu 

paušanu tīmeklī. Jau dažus gadus pēc iepriekšminētā rīcības plāna izpildes uzsākšanas 

Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju 2001. gada 28. jūnija sanāksmes deklarācija par 

rasisma un ksenofobijas apkarošanu internetā, pastiprinot darbu ar jauniešiem (2001/C 

196/01)206 izteica sekojošās atziņas: 

- atzinīgi izteicās par Eiropas Komisijas iniciatīvu pārbaudīt tos ES 

pasākumus, kuri tika vērsti pret rasistiskām un ksenofobiskām darbībām internetā,  

- uzsvēra nepieciešamību jauniešu vidū radīt izpratni par pašreizējiem 

tiesību aktiem attiecībā uz rasistiska un ksenofobiska materiāla publicēšanu un 

                                                 
206 Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju sanāksmes deklarācija (2001. gada 28. jūnijs) par rasisma un 

ksenofobijas apkarošanu internetā, pastiprinot darbu ar jauniešiem (2001/C 196/01), Eiropas Savienības Oficiālais 

Vēstnesis C 196, 12.07.2001., lpp. 1. 
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izplatīšanu internetā, kā arī par tīmeklī atrastā materiāla kritiskas analīzes nozīmi, 

pievēršot uzmanību skolu un citu saistīto institūciju nozīmei šīs izpratnes 

veidošanā, un, visbeidzot, 

- uzsvēra nepieciešamību veicināt sadarbību starp interneta pakalpojumu 

sniedzējiem, t.i., piekļuves sniedzējiem un tīmekļa mitinātājiem, un dalībvalstu 

policijas un tiesu iestādēm, lai apkarotu rasisma un ksenofobijas materiālus 

internetā. 

Pieņemšanas laika ziņā pēdējā programma drošākās Interneta vides radīšanai tika pieņemta 

ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra lēmumu nr.1351/2008/EK, ar ko 

izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto Internetu un citas 

saziņas tehnoloģijas207. 

                                                 
207 Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1351/2008/EK ( 2008. gada 16. decembris ), ar ko izveido 

daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri izmanto Internetu un citas saziņas tehnoloģijas, Eiropas 

Savienības Oficiālais Vēstnesis L 348, 24.12.2008, lpp. 0118 – 0127. 
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Rasu nediskriminācijas jautājumu tiesiskais regulējums 

 

2000.gada 29.jūnijā Padome pieņēma Direktīvu 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas 

attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības208. Minētā tiesību 

akta Preambulas 6.punktā tika uzsvērts, ka „Eiropas Savienība noraida teorijas, ar kuru 

palīdzību notiek mēģinājumi noteikt atsevišķu cilvēku rasu pastāvēšanu. Termina "rases 

piederība" lietošana šajā direktīvā nenozīmē šādu teoriju pieņemšanu.” Padome turpināja ar 

norādi, ka „Diskriminācija rasu vai etniskās piederības dēļ var apdraudēt EK līguma mērķu 

sasniegšanu, jo īpaši augsta līmeņa nodarbinātības un sociālās aizsardzības sasniegšanu, dzīves 

līmeņa un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, ekonomisko un sociālo izlīdzināšanu un 

solidaritāti.” Direktīva 2000/43/EK aizliedz tiešu vai netiešu diskrimināciju, kas sakņojas rasu 

vai etniskajā piederībā, taču tā neattiecas uz atšķirīgu attieksmi, kas balstās uz tautību, un 

neskar noteikumus, kas reglamentē trešo valstu pilsoņu iebraukšanu un uzturēšanos, kā arī 

viņu piekļuvi darba iespējām un profesijai. 

  Direktīvā 2000/43/EK noteiktais vienādas attieksmes princips nozīmē to, ka nedrīkst 

pastāvēt tieša vai netieša diskriminācija rasu vai etniskas piederības dēļ: 

 tiešā diskriminācija iestājas tad, kad salīdzināmā situācijā pret vienu personu 

izturas, ir izturējušies vai izturētos sliktāk nekā pret otru personu rasu vai 

etniskas piederības dēļ; 

 netiešā diskriminācija iestājas tad, kad acīmredzami neitrāls noteikums, kritērijs 

vai prakse nostāda kādas rasu vai etniskas piederības personas īpaši nelabvēlīgā 

situācijā, salīdzinot ar citām personām, ja vien šāds noteikums, kritērijs vai 

prakse nav objektīvi attaisnojams ar tiesisku mērķi un ja vien tas nav 

proporcionāls un vajadzīgs šāda mērķa sasniegšanas līdzeklis. 

Minētā direktīva paredz arī atbildību par uzmākšanos (harassment – angļu val.). Par 

uzmākšanos ir uzskatāma uzskata iepriekšminētā diskriminācija, kad vērojama nevēlama ar 

rasu vai etnisku piederību saistīta uzvedība ar mērķi pārkāpt personas cieņu un veidot 

                                                 
208 Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām 

neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 180 , 19/07/2000 Lpp. 0022 – 

0026. 
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baiļpilnu, nežēlīgu, degradējošu, pazemojošu vai noziedzīgu vidi. Direktīva 2000/43/EK 

paredz dalībvalstu tiesības definēt savos likumos un praksē uzmākšanās jēdzienu. 

 

Eiropas Savienības dalībvalstīm bija jāievieš šīs direktīvas prasības savos likumos tādā 

veidā, lai tās varētu piemērot visām personām gan valsts, gan privātajā sektorā, to skaitā arī 

valsts iestādēs, attiecībā uz: 

 nosacījumiem darba, pašnodarbinātības un profesijas iegūšanai, to skaitā atlases 

kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem, lai kāda arī nebūtu darbības 

nozare, un visos profesionālās hierarhijas līmeņos, tostarp profesionālo izaugsmi; 

 piekļuvi visu veidu un visu līmeņu profesionālajām norādēm, arodapmācību, 

progresīvo arodapmācību un pārkvalificēšanos, tostarp praktiskā darba pieredzi; 

  nodarbinātības nosacījumiem un darba apstākļiem, to skaitā atlaišanu un 

apmaksu; 

 dalību un iesaistīšanos kādā strādnieku vai darbinieku organizācijā vai jebkurā 

organizācijā, kuras biedri darbojas konkrētā profesijā, tostarp šādu organizāciju 

piešķirtajiem pabalstiem; 

 sociālo aizsardzību, to skaitā sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi; 

 sociālajām priekšrocībām; 

 izglītību; 

  piekļuvi pakalpojumiem un precēm un to piegādi, kas ir pieejami sabiedrībai, 

tostarp dzīvokļu apgādi. 

 

Direktīva 2000/43/EK paredzēja Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības noteikt, ka 

„dažāda attieksme, kas balstās uz īpašību, kas saistīta ar rasu vai etnisku piederību, neveido 

diskrimināciju, ja attiecīgo profesionālo darbību rakstura dēļ vai kontekstā, kādā tās tiek 

veiktas, šāda īpašība veido patiesu un noteicošu profesionālo prasību, ar nosacījumu, ka mērķis 

ir likumīgs un prasība ir proporcionāla.” 

Direktīva 2000/43/EK noteica arī Eiropas Savienības dalībvalstu pienākumu nodrošināt, 

lai tajā minēto tiesību aizsardzības procedūras būtu pieejamas visām personām, kuras uzskata 

sevi par cietušām, jo viņām nav piemērots vienādas attieksmes princips. Attiecīgi katrai 

Eiropas Savienības dalībvalstij: 
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- bija jānozīmē kompetenta iestāde vai iestādes sūdzību izskatīšanai nolūkā nodrošināt 

nediskriminācijas principa ievērošanu praksē,  

- bija jāparedz sankciju sistēma par valsts tiesību aktu pārkāpumiem, kuri tika pieņemti 

saskaņā ar šo direktīvu.   

Kā izriet no direktīvas teksta, Eiropas Savienības dalībvalstīm direktīva piešķīra zināmu 

rīcības brīvību tās pasākumu ieviešanai. Tika paredzēta iespēja saglabāt arī esošās nacionālo 

tiesību aktu prasības gadījumos, kad tās bija augstākās par direktīvā noteiktajām. Minētās 

direktīvas normas ir transponētas tādu Latvijas Republikas tiesību aktu, kā Valsts 

civildienesta likums, likums “Par sociālo drošību”, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, 

Tiesībsarga likums, Administratīvo pārkāpumu kodekss un Krimināllikums, normās. 

 

Direktīva 2000/43/EK ieviešanas sakarā būtu jāatzīmē Eiropas Kopienu Tiesas 2008. gada 

10. jūlija spriedums lietā C-54/07 Lieta C-54/07 Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding pret Firma Feryn NV par darba ņēmēja publiskiem izteikumiem209. Lietas 

būtība ir sekojošā: viens no uzņēmuma Firma Feryn NV, kas specializējas paceļamo un sekciju 

durvju pārdošanā un uzstādīšanā, direktoriem, publiski izteica apstiprinājumu, ka viņa sabiedrība 

nevēlas pieņemt darbā tā saucamos “svešzemniekus”, jo klienti tā īsti nevēlas darbu veikšanas 

laikā dot viņiem pieeju savām privātajām dzīvesvietām.  

Beļģijas Karalistes likumdevējs apvienībai Centrum voor gelijkheid van kansen en voor 

racismebestrijding (Iespēju vienlīdzības un rasisma apkarošanas centrs) ir devis iespēju vērsties 

tiesā, ja diskriminācija pastāv vai varētu pastāvēt, turklāt iepriekšēja sūdzība nav nepieciešama. 

Tādējādi Centrum lūdza Beļģijas darba tiesām atzīt, ka Feryn īsteno diskriminējošu darbā 

pieņemšanas politiku. Pirmās instances tiesa noraidīja šo prasību, pamatodama, ka lietā nav 

pierādījumu, kā arī nevar prezumēt, ka kāda persona bija pieteikusies darbā un nav tikusi 

pieņemta. Centrum pārsūdzēja šo spriedumu un apelācijas instances tiesa (Arbeidshof te Brussel 

- Briseles Apelācijas darba lietu tiesa), uzskatot, ka ir nepieciešama Direktīvas 2000/43 

interpretācija, vērsās Eiropas Kopienu Tiesā, uzdodot tai vairākus prejudiciālos jautājumus par 

darba devēja izteikumiem un diskriminācijas iespējamo pastāvēšanu. 

                                                 
209 Autori šajā aprakstā ir izmantojuši Tieslietu ministrijas sniegto sprieduma atreferējuma izvilkumu, kas ir 

pieejams Tieslietu ministrijas mājas lapā. Viņi pateicās Tieslietu ministrijai par iespēju izmantot to šīs grāmatas 

vajadzībām. Sprieduma pilns teksts latviešu valodā pieejams šeit: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0054:lv:HTML (12.11.2009) 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=23309
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0054:lv:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007J0054:lv:HTML
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Eiropas Kopienu Tiesa, norādot uz Direktīvas 2000/43 mērķi, uzsvēra, ka identificējama 

sūdzības iesniedzēja neesamība neļauj secināt, ka nav notikusi tieša diskriminācija. Proti, 

Direktīvas 2000/43 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā, ievērojot preambulas astoto apsvērumu 

(„veicināt apstākļus sociāli ietveroša darba tirgus nodrošināšanai”), paredzēts, ka tā inter alia 

attiecas arī uz atlases kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem. Proti, mērķis veicināt 

apstākļus sociāli ietveroša darba tirgus nodrošināšanai būtu grūti sasniedzams, ja 

Direktīvas 2000/43 piemērošanas joma attiektos tikai uz gadījumiem, kad neveiksmīgs 

kandidāts, uzskatīdams sevi par tiešas diskriminācijas upuri, pret savu darba devēju iesniedz 

tiesā prasību. Tādēļ, ja darba devējs publiski paziņo, ka nepieņems darbiniekus ar noteiktu 

etnisku vai rasu piederību, tas acīmredzami var nopietni atturēt noteiktus kandidātus pieteikties 

un tādēļ radīt šķērsli viņu pieejai darba tirgum, ir tieša diskriminācija saistībā ar pieņemšanu 

darbā un nav jābūt identificējamam sūdzības iesniedzējam, kas apgalvo, ka ir šādas 

diskriminācijas upuris. 

 

Tādējādi Eiropas Kopienu Tiesa secināja, ka : 

1)   tas, ka darba devējs publiski paziņo, ka nepieņems darbā algotus darbiniekus ar 

noteiktu etnisku vai rasu piederību, ir tieša diskriminācija saistībā ar pieņemšanu darbā 

Direktīvas 2000/43/EK izpratnē, jo šādi paziņojumi var nopietni atturēt zināmus kandidātus 

pieteikt savu kandidatūru un tādēļ radīt šķērsli viņu pieejai darba tirgum; 

2)  Direktīva  2000/43 nosaka, lai pat tad, ja nav identificējama rasu diskriminācijas upura, 

šīs direktīvas transponēšanai pieņemto valsts tiesību normu pārkāpumiem piemērojamo sankciju 

sistēma būtu jābūt efektīvai, proporcionālai un preventīvai. 

3) publiski darba devēja paziņojumi, ka, pamatojoties uz viņa īstenoto darbā pieņemšanas 

politiku, viņš nepieņems darbā algotus darbiniekus ar noteiktu etnisku vai rasu piederību, ir 

pietiekami, lai Direktīvas 2000/43 8. panta 1. punkta izpratnē varētu pieļaut, ka tiek īstenota tieši 

diskriminējoša darbā pieņemšanas politika. Līdz ar to šim darba devējam jāpierāda, ka 

vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpums nav noticis. Viņš to var darīt, pierādot, ka patiesā 

uzņēmuma darbā pieņemšanas prakse neatbilst šiem paziņojumiem. Dalībvalsts iesniedzējtiesai 

jāpārbauda, vai pārmestie fakti ir pierādīti, un jāizvērtē, vai šī darba devēja apgalvojumu, ka viņš 

neesot pārkāpis vienlīdzīgas attieksmes principu, pierādījumi ir pietiekami. 
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Rasisma un ksenofobijas apkarošanas krimināltiesiskā regulējuma tuvināšana Eiropas 

Savienībā 

 

Pašreiz jautājumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanas krimināltiesiskā regulējuma 

tuvināšanu Eiropas Savienībā regulē Pamatlēmums 2008/913/TI par krimināltiesību 

izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm210. Tā 

izstrāde sākas 2001.gada novembrī, kad Eiropas Komisija iesniedza izskatīšanai Pamatlēmuma 

projektu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu. Projekts apspriešana ilga 7 gadus, līdz 2008. 

gada 28.novembrī Padome Pamatlēmumu 2008/913/TI. Eiropas Savienības dalībvalstīm ir 

jāveic pasākumi, lai līdz 2010. gada 28. novembrim izpildītu šī Pamatlēmuma prasības un 

jānosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai to tiesību aktu tekstu, ar kuriem tās 

savos tiesību aktos transponē šī pamatlēmuma prasības. 

 

 Pamatlēmuma 2008/913/TI ir norādīts, ka Eiropas Savienībai ir jādefinē vienota 

attieksme pret rasismu un ksenofobiju krimināltiesībās, lai nodrošinātu to, ka vienu un to 

pašu rīcību visās dalībvalstīs uzskata par noziedzīgu nodarījumu un ka fiziskām un 

juridiskām personām, kas izdarījušas šādus noziedzīgus nodarījumus vai ir atbildīgas par 

tiem, ir paredzētas efektīvas, samērīgas un preventīvas sankcijas. Pamatlēmums ir paredzēts, 

lai, izmantojot krimināltiesības, apkarotu vienīgi sevišķi smagas rasisma un ksenofobijas 

izpausmes. Tā kā dalībvalstu kultūras un juridiskās tradīcijas zināmā mērā un jo sevišķi šajā 

jomā ir atšķirīgas, pašlaik nevar pilnībā saskaņot tiesību aktus krimināltiesību jomā. 

Pamatlēmuma preambulā ir uzsvērti vairāku jautājumi, kuri ir svarīgi tā interpretācijai: 

 Jēdziens "izcelsme" galvenokārt attiecas uz personām vai personu grupām, kas 

ir cēlušās no personām, kuras var raksturot ar noteiktām pazīmēm (piemēram, 

rase vai ādas krāsa), bet iespējams, ka ne visas šīs pazīmes joprojām pastāv. 

Neskatoties uz to, šīs personas vai personu grupas to izcelsmes dēļ var 

saskarties ar naidu vai vardarbību. 

 "Reliģija" būtu jāsaprot kā jēdziens, kas plašā nozīmē attiecas uz personām, ko 

raksturo saistībā ar viņu reliģisko pārliecību vai ticību. 

                                                 

210 Padomes Pamatlēmums 2008/913/TI (2008. gada 28. novembris) par krimināltiesību izmantošanu cīņā 

pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 

328, 06.12.2008., 55.- 58. lpp. 
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  "Naids" būtu jāsaprot kā jēdziens, kas attiecas uz naidu rases, ādas krāsas, 

reliģijas, izcelsmes, nacionālās vai etniskās piederības dēļ. 

 

Papildus preambulā ir noradīts, ka būtu jānodrošina, ka ar rasismu un ksenofobiju 

saistītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana un kriminālprocesa sākšana par tiem nav 

atkarīga no cietušās personas ziņojuma vai apsūdzības, jo cietušie bieži vien ir īpaši 

neaizsargāti un nelabprāt ierosina tiesvedību (to pašu uzsver arī Pamatlēmuma 8.pants ar 

piebildi „vismaz vissmagāko nodarījumu gadījumos”, ja darbība ir izdarīta attiecīgās Eiropas 

Savienības dalībvalsts teritorijā). 

Pamatlēmuma 1. pants „Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar rasismu un ksenofobiju” 

nosaka šādas prasības: 

„1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ir paredzēts 

sods par šādu tīšu rīcību: 

a) publisks aicinājums uz vardarbību vai naidu, kas vērsts pret personu grupu vai 

šādas grupas locekli, ko raksturo rase, ādas krāsa, reliģija, izcelsme, nacionālā vai etniskā 

piederība; 

b) šā punkta a) apakšpunktā minēto darbību izdarīšana, publiski izplatot traktātus, 

attēlus vai citus materiālus; 

c) Starptautiskās Krimināltiesas statūtu 6., 7. un 8. pantā definēto genocīda 

noziegumu, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu publiska attaisnošana, noliegšana vai 

rupja banalizēšana, vēršoties pret personu grupu vai šādas grupas locekli, ko raksturo 

saistībā ar rasi, ādas krāsu, reliģiju, izcelsmi, nacionālo vai etnisko piederību, ja darbība ir 

veikta tā, lai izraisītu vardarbību vai naidu pret attiecīgo personu grupu vai šādas grupas 

locekli; 

d) tādu noziegumu publiska attaisnošana, noliegšana vai rupja banalizēšana, kas 

definēti 1945. gada 8. augusta Londonas Nolīgumam pievienotās Starptautiskā militārā 

tribunāla hartas 6. pantā, vēršoties pret personu grupu vai šādas grupas locekli, ko raksturo 

saistībā ar rasi, ādas krāsu, reliģiju, izcelsmi, nacionālo vai etnisko piederību, ja darbība ir 

veikta tā, lai izraisītu vardarbību vai naidu pret attiecīgo personu grupu vai šādas grupas 

locekli. 
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2. Šā panta 1. punkta nolūkos dalībvalstis var izvēlēties sodīt tikai tādas darbības, 

kuras vai nu izdarītas viedā, kas varētu traucēt sabiedrisko kārtību, vai arī ir apdraudošas, 

aizskarošas vai pazemojošas. 

3. Šā panta 1. punktā atsauce uz reliģiju ir paredzēta, lai ietvertu vismaz tādu darbību, 

kas ir iegansts, lai vērstos pret personu grupu vai šādas grupas locekli saistībā ar rasi, ādas 

krāsu, nacionālo vai etnisko piederību. 

4. Pieņemot šo pamatlēmumu vai pēc tam jebkura dalībvalsts var paziņot, ka tā sodu 

par 1. punkta c) un/vai d) apakšpunktā minēto noziegumu noliegšanu vai rupju banalizēšanu 

noteiks vienīgi tad, ja šajos apakšpunktos minētie noziegumi ir atzīti ar šīs dalībvalsts tiesas 

un/vai starptautiskas tiesas galīgu nolēmumu vai tikai ar starptautiskas tiesas galīgu 

nolēmumu.” 

  

Pamatlēmuma 2.pants nosaka atbildību par iepriekšminēto uzkūdīšanu iepriekšminēto 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanai, arī par palīdzību un atbalstīšanu.  

 Par minēto noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu katrai Eiropas Savienības 

dalībvalstij ir jāparedz efektīvi, samērīgi un preventīvi kriminālsodi. Par Pamatlēmuma 

2008/913/TI 1.pantā paredzēto noziedzīgu nodarījumu veikšanu maksimālam kriminālsodam 

ir jābūt „vismaz brīvības atņemšanai uz laiku no viena līdz trim gadiem”. Turklāt 

Pamatlēmuma 5.pants paredz Eiropas Savienības dalībvalstu pienākumu nodrošināt, ka par 

Pamatlēmuma 1.pantā noteiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem atbildība ir piemērojama 

arī juridiskām personām.  

Pamatlēmuma 4.pants paredz arī dalībvalstu pienākumu nodrošināt, ka, rasistiska un 

ksenofobiska motivācija attiecībā uz citiem noziedzīgo nodarījumu veidiem: 

- vai nu ir uzskatāma par kriminālatbildību pastiprinošu apstākli; 

- vai ka tiesas tādu motivāciju var ņemt vērā, nosakot sankcijas. 

 

 Pamatlēmuma 7.pants īpaši uzsver nepieciešamību līdzsvarot tā ieviešanas 

pasākumus un personu pamattiesības, it īpaši tiesības uz vārda brīvību, nosakot, ka tā 

normas: 

- neietekmē Māstrihtas līgumā 6. pantā paredzēto pienākumu ievērot pamattiesības un 

tiesību pamatprincipus, tostarp vārda brīvību un biedrošanās brīvību; 
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- neprasa, lai Eiropas Savienības dalībvalstis veiktu pasākumus, kas ir pretrunā 

pamatprincipiem attiecībā uz biedrošanās brīvību un vārda brīvību, jo īpaši preses brīvību un 

vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, kādi tie ir atbilstīgi konstitucionālajām tradīcijām 

vai noteikumiem, kas reglamentē preses vai citu plašsaziņas līdzekļu tiesības un pienākumus, 

kā arī tiem sniegtās procesuālās garantijas, ja minētie noteikumi ir saistīti ar atbildības 

noilgumu vai ierobežošanu. 

  

Visbeidzot ir jāatzīmē, ka kopumā vērtējot, Latvijas Republikas Krimināllikumā 

prasības jau šobrīd atbilst Pamatlēmuma 2008/913/TI prasībām. Latvijas Republikas 

tiesībaizsardzības iestādēm būs jānodrošina to ievērošana un piemērošana praksē 

atbilstoši Pamatlēmuma 2008/913/TI mērķim un jēgai. 
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http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e51277010496eb2cc12563ee004b9768?Opendocume

nt (09.09.2009). 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/29712c8ddea3414dc12569ad003d0316?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/29712c8ddea3414dc12569ad003d0316?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/be24fa123874d7b7c1256abe0047f366?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/be24fa123874d7b7c1256abe0047f366?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6715d3bdbeff3c0dc125714d004f62e0?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6715d3bdbeff3c0dc125714d004f62e0?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/b0f01303db356e96c125714c004eb10f?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/b0f01303db356e96c125714c004eb10f?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/f363487f33153646c1256914002cdd48?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/f363487f33153646c1256914002cdd48?Opendocument
http://www.law.wits.ac.za/humanrts/country/decisions/25-2002.html
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/7de05b5d0fbd62e9c1256fc5005087f9?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/7de05b5d0fbd62e9c1256fc5005087f9?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e51277010496eb2cc12563ee004b9768?Opendocument
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/e51277010496eb2cc12563ee004b9768?Opendocument
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General Recommendation No.27: Discrimination against Roma, Committee on the Elimination 

of Racial Discrimination, 16/08/2000, 37. punkts. Pieejams 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/11f3d6d130ab8e09c125694a0054932b?Opendocum

ent (19.09.2009). 

Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Estonia.  

Art. 12. 22/08/2006. Pieejams: 

http://www.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.EST.CO.7.pdf, 

(17.09.2009). 

 

Eiropas Savienības tiesību akti 

 

Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva 89/552/EEK (1989. gada 3. oktobris), Eiropas 

Kopienu Oficiālais Vēstnesis, L 298, 17.10.1989., 23. lpp. Šī direktīva tika 

grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 1997. gada 30.jūnija direktīvas 

97/36/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 11. decembra 

Direktīvas 2007/65/EK starpniecību.  

Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju sanāksmes deklarācija (2001. gada 28. jūnijs) par 

rasisma un ksenofobijas apkarošanu internetā, pastiprinot darbu ar 

jauniešiem (2001/C 196/01), Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis C 

196, 12.07.2001., lpp. 1. 

Eiropas Savienības Pamattiesību Harta, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 303, 

14.12.2007. 1-12.lpp.,  

http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm 

(12.11.2009) 

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1351/2008/EK ( 2008. gada 16. decembris ), ar ko 

izveido daudzgadu Kopienas programmu to bērnu aizsardzībai, kuri 

izmanto Internetu un citas saziņas tehnoloģijas, Eiropas Savienības 

Oficiālais Vēstnesis L 348, 24.12.2008, lpp. 0118 – 0127. 

Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes 

principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, Eiropas 

Savienības Oficiālais Vēstnesis L 180 , 19/07/2000 Lpp. 0022 – 0026. 

 

http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm
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Padomes Pamatlēmums 2008/913/TI (2008. gada 28. novembris) par krimināltiesību 

izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un 

izpausmēm, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 328, 06.12.2008., 

55.- 58. lpp. 

 

 

Latvijas Republikas tiesību akti 

 

!937. gada 28. janvāra likums "Civillikums. Ceturtā daļa. SAISTĪBU TIESĪBAS", Ziņotājs Nr. 

1, 14.01.1993. Likuma teksts ar grozījumiem līdz 2009. gada 4. jūnijam. 

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220 (aplūkots 29.09.2009). 

1998. gada 17. jūnija likums „Krimināllikums,” Latvijas Vēstnesis Nr. 199/200 (1260/1261), 

08.07.1998. Likuma teksts ar grozījumiem līdz 2009. gada 10. septembrim. 

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966 (aplūkots 29.09.2009). 

 

 

 

Satversmes tiesas judikatūra 

 

Satversmes tiesas spriedums lietā Nr.2003-05-01, “Par Krimināllikuma 271.panta atbilstību 

Latvijas Republikas Satversmes 91. un 100.pantam.”, 2003.gada 

29.oktobris, 21.punkts. “Latvijas Vēstnesis”, Nr.152 (2917), 30.10.2003. 

 

 

Latvijas Republikas tiesu judikatūra 

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas spriedums lietā PAC-244, 

2003.gada 9.aprīlis. Nav publicēts. 

Liepājas tiesas spriedums lietā Nr.K20-90/1 (kr./l. Nr.184000300), 2001.gada 12.janvāris. Nav 

publicēts. 

 

 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=90220
http://www.likumi.lv/doc.php?id=88966
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Pielikumi 

Universālie starptautisko tiesību instrumenti 

 

Vispārējā cilvēktiesību deklarācija (izvilkums) 

 

 

7. pants 

 

Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības, bez jebkādām atšķirībām, 

uz vienādu likuma aizsardzību pret jebkādu diskrimināciju, kura pārkāpj šo Deklarāciju, un pret 

jebkuru kūdīšanu uz tādu diskrimināciju. 

 

19. pants 

 

Katram cilvēkam ir tiesības uz pārliecības brīvību un tiesības brīvi paust savus uzskatus: šīs 

tiesības ietver brīvību netraucēti palikt pie saviem uzskatiem un brīvību meklēt, saņemt un 

izplatīt informāciju un idejas ar jebkuriem līdzekļiem neatkarīgi no valstu robežām. 
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Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (izvilkums) 

 

Pieņemts 1966. gada 16. decembrī 

Stājies spēkā 1976. gada 23. martā 

Latvija nosūtījusi depozitārijam 1992. gada 24. martā 

 

19. pants 

1. Katram cilvēkam ir tiesības netraucēti pieturēties pie saviem uzskatiem. 

 

2. Katram cilvēkam ir tiesības brīvi izpaust savus uzskatus, šīs tiesības ietver brīvību 

meklēt, saņemt un izplatīt dažāda veida informāciju un idejas neatkarīgi no valstu 

robežām mutvārdos, rakstveidā, izmantojot presi vai mākslinieciskās izpausmes formas, 

vai citādā veidā pēc savas izvēles. 

 

3. Šā panta 2.punktā paredzēto tiesību izmantošana uzliek īpašus pienākumus un īpašu 

atbildību. Tāpēc tā var būt saistīta ar zināmiem ierobežojumiem, taču tie jānoteic likumā 

un tiem jābūt nepieciešamiem: 

a) citu personu tiesību un reputācijas respektēšanai; 

b) valsts drošības, sabiedriskās kārtības (ordre public), iedzīvotāju veselības vai 

tikumības aizsardzībai. 

  

20. pants 

 

1. Jebkāda kara propaganda jāaizliedz ar likumu. 

2. Jebkāda rīcība, kas aizstāv nacionālu, rasu vai reliģisku naidu un ir kūdīšana uz 

diskrimināciju, naidīgumu vai vardarbību, jāaizliedz ar likumu. 

 

24. pants 
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1. Katram bērnam bez jebkādas diskriminācijas - neatkarīgi no rases, ādas krāsas, 

dzimuma, valodas, reliģijas, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai 

dzimšanas - ir tiesības uz tādiem aizsardzības līdzekļiem, kādi viņa ģimenei, sabiedrībai 

un valstij jāsniedz viņam kā mazgadīgajam. 

2. Katrs bērns pēc viņa dzimšanas nekavējoties jāreģistrē un viņam jādod vārds. 

3. Katram bērnam ir tiesības uz pilsonības iegūšanu. 

25. pants 

 

Katram pilsonim, neskatoties uz nekādām 2.pantā minētajām atšķirībām un bez 

nepamatotiem ierobežojumiem, jābūt tiesībām un iespējai: 

a) piedalīties valsts lietu kārtošanā gan tieši, gan arī ar brīvi izraudzītu pārstāvju 

starpniecību; 

b) balsot un tikt ievēlētam īstās periodiskās vēlēšanās, kas notiek uz vispārēju un 

vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību pamata, aizklāti balsojot, un kas nodrošina vēlētāju brīvas 

gribas izpaudumu; 

c) ievērojot vispārēju vienlīdzību, pildīt valsts dienestu savā valstī. 

26. pants 

 

Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā, un viņiem ir tiesības bez jebkādas 

diskriminācijas uz vienādu likuma aizsardzību. Jebkura diskriminācija jāaizliedz ar 

likumu, un likumam jāgarantē visām personām vienāda un efektīva aizsardzība pret 

jebkādu diskrimināciju - neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, 

politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa, 

dzimšanas vai citiem apstākļiem. 

27. pants 

 

Valstīs, kuras ir etniskās, reliģiskās un valodas mazākumtautības, personām, kas pieder 

pie šīm mazākumtautībām, nedrīkst atņemt tiesības kopā ar citiem tās pašas grupas 

locekļiem baudīt savu kultūru, nodoties savai reliģijai un izpildīt tās rituālus, kā arī lietot 
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dzimto valodu. 

 

 Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu 

 

 

Apstiprinājusi ANO Ģenerālā Asambleja 1965. gada 21. decembrī. 

Stājusies spēkā 1969. gada 4. janvārī. 

 

Šīs Konvencijas dalībnieces valstis, 

uzskatīdamas, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūti pamatojas uz cieņas un 

līdztiesības principiem, kuras piemīt ikkatram cilvēkam, un ka visas valstis - Organizācijas 

locekles ir apņēmušās veikt kopīgus un patstāvīgus pasākumus sadarbībā ar Apvienoto Nāciju 

Organizāciju, lai sasniegtu vienu no Apvienoto Organizācijas mērķiem - veicināt un attīstīt 

cilvēka tiesību un pamatbrīvību vispārēju cienīšanu un ievērošanu attiecībā pret visiem 

cilvēkiem bez rases, dzimuma, valodas vai reliģijas atšķirības, 

uzskatīdamas, ka Vispārējā cilvēka tiesību deklarācija pasludina: visi cilvēki piedzimst 

brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās un katram cilvēkam bez jebkādas atšķirības, piemēram, bez 

rases, ādas krāsas vai nacionālās izcelšanās atšķirības, jābauda visas tās tiesības un brīvības, kas 

pasludinātas Deklarācijā, 

 

uzskatīdamas, ka visi cilvēki likuma priekšā ir līdztiesīgi un ka viņiem ir tiesība uz vienādu 

likuma aizsardzību pret dažādu diskrimināciju un pret dažādu kūdīšanu uz diskrimināciju, 

 

uzskatīdamas, ka Apvienoto Nāciju Organizācija ir nosodījusi koloniālismu un jebkuru ar to 

saistīto segregāciju un diskrimināciju, lai kur un kādā veidā tās izpaustos, un ka 1960. gada 

14.decembra Deklarācija par neatkarības piešķiršanu koloniālajām zemēm un tautām [Ģenerālās 

Asamblejas rezolūcija 1514 (XV)] vēlreiz apliecināja un svinīgi pasludināja nepieciešamību 

nekavējoties un bez ierunām to visu izbeigt, 

uzskatīdamas, ka Apvienoto Nāciju Organizācijas 1963.gada 20.novembra Deklarācija par visu 

rasu diskriminācijas veidu likvidēšanu [Ģenerālās Asamblejas rezolūcija 1904 (XVIII)] svinīgi 
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apliecina nepieciešamību jo ātrāk likvidēt rasu diskrimināciju visā pasaulē, visos diskriminācijas 

veidos un izpausmēs un nepieciešamību nodrošināt cilvēka personības cieņas izpratni un 

cienīšanu, 

pārliecinātas par to, ka jebkāda pārākuma teorija, kas pamatojas uz rases atšķirību, ir 

zinātniski aplama, morāli nosodāma un sociālā ziņā netaisnīga un bīstama un ka nedrīkst būt 

attaisnojuma rasu diskriminācijai nekur, ne teorijā, ne praksē, 

apliecinādamas, ka cilvēka diskriminācija pēc rases, ādas krāsas vai etniskās izcelšanās 

principa ir šķērslis tautu draudzīgām un miermīlīgām attiecībām un ka tā var graut mieru un 

tautu drošību, kā arī traucēt cilvēku harmonisku līdzāspastāvēšanu pat vienas un tās pašas valsts 

ietvaros, 

pārliecinātas, ka rasu barjeru pastāvēšana ir pretrunā ar jebkuras cilvēku sabiedrības 

ideāliem, 

satrauktas par rasu diskriminācijas izpausmēm, kuras arvien vēl ir vērojamas dažās pasaules 

vietās, kā arī par valsts politiku, kas balstās uz rasu pārākuma vai rasu naida principu, piemēram, 

par aparteīda, sagregācijas vai barjeru politiku, 

apņemdamās veikt visus nepieciešamos pasākumus rasu diskriminācijas jo ātrākai 

likvidēšanai visos tās veidos un izpausmēs, nepieļaut rasu teorijas un cīnīties pret šīm teorijām 

un to īstenošanas iespējām, lai veicinātu dažādu rasu savstarpējo saprašanos un starptautiskās 

organizācijas izveidošanu, kura būtu brīva no visiem rasu segregācijas un rasu diskriminācijas 

veidiem, 

ievērodamas Konvenciju par diskrimināciju darbaspēka nolīgšanas un darba jomā, kuru 

1958.gadā akceptējusi Starptautiskā darba organizācija, un Konvenciju par diskriminācijas 

novēršanu izglītības jomā, kuru 1960. gadā akceptējusi Apvienoto Nāciju Organizācijas 

Izglītības, zinātnes un kultūras jautājumu organizācija, 

vēlēdamās realizēt principus, kuri izteikti Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarācijā par 

visu rasu diskriminācijas veidu likvidēšanu, un nodrošināt šā mērķa sasniegšanai praktisku 

pasākumu jo ātrāku veikšanu, 

vienojās par sekojošo: 
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I NODAĻA 

 

1. pants 

 

1. Šajā Konvencijā jēdziens "rasu diskriminācija" nozīmē jebkuru atšķirību, izņēmumu, 

ierobežojumu vai priekšrocību, kuri pamatojas uz rases, ādas krāsas, ģints, nacionālās vai 

etniskās izcelšanās principiem un kuru mērķis vai sekas ir iznīcināt vai mazināt cilvēka tiesību 

un pamatbrīvību atzīšanu politiskajā, ekonomiskajā, sociālajā, kultūras vai jebkurā citā 

sabiedrības dzīves jomā, kā arī šo tiesību un pamatbrīvību izmantošanu vai realizēšanu uz 

vienlīdzības pamatiem. 

2. Šī Konvencija nav piemērojama atšķirībām, izņēmumiem, ierobežojumiem vai 

priekšrocībām, kurus šās Konvencijas dalībnieces valstis realizē dažādi attiecībā pret pilsoņiem 

un tiem, kas nav pilsoņi. 

3. Šai Konvencijā minētais nevar ietekmēt dalībnieču valstu likumdošanas noteikumus, 

kuri attiecas uz nacionālo piederību, pilsonību vai naturalizāciju, ja šādos lēmumos nav 

diskriminācijas pret kādu noteiktu tautību. 

4. Sevišķu pasākumu veikšana, kuru vienīgais mērķis ir nodrošināt dažu rasu vai etnisko 

grupu vai atsevišķu personu pienācīgu progresu, to grupu vai personu, kuras jāaizsargā, lai tām 

nodrošinātu cilvēka tiesību un pamatbrīvību vienādu izmantošanu un realizēšanu, nav uzskatāma 

par rasu diskrimināciju tādā gadījumā, ja šādi pasākumi nesaglabās sevišķas tiesības dažādām 

rasu grupām un ja tie nepaliks spēkā pēc tam, kad būs sasniegti mērķi, kuru dēļ tie tika veikti. 

 

2. pants 

 

1. Dalībnieces valstis nosoda rasu diskrimināciju un apņemas nekavējoties visiem iespējamiem 

līdzekļiem realizēt visu rasu diskriminācijas veidu likvidēšanas politiku un veicināt visu rasu 

savstarpēju saprašanos. Šai nolūkā: 

a) katra dalībniece valsts apņemas neveikt attiecībā pret personām, grupām vai 

iestādēm nekādus aktus vai darbības, kas saistīti ar rasu diskrimināciju un garantē, ka visi 

valsts orgāni un valsts iestādes, gan nacionālie, gan arī vietējie, rīkosies saskaņā ar šo 

saistību; 

b) katra dalībniece valsts apņemas neveicināt, neaizstāvēt un neatbalstīt rasu 

diskrimināciju, ko realizē kādas personas vai organizācijas; 
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c) katrai dalībniecei valstij jāveic efektīvi pasākumi, lai revidētu valdības politiku 

gan nacionālajā, gan vietējā mērogā, kā arī lai izlabotu, atceltu vai anulētu jebkurus 

likumus un lēmumus, kas izraisa vai saglabā uz mūžīgiem laikiem rasu diskrimināciju 

visur, kur vien tā pastāv; 

d) katrai dalībniecei valstij, izmantojot visus nepieciešamos līdzekļus, arī 

likumdošanu atkarībā no apstākļiem, jāaizliedz rasu diskriminācija, ko realizē jebkuras 

personas, grupas vai organizācijas, un jādara tai gals; 

e) katra dalībniece valsts apņemas nepieciešamības gadījumā veicināt vairākas 

rases apvienošanās organizācijas un kustības, kā arī citus pasākumus, lai likvidētu rasu 

barjeras, apņemas neatbalstīt tās organizācijas un kustības un tos pasākumus, kas 

padziļina rasu nošķirtību. 

2. Dalībniecēm valstīm jāveic, kad to prasa apstākļi, īpaši un konkrēti pasākumi 

sociālajā, ekonomiskajā, kultūras un citās jomās, lai nodrošinātu dažu rasu grupu vai 

personu, kuras pieder pie tām, pienācīgu attīstību un aizsardzību. Tādējādi tām varēs 

garantēt cilvēka tiesību un pamatbrīvību pilnīgu un vienādu izmantošanu. Šo pasākumu 

rezultātā nedrīkst saglabāties nevienlīdzīgas vai sevišķas tiesības dažādām rasu grupām 

pēc tam, kad būs sasniegti mērķi, kuru dēļ tie tika veikti. 

3. pants 

 

Dalībnieces valstis sevišķi nosoda rasu segregāciju un aparteīdu un apņemas novērst, 

aizliegt un izskaust jebkuru šāda rakstura praksi teritorijās, kas atrodas šo valstu 

jurisdikcijā. 

4. pants 

 

Dalībnieces valstis nosoda dažāda veida propagandu un visas organizācijas, kuras 

pamatojas uz vienas rases vai noteiktas ādas krāsas vai etniskās izcelšanās cilvēku grupas 

pārākuma idejām vai teorijām vai kuras cenšas attaisnot vai atbalstīt dažāda veida rasu 

naidu un diskrimināciju, un apņemas nekavējoties veikt pozitīvus pasākumus dažādas 

kūdīšanas uz diskrimināciju vai diskriminācijas aktu izskaušanai. Šai nolūkā dalībnieces 

valstis saskaņā ar Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas principiem un tiesībām, kas 

skaidri formulētas šās Konvencijas 5.pantā, turklāt: 
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a) pasludina, ka jebkāda ideju izplatīšana, kuras pamatojas uz rasu pārākumu vai 

naidu, jebkāda kūdīšana uz rasu diskrimināciju, kā arī visi vardarbības akti vai kūdīšana 

uz šādu aktu izdarīšanu pret jebkuru rasi vai personu grupu ar citu ādas krāsu vai etnisko 

izcelšanos, kā arī dažādas palīdzības sniegšana rasistiskās darbības veikšanai, ieskaitot 

tās finansēšanu, ir noziegums, ko soda likums; 

b) pasludina par pretlikumīgām un aizliedz organizācijas, kā arī organizēto un 

jebkuru citu propagandisko darbību, kas veicina rasu diskrimināciju un kūda uz to, un 

atzīst, ka piedalīšanās šādās organizācijās vai šādā darbībā ir noziegums, ko soda likums; 

c) neatļauj nacionālajiem vai vietējiem varas orgāniem vai valsts iestādēm atbalstīt 

rasu diskrimināciju vai kūdīt uz to. 

5. pants 

 

Saskaņā ar pamatsaistībām, kuras minētas šās Konvencijas 2.pantā, dalībnieces valstis 

apņemas aizliegt un likvidēt rasu diskrimināciju visos tās veidos un nodrošināt katra 

cilvēka vienlīdzību likuma priekšā bez rases, ādas krāsas, nacionālās vai etniskās 

izcelšanās atšķirības. Īpaši tas attiecas uz šādu tiesību realizēšanu: 

a) tiesības uz vienlīdzību tiesas priekšā un visu citu iestāžu priekšā, kas realizē 

jurisdikciju; 

b) tiesības uz personisko drošību un valsts aizsardzību pret vardarbību vai miesas 

bojājumiem, kurus nodara gan valdības amatpersonas, gan arī jebkuras citas atsevišķas 

personas, grupas vai iestādes; 

c) politisko tiesību, piemēram, tiesības piedalīties vēlēšanās - balsot un izvirzīt savu 

kandidatūru - uz vispārējo un vienlīdzīgo vēlēšanu tiesību pamata, tiesības piedalīties 

valsts pārvaldīšanā, kā arī valsts lietu vadīšanā jebkurā līmenī un tiesības uz vienlīdzīgu 

piedalīšanos valsts darbā; 

d) citu pilsoņa tiesību, piemēram: 

i) tiesības brīvi pārvietoties un dzīvot valstī; 

ii) tiesības izbraukt no jebkuras valsts, ieskaitot savu valsti, un atgriezties savā 

valstī; 

iii) pilsonības tiesības; 

iv) tiesības noslēgt laulību un izvēlēties dzīvesbiedru; 
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v) īpašuma tiesības, kā personiskās īpašuma tiesības, tā arī tiesības uz īpašumu kopā 

ar citiem; 

vi) mantošanas tiesības; 

vii) domas, apziņas un reliģijas brīvības tiesības; 

viii) pārliecības brīvības tiesības un tiesības to brīvi izteikt; 

ix) miermīlīgu sapulču un asociāciju brīvības tiesības; 

e) tiesību ekonomiskajā, sociālajā un kultūras jomā, piemēram: 

i) tiesības uz darbu, darba brīvu izvēli, taisnīgiem un labvēlīgiem darba apstākļiem, 

aizsardzību pret bezdarbu, vienādu apmaksu par vienādu darbu, taisnīgu un apmierinošu 

atlīdzību; 

ii) tiesības nodibināt arodbiedrības un iestāties tajās; 

iii) tiesības uz dzīvokli; 

iv) tiesības uz veselības aizsardzību, medicīnisko palīdzību, sociālo nodrošināšanu 

un sociālo apkalpošanu; 

v) tiesības uz izglītību un profesionālo apmācību; 

vi) tiesības uz vienlīdzīgu piedalīšanos kultūras dzīvē; 

f) tiesības uzturēties jebkurā vietā vai izmantot jebkuru apkalpošanas veidu, kas 

paredzēts sabiedriskajai lietošanai, piemēram, transportu, viesnīcas, restorānus, 

kafejnīcas, teātrus un parkus. 

6. pants 

 

Dalībnieces valstis nodrošina katram cilvēkam, uz kuru attiecas to jurisdikcija, efektīvu 

aizsardzību un aizsardzības līdzekļus ar kompetentu nacionālo tiesu un citu valsts 

institūtu starpniecību jebkuru rasu diskriminācijas aktu gadījumos, kuri ir pretrunā ar šo 

Konvenciju un kuri apdraud cilvēka prasību par jebkāda zaudējuma, kas radies šādas 

diskriminācijas rezultātā, taisnīgu un adekvātu atlīdzību vai apmierināšanu. 

7. pants 

 

Dalībnieces valstis apņemas nekavējoties veikt efektīvus pasākumus, piemēram, zināšanu 

pasniegšanas, audzināšanas, kultūras un informācijas jomā, lai cīnītos pret 

aizspriedumiem, kas izraisa rasu diskrimināciju, veicinātu savstarpēju saprašanos, 
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iecietīgu izturēšanos un draudzību starp tautām un rasu vai etniskajām grupām, kā arī lai 

popularizētu Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu, Vispārējās cilvēka tiesību 

deklarācijas. 

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Deklarācijas par visu rasu diskriminācijas veidu 

likvidēšanu un šās Konvencijas mērķus un principus. 

II NODAĻA 

 

8. pants 

 

1. Nepieciešams nodibināt Komiteju rasu diskriminācijas likvidēšanai (turpmāk - 

Komiteja) no astoņpadsmit ekspertiem ar augstām morālām īpašībām un vispāratzītu 

objektivitāti, kurus ievēlē dalībnieces valstis no savu pilsoņu vidus un kuriem jāizpilda 

savi pienākumi personiski, turklāt uzmanība tiek pievērsta taisnīgam ģeogrāfiskam 

sadalījumam un dažādu civilizācijas veidu, kā arī galveno tiesisko sistēmu pārstāvībai. 

 

2. Komitejas locekļus ievēlē, aizklāti balsojot, no to personu vidus, kuras ierakstītas 

sarakstā un kuras izvirzījušas dalībnieces valstis. Katra dalībniece valsts var izvirzīt 

vienu personu no savu pilsoņu vidus. 

 

3. Pirmās vēlēšanas notiek sešus mēnešus pēc tam, kad šī Konvencija stājusies spēkā. 

Katru reizi vismaz trīs mēnešus pirms vēlēšanu dienas Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ģenerālsekretārs griežas ar vēstuli pie dalībniecēm valstīm, aicinot tās divu mēnešu laikā 

iesniegt izvirzāmo personu vārdus. Ģenerālsekretārs sagatavo sarakstu, kurā pēc alfabēta 

ierakstītas visas šādā kārtībā izvirzītās personas aar norādījumu, kād dalībniece valsts tās 

izvirzījusi, un iesniedz šo sarakstu šās Konvencijas dalībniecēm valstīm. 

 

4. Komitejas locekļu vēlēšanas notiek šās Konvencijas dalībnieču valstu sēdē, kuru 

sasauc ģenerālsekretārs Apvienoto Nāciju Organizācijas centrālajās iestādēs. Šajā sēdē, 

kuras kvorums būs nodrošināts, ja piedalīsies divas trešdaļas dalībnieču valstu, par 

Komitejā ievēlētajiem locekļiem uzskatāmi tie kandidāti, kuri saņēmuši visvairāk balsu 

un to šās Konvencijas dalībnieču valstu pārstāvju balsu absolūto vairākumu, kuri ir klāt 
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sēdē un piedalās balsošanā. 

5. a) Komitejas locekļus ievēlē uz četriem gadiem. Taču deviņu locekļu pilnvaru laiks, 

kuri ievēlēti pirmajās vēlēšanās, izbeidzas otrā gada beigās; tūlīt pēc pirmajām vēlēšanām 

šo deviņu locekļu vārdus nosaka Komitejas priekšsēdētājs lozēšanas kārtībā. 

b) Neparedzētu vakantu vietu ieņemšanai šās Konvencijas dalībniece valsts, kuras 

eksperts vairs nav Komitejas loceklis, ieceļ citu ekspertu no savu pilsoņu vidus ar 

noteikumu, ka Komiteja šo iecelšanu akceptē. 

6. Dalībnieces valstis atbild par Komitejas locekļu izdevumu segšanu periodā, kad 

viņi izpilda pienākumus Komitejā. 

9. pants 

 

1. Dalībnieces valstis apņemas iesniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ģenerālsekretāram Komitejas izskatīšanai referātu par veiktajiem likumdošanas, tiesas, 

administratīvajiem vai citiem pasākumiem, kuri palīdz realizēt šās Konvencijas 

noteikumus: a) gada laikā pēc šās Konvencijas stāšanās spēkā attiecīgajā valstī; un b) pēc 

tam katrus divus gadus un katru reizi, kad to pieprasa Komiteja. Komiteja var pieprasīt 

no šās Konvencijas dalībniecēm valstīm papildu informāciju. 

2. Komiteja ik gadus ar ģenerālsekretāra starpniecību iesniedz Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Ģenerālajai Asamblejai referātu par savu darbību, un tā var iesniegt 

priekšlikumus un vispārīgus ieteikumus, kas pamatojas uz referātu un informāciju 

izpētīšanu, kuri saņemti no šās Konvencijas dalībniecēm valstīm. Šādi priekšlikumi un 

vispārīgie ieteikumi paziņojami Ģenerālajai Asamblejai kopā ar šās Konvencijas 

dalībnieču valstu piezīmēm, ja šādas piezīmes tiek izdarītas. 

10. pants 

 

1.Komiteja nosaka savus procedūras noteikumus. 

2. Komiteja ievēlē savas amatpersonas uz diviem gadiem. 

3. Komitejas sekretariātu apkalpo Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs. 

4. Komitejas sēdes parasti notiek Apvienoto Nāciju Organizācijas centrālajās iestādēs. 
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11. pants 

 

1. Ja kāda dalībniece valsts uzskata, ka cita dalībniece valsts neizpilda Konvencijas 

noteikumus, tad tā var par to ziņot Komitejai. Komiteja pēc tam nodod šo ziņojumu 

ieinteresētajai dalībniecei valstij. Triju mēnešu laikā valsts, kas saņēmusi paziņojumu, 

piesūta Komitejai rakstiskus paskaidrojumus vai iesniegumus par šo jautājumu un 

pasākumiem, kurus šī valsts varējusi veikt. 

 

2. Ja sešu mēnešu laikā pēc tam, kad valsts saņēmusi pirmo paziņojumu, jautājums nav 

nokārtots divpusējās sarunās vai kādā citā pieejamā vaidā un ja abas puses nav 

apmierinātas, tad jebkurai no šīm divām valstīm ir tiesība atkal nodot šo jautājumu 

izskatīt Komitejai, attiecīgi par to paziņojot Komitejai, kā arī otrai valstij. 

3. Komiteja atbilstoši šā panta otrajam punktam izskata tā nodoto jautājumu pēc 

tam, kas saskaņā ar vispāratzītiem starptautisko tiesību principiem tā ir konstatējusi, ka 

šai gadījumā visi pieejamie iekšējie tiesiskās aizsardzības līdzekļi bijuši izmēģināti un 

izmantoti. Šis noteikums nav spēkā tad, ja šo līdzekļu pielietošana stipri aizkavējas. 

4. Komiteja jebkurā tās izskatīšanai nodotā jautājumā var piedāvāt ieinteresētajām 

dalībniecēm valstīm iesniegt jebkuru informāciju, kas attiecas uz šo jautājumu. 

 

 

5. Ja kāds jautājums, kurš izriet no šā panta noteikumiem, ir Komitejas izskatīšanā, tad 

ieinteresētajām dalībniecēm valstīm ir tiesība sūtīt savus pārstāvjus, lai tie piedalītos 

Komitejas sēdēs bez balsstiesībām uz attiecīgā jautājuma izskatīšanas periodu. 

12. pants 

 

1. a) Pēc tam, kad Komiteja ir saņēmusi un rūpīgi pārbaudījusi visu informāciju, kuru tā 

uzskata par nepieciešamu, priekšsēdētājs ieceļ speciālu Saskaņošanas komisiju (turpmāk 

- Komisija) no pieciem cilvēkiem, kuri var būt vai arī nebūt Komitejas locekļi. Komisijas 

locekļus ieceļ ar pušu vienprātīgu piekrišanu strīda gadījumā, un Komisija sniedz savus 

pakalpojumus ieinteresētajām valstīm, lai miermīlīgi noregulētu attiecīgo jautājumu, 
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pamatojoties uz Konvencijas noteikumu ievērošanu. 

 

b) Ja starp valstīm, kuras strīdā uzstājas kā puses, triju mēnešu laikā netiks panākta 

vienošanās par visu Komisijas sastāvu vai tā daļu, tad tie Komisijas locekļi, par kuru 

iecelšanu netika panākta vienošanās starp valstīm, kuras strīdā uzstājas kā puse, tiek 

ievēlēti no Komitejas locekļu sastāva ar divu trešdaļu balsu vairākumu, aizklāti balsojot. 

 

2. Komisijas locekļi izpilda savus pienākumus periodiski. Viņi nedrīkst būt tās valsts 

pilsoņi, kura strīdā uzstājas kā puse, vai tās valsts pilsoņi, kura nepiedalās Konvencijā. 

3. Komisija ievēlē savu priekšsēdētāju un nosaka savus procedūras noteikumus. 

 

4. Komisijas sēdes parasti notiek Apvienoto Nāciju Organizācijas centrālajās iestādēs vai 

jebkurā citā piemērotā vietā pēc Komisijas lēmuma. 

 

5. Sekretariāts, kurš tiek apkalpots saskaņā ar šās Konvencijas 10.panta 3.punktu, arī 

apkalpo Komisiju, ja strīds starp šās Konvencijas dalībniecēm valstīm izraisīs Komisijas 

izveidošanu. 

6. Valstis, kuras strīdā uzstājas kā puses, vienādās daļās sedz visus Komisijas 

locekļu izdevumus saskaņā ar tāmi, ko iesniedz Apvienoto Nāciju Organizācijas 

ģenerālsekretārs. 

7. Ģenerālsekretāram ir tiesība, ja tas nepieciešams, apmaksāt Komisijas locekļu 

izdevumus, kamēr tos segs valstis, kuras strīdā uzstājas kā puses, saskaņā ar šā panta 

6.punktu. 

8. Komitejas saņemtā un izpētītā informācija nododama Komisijas rīcībā, un 

Komisija var pieprasīt no ieinteresētajām valstīm sniegt jebkuru nepieciešamo 

informāciju. 

13. pants 

 

1. Kad Komisija būs pilnīgi izskatījusi jautājumu, tai jāsagatavo un jāiesniedz Komitejas 
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priekšsēdētājam referāts ar tās atzinumiem visos jautājumos, kas skar pušu strīda būtību, 

un tādi ieteikumi, kurus tā atzīst par vajadzīgiem strīda miermīlīgai izlemšanai. 

2. Komitejas priekšsēdētājam jānosūta Komisijas referāts katrai valstij, kura 

piedalās strīdā. Šīm valstīm triju mēnešu laikā jāpaziņo Komitejas priekšsēdētājam par 

to, vai tās piekrīt ieteikumiem, kuri ietverti Komisijas referātā. 

3. Pēc perioda izbeigšanās, kurš paredzēts šā panta 2.punktā, Komitejas priekšsēdētājam 

jānosūta Komisijas referāts un ieinteresēto dalībnieču valstu iesniegumi citām šās 

Konvencijas dalībniecēm valstīm. 

14. pants 

 

1. Dalībniece valsts var jebkurā laikā paziņot, ka tā atzīst Komitejas kompetenci tās 

jurisdikcijas ietvaros pieņemt un izskatīt atsevišķu personu vai personu grupu 

paziņojumus, kuras apgalvo, ka tās ir kļuvušas par upuriem sakarā ar to, ka attiecīgā 

dalībniece valsts pārkapusi šajā Konvencijā minētās tiesības. Komiteja nedrīkst pieņemt 

nekādus ziņojumus, ja tie skar šās Konvencijas valsti, kura nav izdarījusi šādu 

paziņojumu. 

2. Jebkura dalībniece valsts, kas izdara šā panta 1.punktā paredzēto paziņojumu, var 

nodibināt vai norādīt iestādi savas nacionālās tiesiskās sistēmas ietvaros, kas būs 

kompetenta pieņemt un izskatīt atsevišķu personu vai personu grupu petīcijas savas 

jurisdikcijas ietvaros, kuras paziņo, ka tās ir kļuvušas par upuriem sakarā ar to, ka 

pārkāpta kāda no šajā Konvencijā minētajām tiesībām, un kuras ir izmantojušas visus 

citus pieejamos vietējos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

3. Paziņojums, kas izdarīts saskaņā ar šā panta 1.punktu, kā arī jebkuras iestādes 

nosaukums, kas nodibināta vai norādīta saskaņā ar šā panta 2.punktu, attiecīgai 

dalībniecei valstij jādeponē pie Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra, kurš to 

norakstus nosūta pārējām dalībniecēm valstīm. Paziņojumu jebkurā laikā var paņemt 

atpakaļ, informējot par to ģenerālsekretāru, taču tas nekādā ziņā nedrīkst ietekmēt 

ziņojumus, ko izskata Komiteja. 

 

4. Petīciju sarakstu sastāda iestāde, kura nodibināta vai norādīta saskaņā ar šā panta 
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2.punktu, bet šā saraksta apstiprinātie noraksti ik gadus attiecīgā veidā nododami 

ģenerālsekretāram, turklāt to saturu nedrīkst izpaust. 

 

5. Ja petīcijas iesniedzējs nav apmierināts ar iestādes rīcību, kura nodibināta vai norādīta 

saskaņā ar šā panta 2.punktu, tad viņam ir tiesības sešu mēnešu laikā nodot attiecīgo 

jautājumu Komitejai. 

6. a) Komiteja konfidenciālā kārtībā informē par katru saņemto ziņojumu dalībnieci 

valsti, kurai tiek inkriminēta kāda Konvencijas noteikuma pārkāpšana, taču attiecīgā 

persona vai personu grupa netiek nosaukta bez tās vai to skaidri izteiktas piekrišanas. 

Anonīmus ziņojumus Komiteja nedrīkst pieņemt. 

b) Valsts, kas saņēmusi ziņojumu, triju mēnešu laikā iesniedz Komitejai rakstveida 

paskaidrojumu vai iesniegumu par ššo jautājumu un pasākumiem kurus šī valsts varējusi 

veikt. 

7. a) Komiteja izskata ziņojumus, ievērojot visus datus, ko ieinteresēta dalībniece 

valsts un petīcijas iesniedzējs nodevuši tās rīcībā. Komiteja nedrīkst izskatīt nekādus 

ziņojumus ne no viena petīcijas iesniedzēja, ja tā nebūs konstatējusi, ka petīcijas 

iesniedzējs ir izmantojis visus viņam pieejamos iekšējos tiesiskās aizsardzības līdzekļus. 

Taču šis noteikums nav spēkā tajos gadījumos, kad šo līdzekļu pielietošana stipri 

aizkavējas. 

b) Komiteja nosūta savus priekšlikumus un ieteikumus, ja šādi priekšlikumi un 

ieteikumi tai ir, ieinteresētajai dalībniecei valstij un petīcijas iesniedzējam. 

8. Komiteja ietver savā ikgadējā referātā šādu ziņojumu kopsavilkumu un,ja tas ir 

nepieciešams, ieinteresēto dalībnieču valstu paskaidrojumu un iesniegumu īsu 

izklāstījumu, kā arī savus priekšlikumus un ieteikumus. 

9. Komiteja ir kompetenta izpildīt šajā pantā paredzētās funkcijas tikai tajos gadījumos, 

kad vismaz desmit šās Konvencijas dalībnieces valstis ir izdarījušas paziņojumus saskaņā 

ar šā panta 1.punktu. 

15. pants 

 

1. Kamēr būs sasniegti mērķi, kas minēti Deklarācijā par neatkarības piešķiršanu 
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koloniālajām zemēm un tautām, kura ietverta Ģenerālās Asamblejas 1960.gada 

14.decembra rezolūcijā 1514 (XV), šās Konvencijas noteikumi nekādā ziņā neierobežo 

tiesību iesniegt petīcijas, kura šīm tautām piešķirta ar citiem starptautiskiem 

dokumentiem vai kuru tām piešķīrusi Apvienoto Nāciju Organizācija un tās specializētās 

iestādes. 

 

2. a) Saskaņā ar šās Konvencijas 8.panta 1.punktu nodibinātā Komiteja saņem 

petīciju norakstus no Apvienoto Nāciju Organizācijas iestādēm, kuras 1nodarbojas ar 

jautājumiem, kas tieši attiecas uz šās Konvencijas principiem un mērķiem, un paziņo tām 

domas un ieteikumus sakarā ar šīm petīcijām izskatot aizbilstamo un atkarīgo teritoriju 

un visu citu teritoriju, kurām piemērojama rezolūcija 1514 (XV), iedzīvotāju petīcijas par 

šajā Konvencijā paredzētajiem jautājumiem, kuras izskata šīs iestādes. 

b) Komiteja saņem no kompetentām Apvienoto Nāciju Organizācijas iestādēm referātu 

eksemplārus par likumdošanas, tiesas, administratīvajiem un citiem pasākumiem, kuri 

tieši attiecas uz šās Konvencijas principiem un mērķiem un kurus metropoles veic 

teritorijās, kas minētas šā punkta a) apakšpunktā, kā arī izsaka šajā jautājumā savas 

domas un sniedz ieteikumus šīm iestādēm. 

 

3. Savā referātā Ģenerālajai Asamblejai Komiteja iekļauj petīciju un referātu, kurus tā 

saņēmusi no Apvienoto Nāciju Organizācijas iestādēm, kopsavilkumu, kā arī Komitejas 

domas un ieteikumus sakarā ar šīm petīcijām un referātiem. 

4. Komiteja pieprasa no Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāra visu ar 

šās Konvencijas mērķiem saistīto un viņa rīcībā esošo informāciju par teritorijām, kas 

minētas šā panta 2.punkta a) apakšpunktā. 

16. pants 

 

Šās Konvencijas noteikumi par strīdu noregulēšanu vai sūdzību izskatīšanu pielietojami 

tā, lai tas nekaitētu citām strīdu vai sūdzību atrisināšanas metodēm diskriminācijas jomā, 

kas izklāstītas Apvienoto Nāciju Organizācijas un tās specializēto iestāžu 

pamatdokumentos vai konvencijās, kuras akceptējusi Apvienoto Nāciju Organizācija un 
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tās specializētās iestādes, un šie noteikumi neaizliedz dalībniecēm valstīm izmantot strīdu 

atrisināšanai citas metodes saskaņā ar vispārējiem starptautiskajiem nolīgumiem, kuri ir 

spēkā šo valstu attiecībās. 

III NODAĻA 

 

17. pants 

 

1. Šo Konvenciju var parakstīt jebkura Apvienoto Nāciju Organizācijas locekle valsts vai 

ANO specializēto iestāžu locekle valsts, jebkura Starptautiskās tiesas Statūtu dalībniece 

valsts un jebkura cita valsts, kuru Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja 

uzaicinājusi piedalīties šajā Konvencijā. 

 

 

2. Šī Konvencija jāratificē. Ratifikācijas raksti deponējami pie Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ģenerālsekretāra. 

18. pants 

 

1. Šai Konvencijai varēs pievienoties jebkura valsts, kura minēta šās Konvencijas 

17.panta 1.punktā. 

 

2. Pievienošanās notiek, nododot Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram 

glabāšanā dokumentu par pievienošanos. 

19. pants 

 

1. Šī Konvencija stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tam, kad Apvienoto Nāciju 

Organizācijas ģenerālsekretāram nodots glabāšanā divdesmit septītais ratifikācijas raksts 

vai dokuments par pievienošanos. 

2. Katrai valstij, kura ratificē šo Konvenciju vai pievienojas tai pēc divdesmit 

septītā ratifikācijas raksta vai dokumenta par pievienošanos nodošanas glabāšanā, šī 
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Konvencija stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šās valsts ratifikācijas raksta vai 

dokumenta par pievienošanos nodošanas glabāšanā. 

20. pants 

 

1. Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs saņem un izsūta visām valstīm, kuras 

ir šās Konvencijas dalībnieces vai var kļūt par tām, atrunu tekstu, ko valstis ir izdarījušas 

ratifikācijas vai pievienošanās brīdī. Jebkurai valstij, kas iebilst pret atrunu, deviņdesmit 

dienu laikā pēc minētās informācijas jāpaziņo ģenerālsekretāram, ka tā nepieņem 

attiecīgo atrunu. 

 

2. Nav pieļaujamas atrunas, kas nav savienojamas ar šās Konvencijas mērķiem un 

uzdevumiem, tāpat arī atrunas, kas traucētu kādu iestāžu darbu, kuras izveidotas, 

pamatojoties uz šo Konvenciju. Atruna uzskatāma par nepieņemamu vai traucējošu 

darbā, ja vismaz divas trešdaļas šās Konvencijas dalībnieču valstu iebilst pret to. 

3. Atrunas var atsaukt jebkurā laikā, par to attiecīgi paziņojot ģenerālsekretāram. 

Šāds paziņojums stājas spēkā tā saņemšanas dienā. 

21. pants 

 

Katra dalībniece valsts var denonsēt šo Konvenciju, par to rakstiski paziņojot Apvienoto 

Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram. Denonsācija stājas spēkā pēc viena gada no 

dienas, kad ģenerālsekretārs saņēmis par to paziņojumu. 

22. pants 

 

Jebkurš strīds starp divām vai vairākām dalībniecēm valstīm par šās Konvencijas 

interpretēšanu vai piemērošanu, kurš nav izšķirts sarunu ceļā vai lietojot procedūras, ko 

speciāli paredzējusi šī Konvencija, pēc jebkuras puses, kas piedalās strīdā, pieprasījuma 

nododams izlemšanai Starptautiskajai tiesai, ja puses strīdā nav vienojušās par citu 

noregulēšanas veidu. 

23. pants 
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1. Prasību revidēt šo Konvenciju var izvirzīt jebkurā laikā jebkura dalībniece valsts, 

rakstiski paziņojot par to Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretāram. 

2. Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā Asambleja pieņem lēmumu par to, kādi 

pasākumi, ja tie nepieciešami, jāveic sakarā ar šādu prasību. 

24. pants 

 

Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo visām šās Konvencijas 17.panta 

1.punktā minētajām valstīm šādas ziņas: 

a) par parakstīšanu, ratificēšanu un pievienošanos saskaņā ar 17. un 18. pantu; 

b) par šās Konvencijas spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 19.pantu; 

c) par ziņojumiem un deklarācijām, kas saņemti saskaņā ar 14., 20. un 23. pantu; 

d) par denonsācijām saskaņā ar 21.pantu. 

25. pants 

 

1. Šī Konvencija, kuras teksti angļu, spāņu, ķīniešu, krievu un franču valodā ir autentiski, 

glabājas Apvienoto Nāciju Organizācijas arhīvā. 

 

2. Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs nosūta šās Konvencijas apstiprinātos 

norakstus visām valstīm, kas pieder jebkurai šās Konvencijas 17.panta 1.punktā minētajai 

kategorijai. 

 

To apliecinot, apakšā parakstījušies, kurus attiecīgās valdības ir pienācīgi pilnvarojušas, 

parakstīja šo Konvenciju, kuru var parakstīt Ņujorkā, tūkstoš deviņi simti sešdesmit sestā 

gada septītajā martā. 
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Reģionālie starptautisko tiesību instrumenti 

 

   Eiropas Padomes tiesību akti 

 

Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 

 

Redakcija, kas saskaņā ar Konvencijas 11.protokolu stājās spēkā 1998.gada 1.novembrī 

 

 

10. pants 

Vārda brīvība 

 

1. Ikvienam ir tiesības brīvi paust savus uzskatus. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un tiesības 

saņemt un izplatīt informāciju un idejas bez iejaukšanās no valsts institūciju puses un neatkarīgi 

no valstu robežām. Šis pants neierobežo valstu tiesības pieprasīt radioraidījumu, televīzijas 

raidījumu un kino demonstrēšanas licencēšanu. 

 

2. Tā kā šo brīvību īstenošana ir saistīta ar pienākumiem un atbildību, tā var tikt pakļauta tādām 

prasībām, nosacījumiem, ierobežojumiem vai sodiem, kas paredzēti likumā un nepieciešami 

demokrātiskā sabiedrībā, lai aizsargātu valsts drošības, teritoriālās vienotības vai sabiedriskās 

drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu veselību vai tikumību, 

aizsargātu citu cilvēku cieņu vai tiesības, nepieļautu konfidenciālas informācijas izpaušanu vai 

lai nodrošinātu tiesas varu un objektivitāti. 

 

14. pants 

Diskriminācijas aizliegums 

 

Šajā Konvencijā minēto tiesību un brīvību īstenošana tiek nodrošināta bez jebkādas 

diskriminācijas - neatkarīgi no dzimuma, rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai 

citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, piederības kādai mazākumtautībai, mantiskā 

stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa. 
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15. pants 

Atkāpes izņēmuma stāvokļa laikā 

 

1. Kara vai kāda cita izņēmuma stāvokļa gadījumā, kas apdraud valsts dzīvi, jebkura Augstā 

Līgumslēdzēja Puse var veikt pasākumus, kas atkāpjas no saistībām, ko tā uzņēmusies šīs 

Konvencijas ietvaros, tai apjomā, ko neizbēgami prasa situācijas izņēmuma raksturs, ar 

noteikumu, ka šie pasākumi nav pretrunā ar citām tās saistībām, ko nosaka starptautiskās 

tiesības.  

 

2. Šī nosacījuma ietvaros nedrīkst būt atkāpju no Konvencijas 2. panta nosacījumiem, izņemot 

attiecībā uz nāves gadījumiem likumīgas kara darbības rezultātā, vai 3., 4. (1. punkta) un 7. panta 

nosacījumiem. 

 

 

3. Jebkura Augstā Līgumslēdzēja Puse, kas piešķir sev šīs atkāpšanās tiesības, pilnībā informēs 

Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru par veiktajiem pasākumiem un iemesliem to veikšanai. Tās 

arī informēs Eiropas Padomes Ģenerālsekretāru par šo pasākumu izbeigšanu un atgriešanos pie 

šīs Konvencijas nosacījumu pilnīgas ievērošanas. 
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Eiropas Padomes Konvencija par kibernoziegumiem  (izvilkums) 

 

Budapešta, 23.XI.2001 

Preambula 

Eiropas Padomes dalībvalstis un pārējās valstis, kas šeit ir parakstījušās, 

Uzskatot, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību starp dalībvalstīm; 

Atzīstot, ka ir būtiski veicināt sadarbību ar citām šīs Konvencijas valstīm; 

Pārliecībā par nepieciešamību īstenot, kā prioritāti, kopīgu politiku krimināltiesiskajā jomā 

ar mērķi aizsargāt sabiedrību pret kibernoziegumiem, inter alia, pieņemot atbilstošus normatīvos 

aktus un veicinot starptautisko sadarbību; 

Apzinoties būtiskās pārmaiņas, ko radījusi digitalizācija, datortīklu saplūšana un arvien 

pieaugošā globalizācija; 

Rūpējoties par risku, ka datortīklus un elektronisko informāciju var izmantot arī noziedzīgu 

nodarījumu izdarīšanai, un, ka pierādījumus, kas saistīti ar šādiem noziedzīgiem nodarījumiem, 

var uzglabāt un nodot izmantojot šos tīklus; 

Atzīstot nepieciešamību sadarbībai starp Valstīm un privātajiem uzņēmējiem cīnoties pret 

kibernoziegumiem un nepieciešamību aizsargāt informācijas tehnoloģiju lietošanas un attīstības 

likumīgās intereses; 

Uzskatot, ka efektīva cīņa pret kibernoziegumiem prasa pieaugošu, ātru un labi 

funkcionējošu starptautisko sadarbību krimināllietās; 

Pārliecībā, ka pašreizējā Konvencija ir nepieciešama, lai atturētu no darbībām, kas vērstas 

pret datorsistēmu, tīklu un datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, kā arī šādu sistēmu, 

tīklu un datu ļaunprātīgu izmantošanu, paredzot kriminālatbildību par šādu darbību, kā noteikts 

Konvencijā, un pieņemtu mērus, kas būtu pietiekoši, lai efektīvi cīnītos pret šādiem 

noziedzīgiem nodarījumiem, veicinot to atklāšanu, izmeklēšanu un apsūdzības celšanu gan 
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nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī un nodrošinot vienošanās ātrai un drošai starptautiskai 

sadarbībai; 

Labi apzinoties vajadzību nodrošināt pareizu līdzsvaru starp likuma piemērošanas 

interesēm un cilvēka pamattiesību ievērošanu, kas noteiktas 1950. gada Eiropas Padomes 

Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā, 1966. gada Apvienoto Nāciju 

Organizācijas Starptautiskajā paktā par pilsoņu un politiskajām tiesībām un citos piemērojamos 

starptautiskos cilvēktiesību dokumentos, kas vēlreiz apliecina ikviena tiesības brīvi paust savu 

viedokli, kā arī tiesības uz vārda brīvību, tai skaitā tiesības pieprasīt, saņemt un sniegt visa veida 

informāciju un paust idejas, neskatoties uz ierobežojumiem, un tiesības uz privātās dzīves 

neaizskaramību; 

Apzinoties arī tiesības uz personu datu aizsardzību, kas piešķirtas, piemēram, ar 1981. gada 

Eiropas Padomes Konvenciju par personu aizsardzību pret personisko datu automātisku 

apstrādāšanu; 

Ņemot vērā 1989. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bērna tiesībām un 

1999. gada Starptautiskās darba organizācijas Konvenciju par bērnu darba sliktākajām formām; 

Ņemot vērā esošās Eiropas Padomes konvencijas par sadarbību krimināltiesību jomā, kā arī 

līdzīgus līgumus starp Eiropas Padomes dalībvalstīm un citām valstīm, un uzsverot, ka 

pašreizējā Konvencija ir paredzēta, lai papildinātu šīs konvencijas un efektīvāk veiktu 

noziedzīgu nodarījumu, kas saistīti ar datorsistēmām un datiem, kriminālizmeklēšanu un 

tiesvedību un nodrošinātu pierādījumu vākšanu elektroniskā formā par noziedzīgiem 

nodarījumiem; 

Apsveicot neseno attīstību veicinot starptautisko sapratni un sadarbību cīņā pret 

kibernoziegumiem, tai skaitā pasākumus, ko veikusi Apvienoto Nāciju Organizācija, 

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD), Eiropas Savienība un G8; 

Atgādinot par Ministru komitejas Rekomendāciju Nr. R (85) 10 attiecībā uz Eiropas 

Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās saistībā ar vēstuļu pārtveršanu un 

telefonsarunu noklausīšanās praktisko pielietošanu, Rekomendāciju Nr. R (88) 2 par autortiesību 

un blakustiesību pirātismu, Rekomendāciju Nr. R (87) 15, kas reglamentē personas datu 

izmantošanu policijas sektorā, Rekomendāciju Nr. R (95) 4 par personas datu aizsardzību 
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telekomunikāciju pakalpojumu jomā, īpaši atsaucoties uz telefona pakalpojumiem, kā arī 

Rekomendāciju Nr. R (89) 9 par ar datoru saistītiem noziedzīgiem nodarījumiem, paredzot 

vadlīnijas nacionālajos normatīvajos aktos attiecībā uz noteiktu datornoziegumu definīcijām, un 

Rekomendāciju Nr. R (95) 13 atteicībā uz kriminālprocesuālo normatīvo aktu problēmām 

saistībā ar informācijas tehnoloģiju; 

Ņemot vērā Rezolūciju Nr. 1, ko savā 21. konferencē (Prāgā, 1997. gada 10. un 11.jūnijā) 

pieņēma Eiropas tieslietu ministri, un kas rekomendēja Ministru komitejai atbalstīt Eiropas 

komitejas noziedzības jautājumos (CDPC) darbu saistībā ar kibernoziegumiem, lai savstarpēji 

tuvinātu nacionālos normatīvos aktus krimināltiesību jomā un nodrošinātu efektīvu izmeklēšanas 

līdzekļu pielietošanu saistībā ar šādiem nodarījumiem, kā arī Rezolūciju Nr. 3, kas tika pieņemta 

Eiropas tieslietu ministru 23. konferencē (Londonā, 2000. gada 8. un 9.jūnijā), iedrošinot sarunu 

puses rīkoties pēc iespējas cenšoties atrast piemērotākus risinājumus, lai nodrošinātu iespējami 

lielāku valstu skaitu, kas kļūtu par Konvencijas pusēm, un atzītu nepieciešamību pēc ātras un 

efektīvas starptautiskās sadarbības sistēmas, ņemot vērā īpašas prasības cīņā pret 

kibernoziegumiem; 

Ņemot vērā arī Rīcības plānu, ko pieņēmuši Eiropas Padomes valstu un valdību vadītāji 

savā otrajā samitā (Strasbūrā, 1997. gada 10. un 11. oktobrī), lai rastu kopīgus risinājumus jaunu 

informācijas tehnoloģiju attīstībai, balstoties uz Eiropas Padomes standartiem un vērtībām; 

Ir vienojušās par sekojošo: 

1. nodaļa - Terminu lietošana 

1. pants - Definīcijas 

Šajā Konvencijā: 

a "datorsistēma" nozīmē jebkuru ierīci vai savstarpēji savienotu vai saistītu ierīču grupu, no 

kuras viena vai vairākas ierīces saskaņā ar programmu veic automātisku datu apstrādi; 

b "dati" nozīmē jebkurus faktus, informāciju vai koncepciju, kas paredzēti apstrādāšanai 

datorsistēmā piemērotā formā, tai skaitā programmu, kas piemērota, lai liktu datorsistēmai veikt 

šādu funkciju; 
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c "pakalpojuma sniedzējs" nozīmē: 

i jebkuru juridisku vai fizisku personu, kas nodrošina savu pakalpojumu lietotājiem iespēju 

sazināties ar datorsistēmas palīdzību un 

ii jebkuru citu personu, kas pārstrādā vai uzkrāj datus šādu komunikācijas pakalpojumu vai 

šādu pakalpojumu izmantotāju vārdā. 

d "datu plūsma" nozīmē jebkurus uz komunikāciju attiecināmus datus, kas radīti ar 

datorsistēmas palīdzību, kas veido daļu no komunikācijas ķēdes, norādot komunikācijas 

izcelsmi, saņēmēju, virzienu, laiku, datumu, apjomu, ilgumu vai pakalpojuma veidu. 

2. apakšnodaļa - Procesuālais normatīvais akts 

1. Vispārīgie noteikumi 

14. pants - Procesuālo nosacījumu apjoms 

1. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

noteiktu šajā nodaļā paredzētās pilnvaras un kārtību, kādā tiek veikta specifiska 

kriminālizmeklēšana vai tiesvedība. 

2. Izņemot gadījumus, kas paredzēti 21.pantā, katra Puse piemēro tās pilnvaras un kārtību, 

kas minētas šī panta 1.daļā: 

a noziedzīgiem nodarījumiem, kas noteikti saskaņā ar šīs Konvencijas 2.-11. pantu; 

b citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti ar datorsistēmas palīdzību; un 

c noziedzīgu nodarījumu pierādījumu vākšanai elektroniskā formā. 

3. a Katra Puse var izdarīt atrunu piemērot 20. pantā noteiktos pasākumus tikai 

noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgu nodarījumu kategorijām, kas noteiktas atrunā, 

paredzot, ka šādu noziedzīgu nodarījumu vai to kategoriju loks nav ierobežots vairāk kā 

noziedzīgu nodarījumu loks, kam tiek piemēroti pasākumi, kas minēti 21. pantā. Katrai Pusei 

jāapsver šādu atrunu ierobežošana, lai nodrošinātu visplašāko pasākuma, kas minēts 21. pantā, 

piemērošanu. 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 159 

b Ja Puse, pamatojoties uz ierobežojumiem tās normatīvajos aktos, kas ir spēkā šīs 

Konvencijas pieņemšanas laikā, nevar piemērot pasākumus, kas minēti 20. un 21. pantā, 

komunikācijai, kas tiek pārraidīta pakalpojumu sniedzēja datorsistēmā, kura sistēma: 

i darbojas noslēgtas lietotāju grupas labā un 

ii neizmanto publiskos komunikāciju tīklus un nav saistīta ar citu ne publisku, ne privātu 

datorsistēmu, 

šī Puse var izdarīt atrunu nepiemērot šos pasākumus šādām komunikācijām. Katra Puse 

apsver šādas atrunas ierobežošana, lai nodrošinātu visplašāko pasākumu, kas minēti 20. un 21. 

pantā, piemērošanu. 

15. pants - Noteikumi un garantijas 

1. Katra Puse nodrošina, ka pilnvaru un kārtības, kas paredzētas iepriekš šajā nodaļā, 

ieviešana, īstenošana un piemērošana tiktu pakļauta nosacījumiem un garantijām, kas paredzētas 

tās nacionālajos normatīvajos aktos, kuriem jāparedz adekvāta cilvēktiesību un brīvību 

aizsardzība, tai skaitā tiesību, kas rodas no saistībām, ko valsts uzņēmusies ar 1950. gada 

Eiropas Padomes Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, 1966. gada 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām un 

citiem piemērojamiem starptautiskiem cilvēktiesību dokumentiem, un kuros jāiekļauj 

proporcionalitātes princips. 

2. Šādos noteikumos un garantijās, cik piemēroti no iesaistīto pilnvaru vai kārtības 

viedokļa, inter alia, jāiekļauj tiesas vai cita neatkarīga uzraudzība, piemērošanas pamatojumi, un 

šādu pilnvaru vai kārtības apjoma un ilguma ierobežojumi. 

3. Tādā mērā, cik tas ir savienojams ar sabiedrības interesēm, jo īpaši ar saprātīgu tiesu 

varas administrāciju, katra Puse apsver šajā nodaļā noteikto pilnvaru un kārtības ietekmi uz trešo 

pušu tiesībām, pienākumiem un likumīgajām interesēm. 

2. Uzkrāto datu operatīva saglabāšana 

16. pants - Uzkrāto datu operatīva saglabāšana 
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1. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

ļautu tās kompetentām institūcijām dot rīkojumu vai līdzīgi nodrošināt operatīvu noteiktu datu 

saglabāšanu, tai skaitā datu plūsmu, kas tikusi uzglabāta ar datorsistēmas palīdzību, īpaši, ja ir 

pamats uzskatīt, ka dati ir īpaši jūtīgi pret nozaudēšanu vai izmainīšanu. 

2. Puse, kas īsteno augstāk minēto 1.daļu, ar rīkojumu personai saglabāt noteiktus uzkrātos 

datus personas īpašumā vai kontrolē, pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos 

pasākumus, lai šādai personai uzliktu par pienākumu saglabāt un uzturēt šos datus nemainītus 

laika periodā, cik nepieciešams, līdz maksimumam - 90 dienām, lai nodrošinātu kompetentām 

institūcijām iespēju pieprasīt to atklāšanu. Puse var paredzēt, ka šādu rīkojumu pēc tam var izdot 

atkārtoti. 

3. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

uzliktu par pienākumu datu glabātājam vai citai personai, kurai jāsaglabā dati, saglabāt šādas 

kārtības konfidencialitāti uz laiku, kāds paredzēts tās nacionālos normatīvos aktos. 

4. Pilnvaras un kārtība, kas minētas šajā pantā, ir pakļautas 14. un 15. panta noteikumiem. 

17. pants - Datu plūsmas operatīva saglabāšana un daļēja atklāšana 

1. Katra Puse attiecībā uz datu plūsmu, kas jāsaglabā saskaņā ar 16.pantu, pieņem tādus 

normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai: 

a nodrošinātu, ka šāda operatīva datu plūsmas saglabāšana ir iespējama, neatkarīgi no tā, 

vai viens vai vairāki pakalpojuma sniedzēji bijuši iesaistīti šīs komunikācijas pārraidē; un 

b nodrošinātu operatīvu pietiekoša apjoma datu plūsmas atklāšanu Puses kompetentai 

institūcijai vai šīs institūcijas nozīmētai personai, lai nodrošinātu Pusei iespēju identificēt 

pakalpojuma sniedzējus un komunikācijas pārraides ceļu. 

2. Pilnvaras un kārtība, kas minēta šajā pantā, ir pakļautas 14. un 15. panta noteikumiem. 

3. Ražošanas uzdevums 

18. pants - Ražošanas uzdevums 
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1. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

pilnvarotu tās kompetentas institūcijas pieprasīt: 

a personai tās teritorijā iesniegt konkrētus datus, kas atrodas personas īpašumā vai kontrolē 

un kas ir saglabāti datorsistēmā vai datu uzkrāšanas vidē; un 

b pakalpojuma sniedzējam, kas Puses teritorijā piedāvā savus pakalpojumus, iesniegt 

pasūtītāju informāciju saistībā ar pakalpojumiem, kas atrodas pakalpojuma sniedzēja īpašumā 

vai kontrolē. 

2. Pilnvaras un kārtība, kas minēta šajā pantā, ir pakļauta 14. un 15. panta noteikumiem. 

3. Šī panta izpratnē jēdziens "pasūtītāja informācija" nozīmē jebkuru informāciju datu 

formā vai jebkurā citā formā, ko glabā pakalpojuma sniedzējs saistībā ar saviem pakalpojumu 

pasūtītājiem, izņemot datu plūsmu vai satura datus, un ar kuriem var noteikt: 

a lietoto komunikācijas pakalpojuma veidu, kā arī pieņemtos tehniskos nosacījumus un 

pakalpojuma laiku; 

b pasūtītāja identitāti, pasta vai ģeogrāfisko adresi, telefona un citus kontaktnumurus, 

informāciju par rēķiniem un maksājumiem, kas pieejama pamatojoties uz līgumu par 

pakalpojumu vai noteikumiem; 

c jebkuru citu informāciju komunikācijas iekārtas uzstādīšanas vietā, kas pieejama 

pamatojoties uz līgumu par pakalpojumu vai noteikumiem. 

4. Uzglabāto datu meklēšana un pārņemšana 

19. pants - Uzglabāto datu meklēšana un pārņemšana 

1. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

pilnvarotu tās kompetentas institūcijas meklēt vai līdzīgi piekļūt: 

a datorsistēmai vai tās daļai un tajā uzkrātajiem datiem; un 

b datu uzkrāšanas videi, kurā dati var tikt uzkrāti, 
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kas atrodas tās teritorijā. 

2. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka gadījumā, ja tās institūcijas meklē vai līdzīgi piekļūst noteiktai datorsistēmai vai 

tās daļai pamatojoties uz 1.daļas a punktu un ja ir pamats uzskatīt, ka meklētie dati ir uzglabāti 

citā datorsistēmā vai tās daļā Puses teritorijā un šādiem datiem var likumīgi piekļūt no vai tie ir 

pieejami sākotnējai sistēmai, institūcijām jābūt iespējai nekavējoties paplašināt meklēšanu vai 

līdzīgi piekļūt otrai sistēmai. 

3. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

pilnvarotu tās kompetentas institūcijas pārņemt vai līdzīgi nodrošināt datus, kam piekļūts 

saskaņā ar 1. vai 2.daļu. Šie pasākumi ietver tiesības: 

a pārņemt vai līdzīgi nodrošināt datorsistēmu vai tās daļu vai datu uzkrāšanas vidi; 

b izgatavot un paturēt šo datu kopiju; 

c saglabāt būtiskos uzglabātos datus nemainītus; 

d padarīt nepieejamus vai izņemt tos datus no datorsistēmas, kurai piekļūts. 

4. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

pilnvarotu tās kompetentas institūcijas pieprasīt jebkurai personai, kas pārzin datorsistēmas 

funkcionēšanu vai pasākumus, kas veikti, lai aizsargātu datus, cik nepieciešams nodrošinot 

vajadzīgo informāciju, lai veicinātu pasākumu, kas minēti 1. un 2. daļā, uzsākšanu. 

5 Pilnvaras un kārtība, kas minēta šajā pantā, ir pakļauti 14.. un 15. panta noteikumiem. 

5. Datu vākšana reālā laikā 

20. pants - Datu plūsmas vākšana reālā laikā 

1. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

pilnvarotu tās kompetentas institūcijas: 

a vākt un ierakstīt, izmantojot tehniskos līdzekļus Puses teritorijā un 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 163 

b uzlikt par pienākumu pakalpojuma sniedzējam, ņemot vērā tā tehniskās iespējas: 

i vākt un ierakstīt, izmantojot tehniskos līdzekļus Puses teritorijā vai 

ii sadarboties un palīdzēt kompetentām institūcijām vākt un ierakstīt 

datu plūsmu reālā laikā, saistītu ar noteiktām komunikācijām tās teritorijā, kas pārraidīta ar 

datorsistēmas palīdzību. 

2. Ja Puse tās nacionālajā tiesību sistēmā noteikto principu dēļ, nevar veikt pasākumus, kas 

minēti 1.daļas a punktā, tā vietā var pieņemt normatīvos un citus nepieciešamos pasākumus, lai 

nodrošinātu ar noteiktām komunikācijām saistītu datu plūsmu, kas pārraidīta tās teritorijā, 

izmantojot tehniskos līdzekļus, vākšanu un ierakstīšanu reālā laikā. 

3. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

pakalpojuma sniedzējam uzliktu par pienākumu nodrošināt konfidencialitāti faktam par jebkuru 

pilnvaru, kas paredzētas šajā pantā, īstenošanu un jebkuru informāciju, kas ar to saistīta. 

4. Pilnvaras un kārtība, kas minēta šajā pantā, ir pakļauta 14. un 15. panta noteikumiem. 

21. pants - Satura datu pārtveršana 

1. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus 

saistībā ar smagu noziedzīgu nodarījumu loka noteikšanu nacionālos normatīvos aktos, lai 

pilnvarotu tās kompetentas institūcijas: 

a vākt un ierakstīt, izmantojot tehniskos līdzekļus tās Puses teritorijā un 

b uzliktu par pienākumu pakalpojuma sniedzējam, ņemot vērā tā tehniskās iespējas: 

i vākt un ierakstīt, izmantojot tehniskos līdzekļus Puses teritorijā, vai 

ii sadarboties un palīdzēt kompetentām institūcijām vākt un ierakstīt 

noteiktu komunikāciju satura datus reālā laikā, tās teritorijā, kas pārraidīti ar datorsistēmas 

palīdzību. 
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2. Ja Puse tās nacionālo tiesību sistēmā noteikto principu dēļ, nevar veikt pasākumus, kas 

minēti 1.daļas a punktā, tā vietā var pieņemt normatīvos aktus un veikt citus nepieciešamos 

pasākumus, lai nodrošinātu satura datu par noteiktu komunikāciju tās teritorijā vākšanu un 

ierakstīšanu reālā laikā, izmantojot tehniskos līdzekļus. 

3. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

uzliktu par pienākumu pakalpojuma sniedzējam nodrošināt konfidencialitāti faktam par jebkuru 

pilnvaru, kas paredzētas šajā pantā, īstenošanu un jebkuru citu informāciju, kas ar to saistīta. 

4. Pilnvaras un kārtība, kas minēta šajā pantā, ir pakļauta 14. un 15. panta noteikumiem. 

3. apakšnodaļa. Jurisdikcija 

22. pants - Jurisdikcija 

1. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

nodibinātu jurisdikciju pār jebkuru noziedzīgu nodarījumu, kas noteikts saskaņā ar šīs 

Konvencijas 2.-11. pantu, ja noziedzīgs nodarījums izdarīts: 

a tās teritorijā vai 

b uz kuģa, kas brauc zem šīs Puses karoga, klāja vai 

c uz lidmašīnas, kas reģistrēta pēc šīs Puses likumiem, klāja vai 

d to izdarījis tās pilsonis, ja noziedzīgais nodarījums ir sodāms pēc tās vietas 

krimināltiesiskajiem normatīviem aktiem, kur tas izdarīts, vai arī, ja noziedzīgais nodarījums 

izdarīts ārpus jebkuras valsts teritoriālās jurisdikcijas. 

2. Katra Puse var izdarīt atrunu nepiemērot vai piemērot tikai noteiktos gadījumos vai pie 

nosacījumiem, kurus paredz jurisdikcijas noteikumi, kas noteikti no šī panta 1.daļas b līdz d 

punktam vai jebkurā no tā daļām. 

3. Katra Puse veic tādus nepieciešamos pasākumus, lai nodibinātu jurisdikciju pār 

noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti šīs Konvencijas 24. panta 1. daļā, gadījumos, kad 
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aizdomās turētais atrodas tās teritorijā un viņš vai viņa netiek izdoti citai Pusei, pamatojoties 

tikai uz viņa vai viņas pilsonību, pēc izdošanas lūguma saņemšanas. 

4. Šī Konvencija neizslēdz krimināltiesisko jurisdikciju, ko Puse realizē saskaņā ar tās 

normatīvajiem aktiem. 

5. Ja vairāk kā vienai Pusei ir tiesības uz jurisdikciju pār iespējamo noziedzīgo nodarījumu, 

kas noteikts saskaņā ar šo Konvenciju, iesaistītajām Pusēm pēc iespējas jākonsultējas ar nolūku 

noteikt vispiemērotāko jurisdikciju apsūdzības celšanai. 

3. nodaļa. Starptautiskā sadarbība 

1. apakšnodaļa - Vispārīgie principi 

1. Starptautiskās sadarbības vispārīgie principi 

23. pants - Starptautiskās sadarbības vispārīgie principi 

Puses sadarbojas saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem un ar atbilstošu starptautiskās 

sadarbības krimināllietās mehānismu, vienošanās, kam par pamatu ir vienoti un savstarpēji 

normatīvie akti, un nacionālo normatīvo aktu piemērošanu, lai pēc iespējas vairāk veicinātu 

izmeklēšanu un tiesvedību attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar datorsistēmām 

un datiem, vai, lai vāktu pierādījumus par noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskā formā. 

2. Ar izdošanu saistītie principi 

24. pants - Izdošana 

1. a Šis pants attiecas uz izdošanu starp Pusēm par noziedzīgiem nodarījumiem, kas 

noteikti saskaņā ar šīs Konvencijas 2.-11. pantu, nodrošinot, ka tie ir sodāmi pēc abu iesaistīto 

Pušu normatīvajiem aktiem ar brīvības atņemšanu līdz maksimālajam, vismaz vienu gadu ilgam, 

termiņam vai ar smagāku sodu. 

b Ja atšķirīgs vieglākais sods var tikt piemērots saskaņā ar vienošanos, kam par pamatu ir 

vienoti vai savstarpēji normatīvie akti, vai izdošanas līgumu, tai skaitā Eiropas konvenciju par 
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izdošanu (ETS Nr. 24), ko var piemērot starp divām vai vairāk pusēm, jāpiemēro šādā 

vienošanās vai līgumā paredzētais minimālais sods. 

2. Noziedzīgus nodarījumus, kas aprakstīti šī panta 1. daļā, uzskatāmi par iekļaujamiem 

noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem tiek noteikta izdošana, katrā izdošanas līgumā, kas 

pastāv starp Pusēm. Puses uzņemas iekļaut šādus noziedzīgos nodarījumus kā noziedzīgus 

nodarījumus, par kuriem tiek noteikta izdošana, katrā izdošanas līgumā, ko tās noslēgušas savā 

starpā. 

3. Ja Puse, kura noteikusi, ka izdošana ir atkarīga no līguma, saņem lūgumu par izdošanu 

no citas Puses, ar kuru tai nav izdošanas līguma, tā var uzskatīt šo Konvenciju par likumīgu 

pamatu izdošanai, attiecinot to uz jebkuru noziedzīgu nodarījumu, kas minēts šī panta 1. daļā. 

4. Puses, kuras nav noteikušas, ka izdošana ir atkarīga no līguma, atzīst noziedzīgus 

nodarījumus, kas minēti šī panta 1. daļā, kā noziedzīgus nodarījumus, par kuriem tiek noteikta 

izdošana, starp tām. 

5. Izdošana ir pakļauta noteikumiem, kurus paredz lūguma Saņēmējas Puses normatīvie 

akti vai piemērojamie izdošanas līgumi, tai skaitā pamatojumiem, uz kuriem balstoties lūguma 

Saņēmēja Puse var atteikt izdošanu. 

6. Ja izdošanu par noziedzīgu nodarījumu, kas minēts šī panta 1. daļā, atsaka, pamatojoties 

vienīgi uz meklētās personas pilsonību vai tāpēc, ka lūguma Saņēmēja Puse uzskata, ka tai ir 

jurisdikcija pār noziedzīgo nodarījumu, lūguma Saņēmēja Puse iesniedz lietu pēc Prasītājas 

Puses lūguma tās kompetentām institūcijām apsūdzības celšanai un paziņo par rezultātu 

Prasītājai Pusei noteiktā laikā. Šīs institūcijas jāpieņem lēmumu un veic izmeklēšanu un 

tiesvedību tādā pašā veidā kā par jebkuru citu līdzīga rakstura noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar 

šīs Puses normatīviem aktiem. 

7. a Katra Puse parakstīšanas laikā vai, kad iesniegts ratifikācijas, pieņemšanas, 

apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, iesniedz Eiropas Padomes ģenerālsekretāram 

katras institūcijas, kura ir atbildīga par pieprasījumu par izdošanu nosūtīšanu vai saņemšanu vai 

par iespējamo arestu gadījumā, ja nav līguma, nosaukumu un adresi. 
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b Eiropas Padomes ģenerālsekretārs izveido un uztur atjaunotu Pušu norādīto institūciju 

reģistrs. Katra Puse visu laiku nodrošina reģistrā uzglabāto ziņu pareizību. 

3. Vispārīgie principi, kas attiecas uz savstarpējo palīdzību 

25. pants - Vispārīgie principi, kas attiecas uz savstarpējo palīdzību 

1. Puses sniedz savstarpējo palīdzību vislielākajā mērā, lai pēc iespējas vairāk veiktu 

izmeklēšanu un tiesvedību attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar datorsistēmām 

un datiem, vai, lai vāktu pierādījumus par noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskā formā. 

2. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

īstenotu saistības, kas noteiktas 27.-35. pantā. 

3. Katra Puse steidzamos gadījumos var lūgt savstarpēju palīdzību vai sazināšanos, kas 

saistīta ar ātriem saziņas līdzekļiem, tai skaitā faksu vai e-pastu, tādā mērā, kādā šādi saziņas 

līdzekļi nodrošina atbilstošu drošības un autentiskuma līmeni (tai skaitā šifrēšanas izmantošanu, 

ja nepieciešams), kam formāls apstiprinājums tikai sekos, ja to pieprasa lūguma Saņēmēja Puse. 

Lūguma Saņēmēja Puse pieņem un atbild uz lūgumu, izmantojot jebkuru no minētajiem saziņas 

līdzekļiem. 

4. Izņemot gadījumus, kas īpaši paredzēti šīs nodaļas pantos, savstarpējā palīdzība ir 

pakļauta noteikumiem, kurus paredz Prasītājas Puses normatīvie akti vai piemērojamie izdošanas 

līgumi, tai skaitā pamatojumiem, uz kuriem balstoties lūguma Saņēmēja Puse var atteikt 

sadarbību. Lūguma Saņēmēja Puse nedrīkst izmantot tiesības atteikt savstarpējo palīdzību 

attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas minēti 2.-11. pantā, pamatojoties tikai uz to, ka 

lūgums attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ko tā uzskata par ekonomisku noziedzīgu 

nodarījumu. 

5. Ja, saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, lūguma Saņēmēja Pusei ir atļauts sniegt 

savstarpējo palīdzību pamatojoties uz dubultās jurisdikcijas nosacījumu, šis nosacījums 

jāuzskata par īstenotu neatkarīgi no tā, vai šīs Puses normatīvie akti nodarījumu ievieto tajā pašā 

nodarījumu kategorijā vai uz nodarījumu attiecina tādu pašu terminoloģiju kā Prasītāja Puse, ja 

darbība, kas ir par pamatu nodarījumam, par kuru tiek lūgta palīdzība, ir noziedzīgs nodarījums 

pēc tās normatīvajiem aktiem. 
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26. pants - Neplānota informācija 

1. Puse savu normatīvo aktu ietvaros un bez iepriekšēja lūguma var pārsūtīt citai Pusei 

informāciju, kas iegūta tās izmeklēšanas ietvaros, ja tā uzskata, ka šādas informācijas atklāšana 

varētu Saņēmējai Pusei palīdzēt uzsākt vai veikt izmeklēšanu vai tiesvedību saistībā ar 

noziedzīgiem nodarījumiem, kas noteikti saskaņā ar šo Konvenciju, vai var novest pie šīs Puses 

lūguma pēc sadarbības saskaņā ar šo nodaļu. 

2. Pirms tiek sniegta šāda informācija, Sniedzēja Puse var pieprasīt, lai tā tiktu glabāta 

konfidenciāli vai lietota tikai saskaņā ar noteikumiem. Ja Saņēmēja Puse nevar izpildīt šādu 

prasību, tā paziņo Sniedzēja Pusei, kura tad nosaka, vai informācija tomēr būtu jāsniedz. Ja 

Saņēmēja Puse pieņem informāciju, kas ir pakļauta noteikumiem, tiem jābūt tai saistošiem. 

4. Kārtība attiecībā uz savstarpējās palīdzības lūgumiem, ja nav piemērojamu 

starptautisku vienošanos 

27. pants - Kārtība attiecībā uz savstarpējās palīdzības lūgumiem, ja nav 

piemērojamu starptautisku vienošanos 

1. Ja nav savstarpējās palīdzības līgumi vai vienošanās, kam par pamatu ir vienoti un 

savstarpēji spēkā esoši normatīvi akti, starp Prasītāja Pusi un lūguma Saņēmēja Pusi, jāpiemēro 

šī panta 2.-9. daļas noteikumi. Šī panta noteikumi nav jāpiemēro, ja šāds līgums, vienošanās vai 

normatīvie akti pastāv, ja vien iesaistītās Puses nevienojas to vietā piemērot jebkuru vai visus 

pārējos šī panta noteikumus. 

2. a Katra Puse nozīmē galveno institūciju vai institūcijas, kas būs atbildīgas par 

savstarpējās palīdzības lūgumu nosūtīšanu un atbildēšanu uz tiem, par šādu lūgumu izpildi vai 

pārsūtīšanu institūcijām, kas kompetentas to izpildīšanā; 

b Galvenajām institūcijām tieši jāsazinās vienai ar otru; 

c Katra Puse parakstīšanas laikā vai kad iesniegts ratifikācijas, pieņemšanas, 

apstiprināšanas vai pievienošanās dokuments, iesniedz Eiropas Padomes ģenerālsekretāram tās 

atbildīgās institūcijas, kas nozīmēta saskaņā ar šo daļu, nosaukumu un adresi; 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 169 

d Eiropas Padomes ģenerālsekretārs izveido un uztur atjaunotu Pušu nozīmēto galveno 

institūciju reģistru. Katra Puse visu laiku nodrošina reģistrā uzglabāto ziņu pareizību. 

3. Savstarpējās palīdzības lūgumus šī panta ietvaros izpilda saskaņā ar kārtību, ko noteikusi 

Prasītāja Puse, izņemot gadījumus, ja tā nav savienojama ar lūguma Saņēmējas Puses 

normatīvajiem aktiem. 

4. Lūguma Saņēmēja Puse papildus atteikuma pamatiem, kas noteikti 25. panta 4. daļā, var 

atteikt palīdzību, ja: 

a lūgums atteicas uz noziedzīgu nodarījumu, ko lūguma Saņēmēja Puse, uzskata par 

politisku noziedzīgu nodarījumu vai arī par tādu noziedzīgu nodarījumu, kas ir saistīts ar 

politisku nodarījumu, vai 

b tā uzskata, ka lūguma izpildīšana iespējams var kaitēt tās suverenitātei, drošībai, 

sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm. 

5. Lūguma Saņēmēja Puse var atlikt lūguma izpildi, ja šāda darbība varētu kaitēt 

kriminālizmeklēšanai vai tiesvedībai, ko veic tās institūcijas. 

6. Pirms palīdzības atteikšanas vai atlikšanas lūguma Saņēmēja Puse, pēc iespējas 

konsultējoties ar Prasītāja Pusi, apsver, vai lūgumu var izpildīt daļēji vai tas jāpakļauj 

nosacījumiem, kādus uzskata par nepieciešamiem. 

7. Lūguma Saņēmēja Puse nekavējoties informē Prasītāja Puse par palīdzības lūguma 

izpildes rezultātu. Jebkuram lūguma atteikumam vai atlikšanai jāsniedz iemesli. Lūguma 

Saņēmēja Puse arī informē Prasītāja Puse par jebkuriem iemesliem, kas padara lūguma izpildi 

neiespējamu vai iespējams to ievērojami aizkavēs. 

8. Prasītāja Puse var lūgt, lai lūguma Saņēmēja Puse tur konfidenciālu faktu par jebkuru šīs 

nodaļas ietvaros izdarīto lūgumu, kā arī par tā subjektu, izņemot tādā mērā, cik nepieciešams tā 

izpildei. Ja lūguma Saņēmēja Puse nevar piekrist konfidencialitātes lūgumam, tā nekavējoties 

par to informē Prasītāja Pusi, kura tad nosaka, vai lūgumu tomēr izpildīt. 

9. a Steidzamos gadījumos, lūgumus par savstarpējo palīdzību un ar to saistīto saziņu 

Prasītāja Puses tiesībsargājošās institūcijas var nosūtīt tieši tādām pašām lūguma Saņēmēja Puses 
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institūcijām. Katrā šādā gadījumā vienlaicīgi jānosūta kopija caur Prasītāja Puses galveno 

institūciju lūguma Saņēmēja Puses galvenajai institūcijai. 

b Jebkurš lūgums vai saziņa šīs daļas ietvaros tiek veikta ar Starptautiskās 

Kriminālpolicijas organizācijas (Interpol) starpniecību. 

c Ja lūgums ir nosūtīts saskaņā ar šī panta a punktu un institūcija nav kompetenta rīkoties 

ar lūgumu, tā nosūta lūgumu kompetentai nacionālajai institūcijai un nekavējoties informē 

Prasītāja Puse, ka tā ir rīkojusies šādi. 

d Lūgumus vai saziņu, kas veikta šīs daļas ietvaros, un nav saistīta ar piespiedu darbību, 

Prasītāja Puses kompetentas institūcijas tieši nodod lūguma Saņēmēja Puses kompetentām 

institūcijām. 

e Katra Puse parakstīšanas laikā vai, kad iesniedz savu ratifikācijas, pieņemšanas, 

piekrišanas vai pievienošanās dokumentu, informē Eiropas Padomes ģenerālsekretāru, ka, lai 

nodrošinātu efektivitāti, lūgumus, kas veikti šīs daļas ietvaros, ir jāadresē tās galvenajai 

institūcijai. 

28. pants - Konfidencialitāte un lietošanas ierobežojumi 

1. Ja nav savstarpējās palīdzības līguma vai vienošanās, kam par pamatu ir vienoti vai 

savstarpēji normatīvie akti, starp Prasītājas Pusi un lūguma Saņēmējas Pusi, jāpiemēro šī panta 

noteikumi. Šī panta noteikumi nav jāpiemēro, ja šāds līgums, vienošanās vai normatīvie akti 

eksistē, ja vien iesaistītās Puses vienojas piemērot kādu no vai visus pārējos šī panta noteikumus. 

2. Puse, kurai tiek lūgta palīdzība, var sniegt papildinformāciju vai materiālus, atbildot uz 

lūgumu, kas ir atkarīgs no noteikumiem, ka to: 

a patur konfidenciālu, ja savstarpējās palīdzības lūgumu nevar piemērot šāda noteikuma 

trūkuma dēļ, vai 

b neizmantos izmeklēšanā vai tiesvedībā citādi, nekā norādīts lūgumā. 
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3. Ja Prasītāja Puse nevar ievērot noteikumus, kas minēti 2. daļā, tā par to nekavējoties 

informē otru Pusi, kura tad nosaka, vai informāciju tomēr sniegt. Kad Prasītāja Puse pieņem 

noteikumu, tas kļūst tai saistošs. 

4. Jebkura Puse, kas sniedz informāciju vai materiālu, kas pakļauti 2. daļā minētajiem 

noteikumiem, var lūgt otrai Pusei saistībā ar šo noteikumu paskaidrot šādas informācijas vai 

materiāla izmantošanu. 

2. apakšnodaļa. Īpaši noteikumi 

1. Savstarpējā palīdzība attiecībā uz pagaidu pasākumiem 

29. pants - Uzkrāto datu operatīva saglabāšana 

1. Puse var lūgt citai Pusei pieprasīt vai citādi panākt operatīvu ar datorsistēmu uzkrāto 

datu saglabāšanu, kas atrodas šīs otras Puses teritorijā, attiecībā uz kuru Prasītāja Puse plāno 

iesniegt lūgumu par savstarpējo palīdzību, lai meklētu vai citādā veidā piekļūtu, pārņemtu vai 

līdzīgi nodrošinātu, vai atklātu datus. 

2. Lūgumā par datu saglabāšanu saskaņā ar 1. daļu jānorāda: 

a institūcija, kas lūdz saglabāšanu; 

b noziedzīgs nodarījums, kas ir pakļauts kriminālizmeklēšanai vai tiesvedībai, un īss ar to 

saistīto faktu izklāsts; 

c uzkrātie dati, kas jāsaglabā un to saistība ar noziedzīgu nodarījumu; 

d jebkura pieejama informācija, kas norāda uzkrāto datu glabātāju vai datorsistēmas 

atrašanās vietu; 

e saglabāšanas nepieciešamība; un 

f ka Puse plāno iesniegt lūgumu savstarpējai palīdzībai, lai meklētu vai līdzīgi piekļūtu, 

pārņemtu vai līdzīgi nodrošinātu, vai atklātu datus. 
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3. Saņemot lūgumu no citas Puses, lūguma Saņēmēja Puse veic visus nepieciešamos 

pasākumus, lai operatīvi saglabātu noteiktos datus saskaņā ar tās nacionālajiem normatīvajiem 

aktiem. Lai atbildētu uz lūgumu, dubulta jurisdikcija nav nepieciešama kā nosacījums, lai 

nodrošinātu šādu saglabāšanu. 

4. Puse, kas pieprasa dubultu jurisdikciju kā nosacījumu, lai atbildētu uz lūgumu par 

savstarpējo palīdzību, lai meklētu vai līdzīgi piekļūtu, pārņemtu vai līdzīgi nodrošinātu vai 

atklātu uzglabātos datus attiecībā uz citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas nav minēti šīs 

Konvencijas 2.-11. pantā, var izdarīt atrunu atteikt saglabāšanas lūgumu šī panta ietvaros 

gadījumos, kad ir iemesls ticēt, ka atklāšanas laikā dubultās jurisdikcijas nosacījums nevar 

īstenoties. 

5. Turklāt lūgumu par saglabāšanu var noraidīt tikai, ja: 

a lūgums attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ko lūguma Saņēmēja Puse uzskata par 

politisku noziedzīgu nodarījumu vai tādu noziedzīgu nodarījumu, kas ir saistīts ar politisku 

noziedzīgu nodarījumu, vai 

b lūguma Saņēmēja Puse uzskata, ka lūguma izpilde iespējams var kaitēt tās suverenitātei, 

drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm. 

6. Ja lūguma Saņēmēja puse uzskata, ka saglabāšana nenodrošinās pieejamību datiem 

nākotnē vai apdraudēs konfidencialitāti vai citādi kaitēs Prasītājas Puses izmeklēšanai, tā 

nekavējoties informē Prasītāja Pusi, kura tad nosaka, vai lūgums tomēr jāizpilda. 

7. Jebkurai saglabāšanai, kas veikta atbildot uz lūgumu, kas minēts 1. daļā, jābūt uz laika 

periodu ne mazāku kā sešdesmit dienas, lai nodrošinātu Prasītājas Pusei iespēju iesniegt lūgumu 

par datu meklēšanu vai līdzīgu piekļūšanu, pārņemšanu vai līdzīgu nodrošināšanu vai atklāšanu. 

Sekojot šāda lūguma saņemšanai, datus jāturpina saglabāt līdz lēmumam par šādu lūgumu. 

30. pants - Saglabātās datu plūsmas operatīva atklāšana 

1. Ja lūguma, kas izteikts pamatojoties uz 29. pantu, par datu plūsmas saglabāšanu saistībā 

ar noteiktu komunikāciju izpildes gaitā lūguma Saņēmēja Puse atklāj, ka pakalpojuma sniedzējs 

citā Valstī ir bijis iesaistīts komunikācijas pārraidē, lūguma Saņēmēja Puse nekavējoties atklāj 
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Prasītājai Pusei pietiekošu datu plūsmas apjomu, lai identificētu pakalpojuma sniedzēju un ceļu, 

pa kuru komunikācija tikusi pārraidīta. 

2. Datu plūsmas atklāšanu saskaņā ar 1. daļu var neizpaust tikai, ja: 

a lūgums attiecas uz noziedzīgu nodarījumu, ko lūguma Saņēmēja Puse, uzskata par 

politisku noziedzīgu nodarījumu vai tādu noziedzīgu nodarījumu, kas ir saistīts ar politisku 

noziedzīgu nodarījumu; vai 

b lūguma Saņēmēja Puse uzskata, ka lūguma izpilde iespējams kaitēs tās suverenitātei, 

drošībai, sabiedriskajai kārtībai vai citām būtiskām interesēm. 

2. Savstarpējā palīdzība attiecībā uz izmeklēšanas pilnvarām 

31. pants - Savstarpējā palīdzība attiecībā uz piekļūšanu uzglabātiem datiem 

1. Puse var lūgt citai Pusei meklēt vai līdzīgi piekļūt, pārņemt vai līdzīgi nodrošināt un 

atklāt datus, kas saglabāti ar datorsistēmas palīdzību, kas atrodas lūguma Saņēmēja Puses 

teritorijā, tai skaitā datus, kas saglabāti saskaņā ar 29. pantu. 

2. Lūguma Saņēmēja Puse atbild uz lūgumu, piemērojot starptautiskos dokumentus, 

vienošanās un normatīvos aktus, kas minēti 23. pantā, un saskaņā ar citiem atbilstošiem šīs 

nodaļas noteikumiem. 

3. Uz lūgumu atbild nekavējoties, ja: 

a ir pamats uzskatīt, ka attiecīgie dati ir īpaši jūtīgi pret pazaudēšanu vai izmaiņām, vai 

b dokumenti, vienošanās un normatīvie akti, kas minēti 2. daļā, citādi nodrošina operatīvu 

sadarbību. 

32. pants - Pārrobežu piekļūšana uzkrātiem datiem ar piekrišanu vai kur tie ir 

publiski pieejami 

Puse var bez citas Puses atļaujas: 
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a piekļūt publiski pieejamiem (atklātu avotu) uzkrātiem datiem, neatkarīgi no tā, kur dati 

izvietoti ģeogrāfiski; vai 

b piekļūt vai saņemt ar tās teritorijā atrodošās datorsistēmas palīdzību uzkrātos datus, kas 

atrodas citā Pusē, ja Puse saņem likumīgu un brīvprātīgu tās personas piekrišanu, kurai ir 

likumīgas tiesības atklāt datus Pusei ar attiecīgās datorsistēmas palīdzību. 

33. pants - Savstarpējā palīdzība datu plūsmas vākšanai reālā laikā 

1. Puses sniedz savstarpēju palīdzību viena otrai, lai vāktu datu plūsmu reālā laikā saistībā 

ar noteiktām komunikācijām viņu teritorijā, kuras pārraida ar datorsistēmas palīdzību. Pakļaujot 

2. daļas noteikumiem, šo palīdzību sniedz atbilstoši nacionālajos normatīvajos aktos 

paredzētajiem noteikumiem un kārtībai. 

2. Katra Puse nodrošina tādu palīdzību vismaz attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, 

par kuriem datu plūsmas vākšana reālā laikā būtu iespējama līdzīgā gadījumā nacionālā līmenī. 

34. pants - Savstarpējā palīdzība attiecībā uz satura datu pārtveršanu 

Puses sniedz savstarpējo palīdzību viena otrai reālā laikā vācot vai ierakstot noteiktas 

komunikācijas satura datus, kas pārraidīti ar datorsistēmas palīdzību tādā apjomā, kādu atļauj 

piemērojamie līgumi un nacionālie normatīvie akti. 

3. 24/7 tīkls 

35. pants - 24/7 tīkls 

1. Katra Puse nosaka kontaktpunktu, kas pieejams 24 stundas diennaktī, septiņas dienas 

nedēļā, lai nodrošinātu nekavējošu palīdzības sniegšanu nolūkā veikt izmeklēšanu vai tiesvedību 

attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar datorsistēmām un datiem, vai vākt 

pierādījumus par noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskā formā. Šāda palīdzība, ja to atļauj 

nacionālie normatīvie akti un prakse, ietver sekojošu pasākumu veicināšanu un tiešu izpildi: 

a tehnisko konsultāciju nodrošināšana; 

b datu saglabāšana pamatojoties uz 29. un 30. pantu; 



Imigrācija un mediji. Uzziņas līdzeklis medijiem 

 175 

c pierādījumu vākšana, juridiskās informācijas nodrošināšana un aizdomās turamo 

atrašanās vietas noteikšana. 

2. a Puses kontaktpunktam jābūt kapacitātei veikt operatīvu saziņu ar citas Puses 

kontaktpunktu. 

b Ja kontaktpunkts, ko noteikusi Puse, nav daļa no šīs Puses institūcijas vai institūcijām, 

kas ir atbildīgas par starptautisko savstarpējo sadarbību vai izdošanu, tad kontaktpunktam ir 

jānodrošina, ka tas spēj operatīvi sadarboties ar šādu institūciju vai institūcijām. 

3. Katra Puse nodrošina apmācīta un aprīkota personāla pieejamību, lai veicinātu tīkla 

darbību. 

4. nodaļa - Noslēguma noteikumi 

36. pants - Parakstīšana un stāšanās spēkā 

1. Šī Konvencija ir atvērta parakstīšanai Eiropas Padomes dalībvalstīm un valstīm, kas nav 

dalībvalstis, bet kas ir piedalījušās tās izstrādāšanā. 

2. Šī Konvencija ir pakļauta ratifikācijai, pieņemšanai vai apstiprināšanai. Ratifikācijas, 

pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenti iesniedzami Eiropas Padomes ģenerālsekretāram. 

3. Šī Konvencija stājas spēkā mēneša pirmajā datumā trīs mēnešus pēc datuma, kad piecas 

valstis, tai skaitā vismaz trīs Eiropas Padomes dalībvalstis, ir izteikušas savu piekrišanu atzīt 

Konvenciju par saistošu saskaņā ar 1. un 2. daļas noteikumiem. 

4. Neatkarīgi no jebkuras parakstījušās valsts, kas pēc tam izsaka savu piekrišanu atzīst to 

par saistošu, Konvencija stājas spēkā pirmajā mēneša dienā trīs mēnešus pēc datuma, kad tā 

izteikusi savu piekrišanu atzīt Konvenciju par saistošu saskaņā ar 1. un 2. daļas noteikumiem. 

37. pants - Pievienošanās Konvencijai 

1. Pēc Konvencijas stāšanās spēkā, Eiropas Padomes Ministru komiteja pēc konsultēšanās 

ar un iegūstot vienbalsīgu Konvenciju parakstījušo valstu piekrišanu, var uzaicināt jebkuru 

valsti, kas nav Eiropas Padomes dalībvalsts un kas nav piedalījusies tās izstrādāšanā, 
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pievienoties šai Konvencijai. Lēmums jāpieņem ar balsu vairākumu, kas paredzēts Eiropas 

Padomes statūtu 20. panta d punktā, un ar vienbalsīgu Konvenciju parakstījušo valstu pārstāvju, 

kam ir tiesības piedalīties Ministru komitejā, balsojumu. 

2. Neatkarīgi no jebkuras valsts, kas pievienojusies Konvencijai saskaņā ar iepriekš minēto 

1. daļu, Konvencija stājas spēkā mēneša pirmajā datumā trīs mēnešus pēc datuma, kad 

pievienošanās dokuments iesniegts Eiropas Padomes ģenerālsekretāram. 

38. pants - Teritoriālā piemērošana 

1. Ikviena valsts parakstīšanas laikā vai kad tā iesniedz savu ratifikācijas, pieņemšanas, 

apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, var noteikt teritoriju vai teritorijas, kurās 

Konvencija tiks piemērota. 

2. Ikviena valsts jebkurā laikā vēlāk ar deklarāciju, kas adresēta Eiropas Padomes 

ģenerālsekretāram, var paplašināt Konvencijas piemērošanu attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas 

noteikta deklarācijā. Neatkarīgi no šādas teritorijas Konvencija stājas spēkā mēneša pirmajā 

datumā trīs mēnešus pēc datuma, kad deklarāciju saņēmis ģenerālsekretārs. 

3. Jebkuru deklarāciju, kas izdarīta saskaņā ar iepriekšējām divām daļām, neatkarīgi no 

jebkuras teritorijas, kas noteikta šādā deklarācijā, var atsaukt ar paziņojumu, kas adresēts Eiropas 

Padomes ģenerālsekretāram. Atsaukums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc trīs 

mēnešu termiņa beigām kopš datuma, kad ģenerālsekretārs šādu paziņojumu saņēmis. 

39. pants - Konvencijas ietekme 

1. Esošās Konvencijas mērķis ir papildināt piemērojamus daudzpusējus un divpusējus 

līgumus vai vienošanās starp Pusēm, tai skaitā: 

- Eiropas Konvencijas par izdošanu, kas atvērta parakstīšanai Parīzē 1957. gada 13. 

decembrī (ETS No. 24); 

- Eiropas Konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās, kas atvērta parakstīšanai 

Strasbūrā 1959. gada 20. aprīlī (ETS No. 30); 
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- Eiropas Konvencijas papildprotokola par savstarpējo palīdzību krimināllietās, kas atvērts 

parakstīšanai Strasbūrā 1978. gada 17. martā (ETS No. 99) 

noteikumus. 

2. Ja divas vai vairāk Puses jau ir noslēgušas vienošanos vai līgumu par jautājumiem, kas 

aplūkoti šajā Konvencijā, vai kā savādāk ir nodibinājušas attiecības šajos jautājumos vai plāno to 

darīt nākotnē, tām arī jādod tiesības piemērot šādu vienošanos vai līgumu vai atbilstoši regulēt to 

attiecības. Tomēr, ja Puses nodibina attiecības par jautājumiem, ko nosaka šī Konvencija 

savādāk nekā noteikts šeit, tām tas jādara veidā, kas nav pretrunā ar Konvencijas mērķiem un 

principiem. 

3. Nekas šajā Konvencijā nevar ietekmēt Puses citas tiesības, ierobežojumus, saistības un 

pienākumus. 

40. pants - Deklarācijas 

Ar rakstisku paziņojumu Eiropas Padomes ģenerālsekretāram ikviena valsts parakstīšanas 

laikā vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu var 

paziņot, ka tā patur iespēju pieprasīt papildus kritērijus, kas paredzēti 2., 3., 6. panta 1.daļas b 

punktā, 7. pantā, 9. panta 3. daļā, un 27. panta 9.daļas e punktā. 

41. pants - Federālā klauzula 

1. Federāla valsts var izdarīt atrunu pieņemt šīs Konvencijas 2. nodaļas saistības saskaņā ar 

tās pamatprincipiem, kas nosaka attiecības starp tās centrālo valdību un attiecīgajām pavalstīm 

vai citām līdzīgām teritoriālām vienībām, paredzot, ka tai jābūt spējīgai sadarboties saskaņā ar 3. 

nodaļu. 

2. Izdarot atrunu saskaņā ar 1. daļu, federāla valsts nevar piemērot šādu atrunu noteikumus, 

lai izslēgtu vai ievērojami samazinātu tās saistības nodrošināt pasākumus, kas noteikti iepriekš 2. 

nodaļā. Kopumā tai jānodrošina plaša un efektīva normatīvo aktu piemērošanas iespēja 

neatkarīgi no šiem pasākumiem. 

3. Attiecībā uz šīs Konvencijas noteikumiem, kuru piemērošana ir pavalsts vai citas 

līdzīgas teritoriālas vienības jurisdikcijā, kurai federācijas konstitucionālā sistēma neuzliek par 
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pienākumu veikt likumīgus pasākumus, federālajai valdībai jāinformē šādas pavalsts 

kompetentas institūcijas par minētajiem nosacījumiem ar savu labvēlīgo viedokli, iedrošinot 

veikt atbilstošu darbību, lai tie stātos spēkā. 

42. pants - Atrunas 

Ar rakstisku paziņojumu adresētu Eiropas Padomes ģenerālsekretāram ikviena valsts 

parakstīšanas laikā vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās 

dokumentu paziņo, ka tā izdara atrunu(as), kā paredzēts 4. panta 2. daļā, 6. panta 3. daļā, 9. panta 

4. daļā, 10. panta 3. daļā, 11. panta 3. daļā, 14. panta 3. daļā, 22. panta 2. daļā, 29. panta 4. daļā 

un 41. panta 1. daļā. Nekādas citas atrunas nevar izdarīt. 

43. pants - Atrunu statuss un anulēšana 

1. Puse, kas izdarījusi atrunu saskaņā ar 42. pantu, var pilnībā vai daļēji to atsaukt ar 

rakstisku paziņojumu adresētu Eiropas Padomes ģenerālsekretāram. Šāds atsaukums stājas spēkā 

no brīža, kad ģenerālsekretārs paziņojumu saņēmis. Ja paziņojumā norādīts, ka atrunas 

atsaukumam jāstājas spēkā ar noteiktu datumu un šis datums ir vēlāk nekā datums, kurā 

ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu, atsaukums stājas spēkā noteiktajā vēlākajā datumā. 

2. Pusei, kas izdarījusi atrunu, kas minēta 42. pantā, pilnībā vai daļēji atsauc šādu atrunu, 

tiklīdz apstākļi to atļauj. 

3. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs var periodiski noskaidrot Pušu, kas izdarījušas vienu 

vai vairākas atrunas, kas minētas 42. pantā, nodomu šādas atrunas(u) atsaukšanā nākotnē. 

44. pants - Grozījumi 

1. Grozījumus šai Konvencijai var ierosināt jebkura Puse un Eiropas Padomes 

ģenerālsekretāram tie jādara zināmi Eiropas Padomes dalībvalstīm, valstīm, kas nav dalībvalstis, 

bet ir piedalījušās šīs Konvencijas izstrādāšanā, kā arī jebkurai citai valstij, kas pievienojusies 

vai uzaicināta pievienoties šai Konvencijai saskaņā ar 37. panta noteikumiem. 

2. Jebkurus grozījumus, ko ierosina kāda Puse, dara zināmus Eiropas komitejai noziedzības 

jautājumos (CDCP), kura iesniedz savu viedokli par piedāvāto grozījumu Ministru komitejai. 
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3. Ministru komiteja apsver piedāvāto grozījumu un Eiropas komitejas noziedzības 

jautājumos (CDCP) iesniegto viedokli un, konsultējoties ar valstīm, kas nav dalībvalstis, šīs 

Konvencijas Puses pieņem grozījumus. 

4. Jebkura grozījuma tekstu, ko pieņēmusi Ministru komiteja saskaņā ar šī panta 3. daļu, 

nosūta Pusēm pieņemšanai. 

5. Jebkurš grozījums, kas pieņemts saskaņā ar šī panta 3. daļu, stājas spēkā trīsdesmitajā 

dienā pēc tam, kad visas Puses informējušas ģenerālsekretāru par savu piekrišanu. 

45. pants - Strīdu risināšana 

1. Eiropas komiteju noziedzības jautājumos (CDPC) informē par šīs Konvencijas 

interpretāciju un piemērošanu. 

2. Strīdus gadījumā starp Pusēm par šīs Konvencijas interpretāciju vai piemērošanu tās 

meklē strīda risinājumu sarunu vai kādā citā mierīgā ceļā pēc pašu izvēlēs, tai skaitā strīda 

iesniegšanu izskatīšanai Eiropas komitejai noziedzības jautājumos (CDPC), šķīrējtiesā, kuras 

lēmumi Pusēm ir saistoši, vai Starptautiskajā Justīcijas Tiesā pēc iesaistīto Pušu vienošanās. 

46. pants - Pušu konsultācijas 

1. Puses cik iespējams periodiski konsultējas, lai veicinātu: 

a efektīvu šīs Konvencijas piemērošanu un īstenošanu, tai skaitā jebkuras problēmas, kā arī 

jebkura paziņojuma vai atrunu, kas izdarītas saskaņā ar šo Konvenciju, juridisko seku 

apzināšanu; 

b informācijas apmaiņu par būtisku juridisko, politisko vai tehnoloģijas attīstību, kas 

attiecas uz kibernoziegumiem un pierādījumu vākšanu elektroniskā formā; 

c iespējamo Konvencijas papildinājumu vai grozījumu izskatīšanu. 

2. Eiropas komiteju noziedzības jautājumos (CDPC) periodiski informē attiecībā uz 

konsultāciju rezultātiem, kas minēti 1.daļā. 
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3. Eiropas komiteja noziedzības jautājumos (CDPC) pēc iespējas veicina konsultācijas, kas 

minētas 1. daļā, un veic nepieciešamos pasākumi, lai palīdzētu Pusēm to centienos papildināt vai 

grozīt Konvenciju. Vēlākais trīs gadus pēc tam, kad esošā Konvencija stājas spēkā, Eiropas 

komiteja noziedzības jautājumos sadarbībā ar Pusēm veic visu Konvencijas noteikumu 

pārskatīšana un, ja nepieciešams, ierosina atbilstošus grozījumus. 

4. Izdevumus, kas radušies īstenojot 1.daļas nosacījumus, sedz Puses tādā veidā, kādā tos 

noteikušas, izņemot, ja tos sedz Eiropas Padome. 

5. Eiropas Padomes Sekretariāts palīdz Pusēm veikt to funkcijas saskaņā ar šo pantu. 

47. pants - Denonsēšana 

a. Ikviena Puse var jebkurā laikā denonsēt šo Konvenciju, iesniedzot Eiropas Padomes 

ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu. 

b. Šāda denonsēšana stājas spēkā mēneša pirmajā dienā trīs mēnešus pēc datuma, kad 

ģenerālsekretārs ir saņēmis paziņojumu. 

48. pants - Paziņojums 

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm, valstīm, kas nav 

dalībvalstis, bet ir piedalījušās šīs Konvencijas izstrādāšanā, kā arī jebkurai citai valstij, kas 

pievienojusies vai ir uzaicināta pievienoties šai Konvencijai, par: 

a katru parakstu; 

b katra ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta 

iesniegšanu; 

c šīs Konvencijas spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 36. un 37. pantu; 

d katru paziņojumu, kas izdarīti saskaņā ar 40. pantu, vai izdarītu atrunu, kas izdarīta 

saskaņā ar 42. pantu; 

e jebkuru citu aktu, paziņojumu vai komunikāciju, kas attiecas uz šo Konvenciju. 
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To apliecinot, zemāk parakstījušās, tam attiecīgi pilnvarotas personas, ir parakstījušas šo 

Konvenciju. 

Sastādīta Budapeštā 2001. gada 23. novembrī angļu un franču valodās, abi teksti ir vienlīdz 

autentiski, vienā eksemplārā, kas glabāsies Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes 

ģenerālsekretārs nosūtīs apliecinātus norakstus katrai Eiropas Padomes dalībvalstij, valstīm, kas 

nav dalībvalstis, bet kas piedalījušās šīs Konvencijas izstrādāšanā un ikvienai valstij, kas ir 

uzaicināta tai pievienoties. 

  

 

Eiropas Padomes Konvencijas par kibernoziegumiem Papildprotokols par rasisma 

un ksenofobijas noziedzīgiem nodarījumiem, kas tiek izdarīti datorsistēmās 

 

Strasbūra, 28.I.2003 

Eiropas Padomes dalībvalstu un citu valstu puses, kuras šeit parakstījušās Konvencijai par 

Kibernoziegumiem, atvērtai parakstīšanai Budapeštā 2001.gada 23.novembrī; 

Uzskatot, ka Eiropas Padomes mērķis ir panākt lielāku vienotību starp dalībvalstīm; 

Atgādinot, ka visi cilvēki dzimuši ar vienlīdzīgām tiesībām uz brīvību un cieņu; 

Uzsverot nepieciešamību nodrošināt pilnīgu un efektīvu visu cilvēktiesību īstenošanu, 

izskaujot diskrimināciju vai cilvēku šķirošanu, kā noteikts Eiropas un arī citu valstu 

starptautiskajos dokumentos; 

Pārliecībā, ka rasisma un ksenofobijas noziegumi ir cilvēktiesību pārkāpums un draudi 

likuma varai un demokrātijas stabilitātei; 

Uzskatot, ka nacionālajiem un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem jānodrošina 

piemēroti juridiski pasākumi attiecībā uz rasisma un ksenofobijas rakstura propagandu, kas tiek 

izplatīta datorsistēmās. 

Pārliecībā, ka šādai propaganda jāpiemēro kriminālsods nacionālajos normatīvajos aktos; 
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Balsoties uz Konvenciju par Kibernoziegumiem, kas kalpo kā mūsdienīgs un elastīgs 

starptautiskās stabilitātes nodrošināšanas līdzeklis un pārliecībā par nepieciešamību harmonizēt 

patstāvīgās likumu normas, kas attiecas uz rasisma un ksenofobijas propagandas apkarošanu; 

Pārliecībā, ka datorsistēmas piedāvā iepriekš neizmantotus līdzekļus vārdā brīvības un 

sazināšanās vienkāršošanai visapkārt zemeslodei; 

Atzīstot, ka vārda brīvība ir demokrātiskas sabiedrības neatņemama sastāvdaļa, kā arī tās 

progresa un jebkura cilvēka attīstības pamatnosacījums. 

Rūpējoties par risku, ka šādu datorsistēmu var ļaunprātīgi vai neatļauti izmantot, lai veiktu 

rasisma un ksenofobijas propagandu; 

Labi apzinoties nepieciešamību nodrošināt pareizu līdzsvaru starp vārda brīvību un 

efektīvu cīņu pret rasistiska un ksenofobiska rakstura nodarījumiem. 

Atzīstot, ka šī protokola mērķis nav ietekmēt jau iedibinātos principus attiecībā uz vārda 

brīvību nacionālajās tiesību sistēmās. 

Ņemot vērā atbilstošos starptautiski tiesiskos dokumentus šajā jomā, it sevišķi, Cilvēka 

tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un tās Protokols Nr.12, kas satur vispārējus 

nosacījumus par diskriminācijas aizliegumu, Eiropas Padomes pieņemtajās konvencijās par 

sadarbību krimināltiesību jomā, it sevišķi, Konvenciju par Kibernoziegumiem, 1965.gada 

21.decembra Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko konvenciju par jebkuru rasu 

diskriminācijas izskaušanu, 1996.gada 15.jūlija Eiropas Savienības Kopīgo rīcību, ko Eiropas 

Padome pieņēmusi balstoties uz Eiropas Savienības līguma K3. pantu, kas attiecas uz rasisma un 

ksenofobijas apkarošanai nepieciešamajiem pasākumiem. 

Pozitīvi raugoties uz neseno attīstību veicinot savstarpējo sapratni un sadarbību cīņā pret 

kibernoziegumiem, rasismu un ksenofobiju. 

Ņemot vērā darbības plānu, ko pieņēmuši Eiropas Padomes valstu vadītāji un valdība otrajā 

samitā (Strazbūrā, 1997.gada 10.-11.oktobrī), lai vienotos par kopīgu rīcību attiecībā uz jaunu 

tehnoloģiju attīstību, kas balstīts uz Eiropas Padomes standartiem un vērtībām. 

Ir vienojušās par sekojošo: 
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1.nodaļa - Vispārējie nosacījumi 

1.pants - Mērķis 

Šī dokumenta mērķis ir nodrošināt Pusēm, kuras paraksta šo protokolu, Konvencijas par 

kibernoziegumiem normas, atvērta parakstīšanai Budapeštā 2001.gada 23.novembrī (turpmāk 

saukta Konvencija), attiecībā uz rasistiskas un ksenofobiskas dabas noziedzīgu nodarījumu 

kriminalizēšanu, kas izdarīti datorsistēmās. 

2.pants - Definīcija 

Šajā dokumentā: 

1. "rasistisks vai ksenofobisks materiāls" nozīmē jebkurus datus rakstiskā formā, attēlus vai 

kādu citu idejas vai teorijas izpausmi, kas propagandē, veicina vai izraisa naidu, diskrimināciju 

vai vardarbību pret kādu personu vai personu grupu, un tiek balstīta uz rases, ādas krāsas, 

ģimenes, etnisku vai nacionālu piederību, kā arī reliģiju, ja tā tiek izmantota kā iegansts kādam 

no iepriekšminētajiem faktoriem. 

2. Šajā dokumentā lietotie termini un jēdzieni tiek tulkoti tāpat kā Konvencijā. 

2.nodaļa - Līdzekļi, kas piemērojami nacionālā mērogā 

3.pants - Rasistiska un ksenofobiska satura materiālu izplatīšana ar datorsistēmu 

palīdzību 

1. Katra Puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

savos normatīvajos aktos kā noziedzīgu nodarījumu nostiprinātu ar nodomu izdarītu un neatļautu 

šādu rīcību: 

rasistiska vai ksenofobiska satura materiāla izplatīšanu vai citādu padarīšanu to sabiedrībai 

par izmantojamu ar datorsistēmu palīdzību. 

2. Puse var izdarīt atrunu nepiemērot kriminālatbildību tai rīcībai, kas ir noteikta šī panta 

1.daļā, kuros materiāls, kas definēts 2.panta pirmajā daļā, propagandē, veicina vai izraisa 
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diskrimināciju, kas nav saistīta ar naidu vai vardarbību, ar noteikumu, ja var tikt piemēroti kādi 

citi efektīvi līdzekļi. 

3. Neskatoties uz šī panta 2.daļā noteikto, Puse var izdarīt atrunu nepiemērot 1.daļā 

noteikto tajos diskriminācijas gadījumos, kuros saskaņā ar tās nacionālajā tiesību sistēmā 

noteiktajiem principiem attiecībā uz vārda brīvību, tā nevar piemērot efektīvus līdzekļus kas 

noteikti 2.daļā. 

4.pants - Rasisma un ksenofobijas motivēti draudi 

Katra puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

savos nacionālajos normatīvajos aktos kā noziedzīgu nodarījumu nostiprinātu ar nodomu izdarītu 

un neatļautu šādu rīcību: 

piedraudot, izmantojot datorsistēmas, nosakot to savos normatīvajos aktos kā nopietnu 

noziedzīgu nodarījumu, ja (i) personas piederošas kādai grupai tiek šķirotas pēc rases, ādas 

krāsas, ģimenes, nacionālās vai etniskās piederības, kā arī reliģijas, ja tā tiek izmantota kā 

iegansts kādam no šiem faktoriem, vai(ii) arī personu grupas, kuras tiek izšķirtas pēc kādas no 

augstāk minētajām pazīmēm. 

5.pants - Rasisma un ksenofobijas motivēts apvainojums 

1. Katra puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

savos nacionālajās tiesībās kā noziedzīgu nodarījumu noteiktu ar nodomu izdarītu un neatļautu 

šādu: 

publisku apvainošanu, izmantojot datorsistēmas, personas (i) tā iemesla dēļ, ka tās pieder 

grupai, kas tiek šķirota pēc rases, ādas krāsas, ģimenes, nacionālās vai etniskās piederības, kā arī 

reliģijas, ja tā tiek izmantota kā iegansts kādam no šiem faktoriem; (ii) vai personu grupas, kuras 

tiek izšķirtas pēc kādas no augstākminētajām pazīmēm. 

2. Puse var: 

a. pieprasīt, lai šī panta 1.daļā minētā noziedzīga nozieguma sekas attiektos uz personu vai 

personu grupu, kas noteiktas 1.daļā, kas pakļautas naidam, necienīgai attieksmei vai izsmieklam; 

vai 
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b. izdarīt atrunu nepiemērot pilnībā vai daļēji šī panta 1. daļu. 

6.pants - Genocīda vai citu pret cilvēci izdarītu noziegumu noliegšana, ietekmes 

mazināšana, atbalstīšana vai attaisnošana 

1. Katra puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

savos nacionālajos normatīvajos aktos kā noziedzīgu nodarījumu noteiktu ar nodomu izdarītu un 

neatļautu šādu rīcību: 

materiāla izplatīšanu vai citādu padarīšanu to sabiedrībai par izmantojamu ar datorsistēmu 

palīdzību, kas noliedz, mazina ietekmi, atbalsta vai attaisno nodarījumus, kuri saistīti ar 

genocīdu vai vērsti pret cilvēci, kas noteikts starptautiskajos tiesību aktos un atzīts 

Starptautiskajā Militārā tribunāla gala saistošajos lēmumos, ko nosaka Londonas 1945. gada 8. 

augusta līgums, vai arī kāda citas starptautiskas tiesas sastāva noteikts, ko paredz piemēroti 

starptautiski instrumenti un kura jurisdikciju Puse ir atzinusi. 

2. Puse var: 

a. pieprasīt, lai noliegšana vai apzināta ietekmes mazināšana, kas minēta šī panta 1.daļā, ir 

veikta ar nodomu izraisīt naidu, diskrimināciju vai vardarbību pret kādu personu vai personu 

grupu un kas balstīta uz rases, ādas krāsas, ģimenes, nacionālās vai etniskās piederības, kā arī 

reliģijas, ja tā izmantota kā iegansts kādam no šiem faktoriem; vai arī 

b. izdarīt atrunu nepiemērot pilnībā vai daļēji šī panta 1. daļu. 

7.pants - Līdzdalība un kūdīšana 

Katra puse pieņem tādus normatīvos aktus un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai 

savos nacionālajos normatīvajos aktos kā noziedzīgu nodarījumu noteiktu ar nodomu izdarītu un 

neatļautu līdzdalību vai kūdīšanu uz kādu no noziedzīgajiem nodarījumiem, kas noteikti šajā 

protokolā, ar nodomu izdarīt šādu noziegumu. 

3.nodaļa - Saistība starp Konvenciju un šo Protokolu 

8.pants - Saistība starp Konvenciju un šo Protokolu 
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1. Panti 1., 12., 13., 22., 41., 44., 45. un 46. attiecas, mutatis mutandis, uz šo Protokolu. 

2. Puses paplašina Konvencijas 14.-21. un 23.-35. pantos minēto pilnvaru apjomu attiecībā 

uz šī Protokola 2.-7. pantu. 

4.nodaļa - Noslēguma noteikumi 

9.pants- Atzīšana par saistošu 

1. Šis Protokols ir atvērts parakstīšanai valstīm, kuras parakstījušās Konvencijai un varētu 

izteikt savu piekrišanu atzīt par saistošu: 

a. parakstu bez atrunas izdarīšanas, kas attiecas uz ratifikāciju, pieņemšanu vai 

apstiprināšanu; vai 

b. parakstu, kas pakļauts ratifikācijai, pieņemšanai vai apstiprināšanai, kam seko 

ratifikācija, pieņemšana vai apstiprināšana 

3. Valsts nedrīkst parakstīt šo Protokolu bez atrunāšanas, kas attiecas uz ratifikāciju, 

pieņemšanu vai apstiprināšanu, ja vien tā nav vienlaicīgi iesniegusi Konvencijas ratifikācijas, 

pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu. 

4. Ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenti iesniedzami Eiropas Padomes 

ģenerālsekretāram. 

10.pants - Stāšanās spēkā 

1. Šis protokols stājas spēkā mēneša pirmajā datumā trīs mēnešus pēc datuma, kad piecas 

valstis ir izteikušas savu piekrišanu atzīt Protokolu par saistošu saskaņā ar 9. panta noteikumiem 

2. Neatkarīgi no jebkuras parakstījušās valsts, kas pēc tam izsaka savu piekrišanu atzīt to 

par saistošu, Protokols stājas spēkā pirmajā mēneša dienā trīs mēnešus pēc datuma, kad tas 

parakstīts bez atrunas izdarīšanas, kas attiecas uz ratifikāciju, pieņemšanu vai apstiprināšanu, vai 

iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumentu. 

11.pants - Pievienošanās 
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1. Pēc šī Protokola spēkā stāšanās, ikviena valsts, kas pievienojusies Konvencijai, var 

pievienoties šim dokumentam; 

2. Pievienošanās dokumenti iesniedzami Eiropas Padomes ģenerālsekretāram, kas stājas 

spēkā mēneša pirmajā datumā trīs mēnešus pēc datuma, kad pievienošanās dokuments iesniegts. 

12.pants - Atrunas un deklarācijas 

1. Pušu izdarītās atrunas un deklarācijas par Konvencijas noteikumiem attiecas arī uz šo 

Protokolu, ja vien Puse citādi parakstīšanas laikā vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas, 

apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentus. 

2. Ar rakstisku paziņojumu adresētu Eiropas Padomes ģenerālsekretāram ikviena valsts 

parakstīšanas laikā vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās 

dokumentu paziņo, ka tā izdara atrunu(as), kā paredzēts 3., 5. un 6. šī dokumenta pantā. Tajā 

pašā laikā Puse paziņo, ka attiecībā uz šī Protokola noteikumiem, tā izdara atrunu (as), kas 

paredzētas Konvencijas 22. panta otrajā daļā un 41. panta pirmajā daļā, neskatoties uz to, ko 

puse saskaņā ar šo Konvenciju ir ieviesusi. Nekādas cita atrunas nevar izdarīt. 

3. Ar rakstisku paziņojumu adresētu Eiropas Padomes ģenerālsekretāram ikviena valsts 

parakstīšanas laikā vai iesniedzot ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās 

dokumentu paziņo, ka tā atsakās no iespējas pieprasīt papild elementus kā paredzēts šī 

dokumenta 5. panta 2.a daļā un 6. panta 2.a daļā. 

13.pants - Atrunu statuss un anulēšana 

1. Puse, kas izdarījusi atrunu saskaņā ar 12. pantu, var pilnīgi vai daļēji to atsaukt, tiklīdz 

apstākļi to atļauj. Šāds atsaukums stājas spēkā no brīža, kad Eiropas Padomes ģenerālsekretārs 

paziņojumu saņēmis. Ja paziņojumā norādīts, ka atrunas atsaukumam jāstājas spēkā ar noteiktu 

datumu un šis datums ir vēlāk nekā datums, kurā ģenerālsekretārs saņēmis paziņojumu, 

atsaukums stājas spēkā noteiktajā vēlākajā datumā. 

2. Eiropas Padomes ģenerālsekretārs var periodiski noskaidrot Pušu, kas izdarījušas vienu 

vai vairākas atrunas, kas minētas 12. pantā, nodomu šādas atrunas(u) atsaukšanā nākotnē. 

14.pants - Teritoriālā piemērošana 
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1. Ikviena valsts parakstīšanas laikā vai kad tā iesniedz savu ratifikācijas, pieņemšanas, 

apstiprināšanas vai pievienošanās dokumentu, var noteikt teritoriju vai teritorijas, kurās 

Konvencija tiks piemērota. 

2. Ikviena Puse jebkurā laikā vēlāk ar deklarāciju, kas adresēta Eiropas Padomes 

ģenerālsekretāram, var paplašināt Protokola piemērošanu attiecībā uz jebkuru teritoriju, kas 

noteikta deklarācijā. Neatkarīgi no šādas teritorijas Protokols stājas spēkā mēneša pirmajā 

datumā trīs mēnešus pēc datuma, kad deklarāciju saņēmis ģenerālsekretārs. 

3. Jebkuru deklarāciju, kas izdarīta saskaņā ar iepriekšējām divām daļām, neatkarīgi no 

jebkuras teritorijas, kas noteikta šādā deklarācijā, var atsaukt ar paziņojumu, kas adresēts Eiropas 

Padomes ģenerālsekretāram. Atsaukums stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā dienā pēc trīs 

mēnešu termiņa beigām kopš datuma, kad ģenerālsekretārs šādu paziņojumu saņēmis. 

15.pants - Denonsēšana 

a. Ikviena Puse var jebkurā laikā denonsēt šo Konvenciju, iesniedzot Eiropas Padomes 

ģenerālsekretāram adresētu paziņojumu. 

b. Šāda denonsēšana stājas spēkā mēneša pirmajā dienā trīs mēnešus pēc datuma, kad 

ģenerālsekretārs ir saņēmis paziņojumu. 

16.pants - Paziņojums 

Eiropas Padomes ģenerālsekretārs paziņo Eiropas Padomes dalībvalstīm, valstīm, kas nav 

dalībvalstis, bet ir piedalījušās šīs Konvencijas izstrādāšanā, kā arī jebkurai citai valstij, kas 

pievienojusies vai ir uzaicināta pievienoties šai Konvencijai, par: 

a katru parakstu; 

b katra ratifikācijas, pieņemšanas, apstiprināšanas vai pievienošanās dokumenta 

iesniegšanu; 

c šīs Protokola spēkā stāšanās datumu saskaņā ar 9., 10. un 11. pantu; 
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d katru paziņojumu, kas izdarīti saskaņā ar 40. pantu, vai izdarītu atrunu, kas izdarīta 

saskaņā ar 42. pantu; 

e jebkuru citu aktu, paziņojumu vai komunikāciju, kas attiecas uz šo Protokolu. 

To apliecinot, zemāk parakstījušās, tam attiecīgi pilnvarotas personas, ir parakstījušas šo 

Protokolu. 

Sastādīta Strasbūrā 2003. gada 28. janvārī angļu un franču valodās, abi teksti ir vienlīdz 

autentiski, vienā eksemplārā, kas glabāsies Eiropas Padomes arhīvā. Eiropas Padomes 

ģenerālsekretārs nosūtīs apliecinātus norakstus katrai Eiropas Padomes dalībvalstij, valstīm, kas 

nav dalībvalstis, bet kas piedalījušās šī Protokola izstrādāšanā un ikvienai valstij, kas ir 

uzaicināta tai pievienoties. 
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Eiropas Savienības tiesību akti211 

Eiropas Savienības Pamattiesību Harta (izvilkums)212 

  

Eiropas Parlaments, Padome un Komisija svinīgi izsludina Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu, kuras teksts ir šāds: 

Eiropas Savienības Pamattiesību Harta 

Preambula 

Eiropas tautas, veidojot arvien ciešāku savstarpēju sadarbību, ir nolēmušas veidot 

mierpilnu nākotni, kuras pamatā ir kopējas vērtības. 

Apzinoties savu garīgo un tikumisko mantojumu, Savienība balstās uz nedalāmām, 

universālām vērtībām – cilvēka cieņu, brīvību, vienlīdzību un solidaritāti; tās pamatā ir 

demokrātijas un tiesiskuma principi. Vislielāko uzmanību Savienība pievērš indivīdam, iedibinot 

Savienības pilsonību un izveidojot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. 

Savienība veicina šo kopējo vērtību saglabāšanu un attīstību, vienlaikus respektējot Eiropas 

tautu kultūru un tradīciju dažādību, kā arī dalībvalstu nacionālo identitāti un to valsts iestāžu 

organizāciju valsts, reģionālā un vietējā līmenī; tā tiecas veicināt līdzsvarotu un stabilu attīstību 

un nodrošina personu brīvu pārvietošanos, preču, pakalpojumu un kapitāla brīvu apriti un 

brīvību veikt uzņēmējdarbību. 

Šajā nolūkā, ņemot vērā pārmaiņas sabiedrībā, sociālo attīstību, kā arī zinātniskos un 

tehnoloģiskos sasniegumus, ir nepieciešams stiprināt pamattiesību aizsardzību, šo tiesību 

nozīmīgumu īpaši uzsverot Hartā. 

Šajā Hartā, ievērojot Savienības kompetences un uzdevumus, kā arī subsidiaritātes 

principu, no jauna ir apstiprinātas tiesības, kuru pamatā ir dalībvalstu konstitucionālās tradīcijas 

                                                 
211 Visi Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības tiesību aktu teksti tiek citēti vai pilnībā pārbublicēti, balstoties uz 

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu ) datu bāzē pieejamiem šo aktu tekstiem.  
212 Eiropas Savienības Pamattiesību Harta, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 303, 14.12.2007. 1-12.lpp.,  

http://eur-lex.europa.eu/lv/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303LV.01000101.htm 

http://eur-lex.europa.eu/
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un starptautiskās saistības, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija, 

Savienības un Eiropas Padomes pieņemtās Sociālās hartas, kā arī Eiropas Savienības Tiesas un 

Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūra. Šajā sakarā Savienības un dalībvalstu tiesas interpretē 

Hartu, ievērojot paskaidrojumus, kas sagatavoti pēc šo Hartu izstrādājušā Konventa prezidija 

ierosinājuma un kurus ir papildinājis Eiropas Konventa prezidijs. 

Šo tiesību īstenošana ir saistīta ar atbildību un pienākumiem pret citām personām, visu 

sabiedrību un nākamajām paaudzēm. 

Tāpēc Savienība atzīst turpmāk tekstā izklāstītās tiesības, brīvības un principus. 

10. pants 

Domu, pārliecības un ticības brīvība 

1.   Ikvienam ir tiesības uz domu, pārliecības un ticības brīvību. Šīs tiesības ietver brīvību 

mainīt ticību vai pārliecību un brīvību individuāli vai kolektīvi un publiski vai privāti paust 

ticību vai pārliecību lūgšanās, mācībās, ieražās un ceremonijās. 

2.   Uz pārliecību balstītas atteikšanās tiesības atzīst saskaņā ar valstu tiesību aktiem, kas 

nosaka šo tiesību izmantošanu. 

11. pants 

Vārda un informācijas brīvība 

1.   Ikvienai personai ir tiesības uz vārda brīvību. Šīs tiesības ietver uzskatu brīvību un 

brīvību saņemt un izplatīt informāciju vai idejas bez valsts iestāžu iejaukšanās un neatkarīgi no 

valstu robežām. 

2.   Tiek ievērota plašsaziņas līdzekļu brīvība un plurālisms. 

21. pants 

Diskriminācijas aizliegums 
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1.   Aizliegta jebkāda veida diskriminācija, tostarp diskriminācija dzimuma, rases, ādas 

krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko īpatnību, valodas, reliģijas vai pārliecības, 

politisko vai jebkuru citu uzskatu dēļ, diskriminācija saistībā ar piederību pie nacionālās 

minoritātes, diskriminācija īpašuma, izcelsmes, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas 

dēļ. 

2.   Ievērojot Līgumu piemērošanas jomu un neskarot tajos paredzētos īpašos noteikumus, 

ir aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ. 

22. pants 

Kultūru, reliģiju un valodu daudzveidība 

Savienība respektē kultūru, reliģiju un valodu daudzveidību.  

 

 

 

53. pants 

Aizsardzības līmenis 

Nekas no šajā Hartā noteiktā nav interpretējams kā tāds, kas ierobežo vai negatīvi ietekmē 

cilvēktiesības un pamatbrīvības, kuras atzītas attiecīgās to piemērošanas jomās Savienības 

tiesību aktos un starptautiskajās tiesībās, kā arī starptautiskās konvencijās, kurām pievienojusies 

Savienība vai visas dalībvalstis, tostarp Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 

konvencijā un dalībvalstu konstitūcijās.  

54. pants 

Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums 

Nekas no šajā Hartā noteiktā nav interpretējams kā tiesības iesaistīties kādā darbībā vai veikt 

kādu darbību, kas vērsta uz kādu šajā Hartā atzītu tiesību un brīvību iznīcināšanu vai to 

ierobežošanu lielākā mērā, nekā tas paredzēts Hartā. 
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Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas 

attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības213 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 13. pantu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu [1], 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [2], 

ņemot vērā Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu [3], 

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu [4], 

tā kā: 

(1) Līgums par Eiropas Savienību iezīmē jaunu posmu vēl ciešākas savienības izveidē 

starp Eiropas tautām. 

(2) Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu Eiropas Savienība ir dibināta uz 

visām dalībvalstīm kopīgiem brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un pamatbrīvību 

respektēšanas un tiesiskuma principiem, un tai būtu jāievēro pamattiesības, ko nodrošina 

Eiropas Konvencija par cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzību, un tā kā tās izriet no 

dalībvalstu kopīgām konstitucionālām tradīcijām, kas ir Kopienas tiesību vispārīgie principi. 

(3) Tiesības uz vienlīdzību likuma priekšā un aizsardzība pret visu cilvēku 

diskrimināciju ir vispārējas tiesības, kas atzītas ar Vispārējo Cilvēktiesību deklarāciju, 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par sieviešu visu veidu diskriminācijas 

izskaušanu, Starptautisko konvenciju par rasu visu veidu diskriminācijas likvidāciju un 

Apvienoto Nāciju Organizācijas Paktu par pilsoņu un politiskajām tiesībām un Paktu par 

ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām un ar Eiropas Konvenciju par cilvēktiesību 

un pamatbrīvību aizsardzību, ko parakstījušas visas dalībvalstis. 

(4) Ir svarīgi ievērot šādas pamattiesības un brīvības, to skaitā tiesības uz biedrošanās 

brīvību. Bez tam saistībā ar piekļuvi precēm un pakalpojumiem un to nodrošināšanu ir 

svarīgi ievērot privātās un ģimenes dzīves aizsardzību un darījumus, kas veikti, ievērojot to. 

                                                 
213Padomes Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu pret personām 

neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 180, 19.07.2000, Lpp. 0022–

0026. ,http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:01:LV:HTML 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:180:0022:01:LV:HTML
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(5) Eiropas Parlaments pieņēmis vairākas rezolūcijas par cīņu pret rasismu Eiropas 

Savienībā. 

(6) Eiropas Savienība noraida teorijas, ar kuru palīdzību notiek mēģinājumi noteikt 

atsevišķu cilvēku rasu pastāvēšanu. Termina "rases piederība" lietošana šajā direktīvā 

nenozīmē šādu teoriju pieņemšanu. 

(7) Eiropadome 1999. gada 15. un 16. oktobrī Tamperē aicināja Komisiju cik drīz vien 

iespējams iesniegt priekšlikumus, lai ieviestu EK līguma 13. pantu par cīņu pret rasismu un 

ksenofobiju. 

(8) 2000. gada Nodarbinātības pamatnostādnes, par kurām Eiropadome vienojās 

Helsinkos 1999. gada 10. un 11. decembrī, pasvītro vajadzību veicināt apstākļus sociāli 

ietveroša darba tirgus nodrošināšanai, formulējot saskaņotu stratēģiju kopumu, kas vērsts uz 

to, lai apkarotu pret grupām, piemēram, etniskajām minoritātēm vērstu diskrimināciju. 

(9) Diskriminācija rasu vai etniskās piederības dēļ var apdraudēt EK līguma mērķu 

sasniegšanu, jo īpaši augsta līmeņa nodarbinātības un sociālās aizsardzības sasniegšanu, 

dzīves līmeņa un dzīves kvalitātes paaugstināšanu, ekonomisko un sociālo izlīdzināšanu un 

solidaritāti. Bez tam tā var apdraudēt arī mērķi veicināt Eiropas Savienības pārveidošanu par 

telpu, kurā valda brīvība, drošība un taisnība. 

(10) Komisija 1995. gada decembrī iesniedza paziņojumu par rasismu un ksenofobiju. 

(11) Padome 1996. gada 15. jūlijā pieņēma Kopīgu rīcību (96/443/JHA) par rīcību 

rasisma un ksenofobijas apkarošanai [5], atbilstīgi kurai dalībvalstis apņemas nodrošināt 

efektīvu tiesisku sadarbību attiecībā uz pārkāpumiem, kas sakņojas rasistiskā vai 

ksenofobiskā uzvedībā. 

(12) Lai nodrošinātu demokrātisku un tolerantu sabiedrību attīstību, kas pieņemtu visu 

personu līdzdalību neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, īpašai rīcībai tās 

diskriminācijas jomā, kas sakņojas rasu vai etniskajā piederībā, būtu jāsniedzas plašāk par 

pieeju nodarbinātības un pašnodarbinātības pasākumiem un jāaptver tādas jomas, kā 

izglītība, sociālā aizsardzība, tai skaitā sociālā nodrošināšana un veselības aprūpe, sociālās 

priekšrocības un piekļuve precēm un pakalpojumiem un to piegāde. 

(13) Šim nolūkam attiecībā uz šīs direktīvas aptvertajām jomām visā Kopienā būtu 

jāaizliedz tieša vai netieša diskriminācija, kas sakņojas rasu vai etniskajā piederībā. Šādu 

diskriminācijas aizliegšanu būtu jāpiemēro arī trešo valstu pilsoņiem, taču tā neattiecas uz 
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atšķirīgu attieksmi, kas balstās uz tautību, un neskar noteikumus, kas reglamentē trešo valstu 

pilsoņu iebraukšanu un uzturēšanos, kā arī viņu piekļuvi darba iespējām un profesijai. 

(14) Ieviešot vienādas attieksmes principu neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, 

Kopienai saskaņā ar EK līguma 3. panta 2. punktu būtu jāizvirza par mērķi novērst 

nevienlīdzību un veicināt vīriešu un sieviešu vienlīdzību, jo īpaši tādēļ, ka sievietes bieži 

vien ir daudzējādas diskriminācijas upuri. 

(15) Tādu faktu novērtēšana, pēc kuriem var spriest, ka notikusi tieša vai netieša 

diskriminācija, ir jautājums izskatīšanai valsts tiesu iestādēs vai citās kompetentās iestādēs 

saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktu noteikumiem vai praksi. Jo sevišķi šādās normās var 

paredzēt netiešo diskrimināciju, ko nosaka ar jebkuriem līdzekļiem, to skaitā, pamatojoties 

uz pierādījumiem, ko sniedz statistika. 

(16) Svarīgi, lai visas fiziskās personas tiktu pasargātas no diskrimināciju rasu vai 

etniskās piederības dēļ. Vajadzības gadījumā un saskaņā ar savas valsts tradīcijām un praksi 

dalībvalstīm būtu jāparedz arī juridisko personu aizsardzība, ja tās cieš no diskriminācijas 

savu biedru rasu vai etniskās piederības dēļ. 

(17) Diskriminācijas aizliegumam nevajadzētu būt pretrunā ar tādu pasākumu 

saglabāšanu un pieņemšanu, ar kuriem paredzēts novērst neērtības vai atlīdzināt par 

neērtībām, ar kurām saskārusies konkrētas rasu vai etniskas piederības personu grupa, un 

šādiem pasākumiem jāatļauj konkrētas rasu vai etniskās piederības personu organizāciju 

izveide, ja viņu galvenais mērķis ir šo personu īpašo vajadzību veicināšana. 

(18) Ļoti retos gadījumos atšķirīgu attieksmi var attaisnot, ja īpašība, kas saistīta ar 

rasu vai etnisko piederību, veido īstu un profesiju nosakošu prasību un kad mērķis ir 

likumīgs un prasība ir proporcionāla. Šādi gadījumi būtu jāietver informācijā, ko dalībvalstis 

iesniedz Komisijai. 

(19) Personām, kuras bijušas pakļautas diskriminācijai rasu vai etniskās piederības dēļ, 

būtu jānodrošina atbilstīgi tiesiskās aizsardzības līdzekļi. Lai nodrošinātu efektīvāku 

aizsardzības pakāpi, apvienībām vai juridiskajām personām vajadzētu būt tiesīgām, kā to 

nosaka dalībvalstis, jebkura upura vārdā vai viņu atbalstot, iesaistīties lietas izskatīšanas 

procesā, neskarot attiecīgās valsts procesa noteikumus par pārstāvību un aizstāvību tiesās. 

(20) Efektīva vienlīdzības principa īstenošanai vajadzīga pienācīga tiesiskā aizsardzība 

pret pakļaušanu netaisnībai. 
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(21) Jāpieņem noteikumi par pienākumu pierādīt, ja ir ticams diskriminācijas gadījums 

un, lai nodrošinātu efektīvu vienādas attieksmes principa piemērošanu, pienākums pierādīt 

jāvērš pret atbildētāju, ja ir sniegta liecība par šādu diskrimināciju. 

(22) Dalībvalstīm noteikumi par pienākumu pierādīt nav jāpiemēro procesiem, kuros 

lietas faktus izmeklē tiesa vai cita kompetentā iestāde. Šādi minētās procedūras ir tās, kurās 

prasītājam nav jāpierāda fakti, ko izmeklē tiesa vai kompetentā iestāde. 

(23) Dalībvalstīm būtu jāveicina dialogs starp darba devējiem un darba ņēmējiem, un 

nevalstiskajām organizācijām ar mērķi pievērsties dažādām diskriminācijas formām un 

apkarot tās. 

(24) Aizsardzība pret diskrimināciju rasu vai etniskās piederības dēļ būtu jānostiprina 

ar tādas iestādes vai iestāžu palīdzību katrā valstī, kura(s) būtu tiesīga(s) analizēt attiecīgās 

problēmas, pētīt iespējamos risinājumus un nodrošināt konkrētu palīdzību upuriem. 

(25) Šī direktīva nosaka obligātās prasības, tādējādi sniedzot dalībvalstīm iespēju 

ieviest vai uzturēt labvēlīgākus noteikumus. Šīs direktīvas ieviešanai nevajadzētu kalpot par 

attaisnojumu jebkādam regresam attiecībā uz situāciju, kura jau pastāv ikvienā dalībvalstī. 

(26) Dalībvalstīm būtu jāparedz efektīvas, proporcionālas un preventīvas sankcijas 

gadījumā, ja netiek ievēroti pienākumi, kas uzlikti saskaņā ar šo direktīvu. 

(27) Dalībvalstis darba devējiem un darba ņēmējiem pēc viņu kopīga lūguma var 

uzticēt ieviest šo direktīvu attiecībā uz noteikumiem, kas pieskaitāmi koplīgumu jomai, ar 

nosacījumu, ka dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās vienmēr 

var garantēt rezultātus, kādus prasa šī direktīva. 

(28) Saskaņā ar EK līguma 5. pantā izklāstītajiem subsidiaritātes un proporcionalitātes 

principiem dalībvalstis nevar pietiekami sasniegt šīs direktīvas mērķi, proti, visās dalībvalstīs 

nodrošināt kopīgu augstu aizsardzības līmeni pret diskrimināciju, un tādēļ piedāvātās 

darbības mēroga un ietekmes dēļ to labāk var panākt Kopiena. Šī direktīva nepārsniedz to, 

kas ir vajadzīgs šo mērķu sasniegšanai, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU. 

I NODAĻA 

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

1. pants 

Mērķis 
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Šīs direktīvas mērķis ir noteikt sistēmu, lai apkarotu diskrimināciju rasu vai etniskas 

piederības dēļ ar nolūku, lai vienādas attieksmes princips stātos spēkā dalībvalstīs. 

2. pants 

Diskriminācijas jēdziens 

1. Šajā direktīvā vienādas attieksmes princips nozīmē to, ka nav ne tiešas, ne netiešas 

diskriminācijas rasu vai etniskas piederības dēļ. 

2. Šā panta 1. punkta mērķiem: 

a) tiek pieņemts, ka tiešā diskriminācija iestājas tad, kad salīdzināmā situācijā pret 

vienu personu izturas, ir izturējušies vai izturētos sliktāk nekā pret otru personu rasu vai 

etniskas piederības dēļ; 

b) tiek pieņemts, ka netiešā diskriminācija iestājas tad, kad acīmredzami neitrāls 

noteikums, kritērijs vai prakse nostāda kādas rasu vai etniskas piederības personas īpaši 

nelabvēlīgā situācijā, salīdzinot ar citām personām, ja vien šāds noteikums, kritērijs vai 

prakse nav objektīvi attaisnojams ar tiesisku mērķi un ja vien tas nav proporcionāls un 

vajadzīgs šāda mērķa sasniegšanas līdzeklis. 

3. Par uzmākšanos uzskata diskrimināciju 1. panta nozīmē, kad vērojama nevēlama ar 

rasu vai etnisku piederību saistīta uzvedība ar mērķi pārkāpt personas cieņu un veidot 

baiļpilnu, nežēlīgu, degradējošu, pazemojošu vai noziedzīgu vidi. Šajā kontekstā 

uzmākšanās jēdzienu var definēt saskaņā ar dalībvalstu tiesību aktiem un praksi. 

4. Norāde par personu diskrimināciju rasu vai etniskas piederības dēļ uzskatāma par 

diskrimināciju 1. punkta nozīmē. 

3. pants 

Piemērošanas joma 

1. Nepārsniedzot Kopienai piešķirtās pilnvaras, šo direktīvu piemēro visām personām 

gan valsts, gan privātajā sektorā, to skaitā arī valsts iestādēs, attiecībā uz: 

a) nosacījumiem darba, pašnodarbinātības un profesijas iegūšanai, to skaitā atlases 

kritērijiem un darbā pieņemšanas nosacījumiem, lai kāda arī nebūtu darbības nozare, un 

visos profesionālās hierarhijas līmeņos, tostarp profesionālo izaugsmi; 

b) piekļuvi visu veidu un visu līmeņu profesionālajām norādēm, arodapmācību, 

progresīvo arodapmācību un pārkvalificēšanos, tostarp praktiskā darba pieredzi; 
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c) nodarbinātības nosacījumiem un darba apstākļiem, to skaitā atlaišanu un apmaksu; 

d) dalību un iesaistīšanos kādā strādnieku vai darbinieku organizācijā vai jebkurā 

organizācijā, kuras biedri darbojas konkrētā profesijā, tostarp šādu organizāciju piešķirtajiem 

pabalstiem; 

e) sociālo aizsardzību, to skaitā sociālo nodrošinājumu un veselības aprūpi; 

f) sociālajām priekšrocībām; 

g) izglītību; 

h) piekļuvi pakalpojumiem un precēm un to piegādi, kas ir pieejami sabiedrībai, tostarp 

dzīvokļu apgādi. 

2. Šī direktīva neattiecas uz dažādo attieksmi tautības dēļ un neskar noteikumus un 

nosacījumus attiecībā uz trešās valsts pilsoņu un bezvalstnieku iebraukšanu un uzturēšanos 

dalībvalstu teritorijā, un jebkuru attieksmi, kas izriet attiecīgās trešās valsts pilsoņu un 

bezvalstnieku juridiskā statusa rezultātā. 

4. pants 

Patiesās un noteicošās profesionālās prasības 

Neatkarīgi no 2. panta 1. un 2. punkta dalībvalstis var paredzēt, ka dažāda attieksme, 

kas balstās uz īpašību, kas saistīta ar rasu vai etnisku piederību, neveido diskrimināciju, ja 

attiecīgo profesionālo darbību rakstura dēļ vai kontekstā, kādā tās tiek veiktas, šāda īpašība 

veido patiesu un noteicošu profesionālo prasību, ar nosacījumu, ka mērķis ir likumīgs un 

prasība ir proporcionāla. 

5. pants 

Pozitīva darbība 

Ievērojot pilnīgas vienlīdzības nodrošināšanu praksē, vienādas attieksmes princips 

nekavē dalībvalsti no konkrētu pasākumu saglabāšanas vai pieņemšanas, lai izskaustu 

trūkumus vai atlīdzinātu par trūkumiem, kas saistīti ar rasu vai etnisku piederību. 

6. pants 

Obligātās prasības 

1. Dalībvalstis drīkst ieviest vai uzturēt noteikumus, kuri ir labvēlīgāki vienādas 

attieksmes principa aizsardzībai, nekā šajā direktīvā izklāstītie noteikumi. 
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2. Šīs direktīvas ieviešana nekādā gadījumā nav par pamatu tam, lai vājinātu to 

aizsardzības pret diskrimināciju līmeni, kādu dalībvalstis šajā direktīvā paredzētajās jomās 

jau ir sasniegušas. 

II NODAĻA 

TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI UN TO PIEMĒROŠANA 

7. pants 

Tiesību aizsardzība 

1. Dalībvalstis nodrošina, lai tiesiskās un/vai administratīvās procedūras, to skaitā 

gadījumā, ja tās uzskatāmas par atbilstīgām saskaņojuma procedūrām šajā direktīvā 

paredzēto pienākumu piemērošanai, būtu pieejamas visām personām, kuras uzskata sevi par 

cietušām, jo viņām nav piemērots vienādas attieksmes princips, pat pēc tam, kad attiecības, 

kurās bijusi diskriminācija, ir beigušās. 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai apvienības, organizācijas vai citas juridiskās personas, 

kurām saskaņā ar attiecīgo valstu tiesību aktos izklāstītajiem kritērijiem ir likumīga interese 

par šīs direktīvas noteikumu ievērošanu, sūdzības iesniedzēja vārdā vai atbalstot to, ar viņa 

vai viņas atļauju varētu iesaistīties jebkurā tiesiskā un/vai administratīvā procedūrā, kas 

paredzēta, lai piespiestu ievērot pienākumus, kas uzlikti saskaņā ar šo direktīvu. 

3. Šā panta 1. un 2. punkts nav pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts normām, kuras attiecas 

uz termiņiem prasības celšanai par vienādas attieksmes principu. 

8. pants 

Pienākums pierādīt 

1. Dalībvalstis veic tādus pasākumus, kādi saskaņā ar attiecīgo valstu tiesisko sistēmu 

ir vajadzīgi, lai nodrošinātu to, ka gadījumā, ja personas, kuras uzskata, ka viņas saskārušās 

ar netaisnību, jo pret viņām nav piemērots vienādas attieksmes princips, tiesā vai kādā citā 

kompetentā iestādē uzrāda faktus, pēc kuriem var secināt, ka ir bijusi tieša vai netieša 

diskriminācija, tad atbildētājam jāpierāda, ka nav noticis vienādas attieksmes principa 

pārkāpums. 

2. Šā panta 1. punkts neliedz dalībvalstīm ieviest tādas pierādījumu normas, kuras 

prasītājiem ir vēl labvēlīgākas. 

3. Šā panta 1. punktu nepiemēro kriminālprocesiem. 
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4. Bez tam 1., 2. un 3. punktu piemēro jebkuriem procesiem, kas īstenoti saskaņā ar 7. 

panta 2. punktu. 

5. Dalībvalstīm 1. punkts nav jāpiemēro procesiem, kuros lietas faktus izmeklē tiesa 

vai kompetentā iestāde. 

9. pants 

Pakļaušana netaisnībai 

Dalībvalstis savā tiesiskajā sistēmā ievieš tādus pasākumus, kādi vajadzīgi, lai 

pasargātu personas no nelabvēlīgas attieksmes vai negatīvām sekām, kas ir reakcija uz 

sūdzību vai tiesas procesiem, kuri vērsti uz to, lai tiktu piemērots vienādas attieksmes 

princips. 

10. pants 

Informācijas izplatīšana 

Dalībvalstis rūpējas par to, lai saskaņā ar šo direktīvu pieņemtie noteikumi kopā ar 

attiecīgajiem, jau spēkā esošajiem noteikumiem tiktu darīti zināmi attiecīgajām personām, 

izmantojot savā teritorijā visus attiecīgos līdzekļus. 

11. pants 

Sociālais dialogs 

1. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tradīcijām un praksi veic pienācīgus pasākumus, lai 

veicinātu sociālo dialogu starp darba devējiem un darba ņēmējiem, ievērojot vienādas 

attieksmes veicināšanu, to skaitā izmantojot darba vietas iestrāžu kontroli, koplīgumus, 

uzvedības kodeksus, pētījumus un apmaiņu ar pieredzi un labu praksi. 

2. Ja tas nesaskan ar valsts tradīcijām un praksi, dalībvalstis mudina darba devējus un 

darba ņēmējus, neskarot to autonomiju, attiecīgajā līmenī noslēgt vienošanās, kas nosaka 

diskriminācijas novēršanas noteikumus 3. pantā minētajās jomās, uz ko attiecas koplīguma 

joma. Šajās vienošanās tiek ievērotas obligātās šajā direktīvā noteiktās prasības un attiecīgie 

valsts īstenošanas pasākumi. 

12. pants 

Dialogs ar nevalstiskajām organizācijām 

Dalībvalstis veicina dialogu ar atbilstīgām nevalstiskajām organizācijām, kurām 

saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem un praksi ir likumīga interese dot savu ieguldījumu 
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cīņā pret diskrimināciju rasu un etniskās piederības dēļ, ievērojot vienādas attieksmes 

principa veicināšanu. 

III NODAĻA 

VIENĀDAS ATTIEKSMES VEICINĀŠANAS IESTĀDES 

13. pants 

1. Dalībvalstis nozīmē iestādi vai iestādes, lai veicinātu vienādu visu cilvēku attieksmi 

bez diskriminācijas rasu vai etniskas piederības dēļ. Šīs iestādes var būt daļa no aģentūrām, 

kuras valsts mērogā atbild par cilvēktiesību aizstāvību vai indivīda tiesību aizsardzību. 

2. Dalībvalstis nodrošina, lai šo iestāžu kompetencē būtu: 

- nekaitējot upuru un apvienību, organizāciju vai citu 7. panta 2. punktā minēto 

juridisko personu tiesībām, neatkarīgas palīdzības nodrošināšana diskriminācijas upuriem, 

ievērojot viņu sūdzības par diskrimināciju, 

- neatkarīgu aptauju rīkošana par diskrimināciju, 

- neatkarīgu ziņojumu publicēšana un ieteikumu sastādīšana par jebkuru jautājumu, kas 

saistīts ar šādu diskrimināciju. 

IV NODAĻA 

NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

14. pants 

Atbilstība 

Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka: 

a) tiek atcelti normatīvi un administratīvi akti, kas ir pretrunā ar vienādas attieksmes 

principu, 

b) ir pasludināti vai var tikt pasludināti par spēkā neesošiem vai grozītiem jebkuri 

noteikumi, kas ir pretrunā ar vienādas attieksmes principu, kurš iekļauts atsevišķos vai 

koplīgumos vai vienošanās, uzņēmumu iekšējās kārtības noteikumos, noteikumos, kas 

reglamentē peļņas vai bezpeļņas apvienību darbu, un normās, kas reglamentē neatkarīgas 

profesijas un darba ņēmēju un darbinieku organizācijas. 

15. pants 

Sankcijas 
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Dalībvalstis nosaka sankciju sistēmu to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti 

saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus pasākumus, kādi vajadzīgi šo sankciju piemērošanai. 

Sankcijām, kas veido kompensācijas maksājumu upurim, jābūt efektīvām, proporcionālām 

un preventīvām. Dalībvalstis vēlākais līdz 2003. gada 19. jūlijam par šiem noteikumiem 

paziņo Komisijai un nekavējoties paziņo tai par jebkādiem turpmākiem grozījumiem, kas 

skar tos. 

16. pants 

Īstenošana 

Dalībvalstis līdz 2003. gada 19. jūlijam pieņem normatīvos un administratīvos aktus, 

kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vai darba devējiem un darba ņēmējiem pēc 

viņu kopīga lūguma var uzticēt ieviest šīs direktīvas noteikumus, kas attiecas uz koplīguma 

jomu. Šādos gadījumos dalībvalstis nodrošina, lai līdz 2003. gada 19. jūlijam darba devēji un 

darba ņēmēji vienošanās veidā ieviestu vajadzīgos pasākumus, turklāt dalībvalstu pienākums 

ir veikt jebkurus pasākumus, kas vajadzīgi, lai tās jebkurā laikā būtu spējīgas garantēt 

rezultātus, kādus prasa šī direktīva. Par to dalībvalstis tūlīt informē Komisiju. 

Ja dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu 

atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka metodes, kā izdarīt šādas 

atsauces. 

17. pants 

Ziņojums 

1. Dalībvalstis līdz 2005. gada 19. jūlijam un pēc tam reizi piecos gados dara zināmu 

Komisijai visu informāciju, kas tai vajadzīga, lai sastādītu ziņojumu Eiropas Parlamentam un 

Padomei par šīs direktīvas piemērošanu. 

2. Komisijas ziņojumā attiecīgi ņem vērā Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības 

centra viedokli, kā arī darba ņēmēju un darba devēju un attiecīgo nevalstisko organizāciju 

viedokļus. Saskaņā ar dzimumu vienlīdzības principu, cita starpā, šajā ziņojumā ir novērtēts, 

kāda rakstura pārkāpumi ir vērsti pret vīriešiem un sievietēm. Ievērojot saņemto informāciju, 

ja ir vajadzīgs, šajā ziņojumā ietver priekšlikumus šīs direktīvas pārskatīšanai un 

atjaunināšanai. 

18. pants 

Stāšanās spēkā 
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Šī direktīva stājas spēkā dienā, kad tā publicēta Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī. 

19. pants 

Adresāti 

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm. 

Luksemburgā, 2000. gada 29. jūnijā 

Padomes vārdā — 

priekšsēdētājs 

M. Arcanjo 

[1] Vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī. 

[2] Atzinums nosūtīts 2000. gada 18. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 

[3] Atzinums nosūtīts 2000. gada 12. aprīlī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 

[4] Atzinums nosūtīts 2000. gada 31. maijā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 

[5] OV L 185, 24.7.1996., 5. lpp. 
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Padomes Pamatlēmums 2008/913/TI ( 2008. gada 28. novembris) par 

krimināltiesību izmantošanu cīņā pret noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un 

izpausmēm214 

 

 

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu, 31. pantu un 34. 

panta 2. punkta b) apakšpunktu, 

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, 

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu [1], 

tā kā: 

(1) Rasisms un ksenofobija tieši pārkāpj brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību un 

pamatbrīvību ievērošanas principus, kuri ir Eiropas Savienības pamatā un kuri ir kopēji 

dalībvalstīm. 

(2) Padomes un Komisijas Rīcības plānā par to, kā labāk īstenot Amsterdamas līguma 

noteikumus attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu [2], Eiropadomes Tamperes 

1999. gada 15. un 16. oktobra sanāksmes secinājumos, Eiropas Parlamenta 2000. gada 20. 

septembra Rezolūcijā par Eiropas Savienības nostāju Vispasaules konferencē pret rasismu un 

par pašreizējo stāvokli Savienībā [3] un Komisijas Paziņojumā Eiropas Padomei un 

Parlamentam par divreiz gadā atjaunināto progresa rādītāju, lai pārskatītu panākumus, kas 

gūti attiecībā uz "brīvības, drošības un tiesiskuma" telpas izveidi Eiropas Savienībā (2000. 

gada otrais pusgads), ir ietverti aicinājumi darboties šajā jomā. Padome 2004. gada 4. un 5. 

novembra Hāgas programmā atgādina savu ciešo apņemšanos, ko Eiropadome jau izteica 

2003. gada decembrī – stāties pretī jebkādām rasisma, antisemītisma un ksenofobijas 

izpausmēm. 

(3) Papildus Padomes Vienotajai rīcībai 96/443/TI ( 1996. gada 15. jūlijs) attiecībā uz 

cīņu pret rasismu un ksenofobiju [4] būtu jāpieņem citi tiesību akti, lai turpinātu tuvināt 

dalībvalstu normatīvos aktus un pārvarētu tos šķēršļus tiesu iestāžu efektīvai sadarbībai, kuru 

pamatā ir galvenokārt dalībvalstu tiesību koncepciju atšķirības. 

                                                 
214 Padomes Pamatlēmums 2008/913/TI (2008. gada 28. novembris) par krimināltiesību izmantošanu cīņā pret 

noteiktiem rasisma un ksenofobijas veidiem un izpausmēm, Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 328, 

06.12.2008., 55.- 58. lpp.,  

 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:328:0055:01:LV:HTML 
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(4) Saskaņā ar Vienotās rīcības 96/443/TI izvērtēšanu un citos starptautiskos forumos, 

piemēram, Eiropas Padomē, paveikto, joprojām pastāv grūtības tiesu iestāžu sadarbībā, un 

tādēļ ir jāturpina tuvināt dalībvalstu tiesību aktus krimināltiesību jomā, lai nodrošinātu 

pilnīgu un skaidru tiesību aktu efektīvu īstenošanu rasisma un ksenofobijas apkarošanā. 

(5) Rasisms un ksenofobija ir draudi personu grupām, pret kurām ir vērsta šāda rīcība. 

Eiropas Savienībā krimināltiesībās ir jādefinē vienota attieksme pret rasismu un ksenofobiju, 

lai nodrošinātu to, ka vienu un to pašu rīcību visās dalībvalstīs uzskata par noziedzīgu 

nodarījumu un ka fiziskām un juridiskām personām, kas izdarījušas šādus noziedzīgus 

nodarījumus vai ir atbildīgas par tiem, ir paredzētas efektīvas, samērīgas un preventīvas 

sankcijas. 

(6) Dalībvalstis atzīst, ka cīņai pret rasismu un ksenofobiju ir vajadzīgi dažādi līdzekļi, 

kas vienoti visaptverošā sistēmā, un tie var būt saistīti ne tikai ar krimināllietām. Šis 

pamatlēmums ir paredzēts, lai, izmantojot krimināltiesības, apkarotu vienīgi sevišķi smagas 

rasisma un ksenofobijas izpausmes. Tā kā dalībvalstu kultūras un juridiskās tradīcijas zināmā 

mērā un jo sevišķi šajā jomā ir atšķirīgas, pašlaik nevar pilnībā saskaņot tiesību aktus 

krimināltiesību jomā. 

(7) Šajā pamatlēmumā uzskata, ka jēdziens "izcelsme" galvenokārt attiecas uz 

personām vai personu grupām, kas ir cēlušās no personām, kuras var raksturot ar noteiktām 

pazīmēm (piemēram, rase vai ādas krāsa), bet iespējams, ka ne visas šīs pazīmes joprojām 

pastāv. Neskatoties uz to, šīs personas vai personu grupas to izcelsmes dēļ var saskarties ar 

naidu vai vardarbību. 

(8) "Reliģija" būtu jāsaprot kā jēdziens, kas plašā nozīmē attiecas uz personām, ko 

raksturo saistībā ar viņu reliģisko pārliecību vai ticību. 

(9) "Naids" būtu jāsaprot kā jēdziens, kas attiecas uz naidu rases, ādas krāsas, reliģijas, 

izcelsmes, nacionālās vai etniskās piederības dēļ. 

(10) Šis pamatlēmums neliedz dalībvalstīm savos tiesību aktos pieņemt noteikumus, 

kas paplašina 1. panta 1. punkta c) un d) apakšpunkta darbības jomu, aptverot arī 

noziedzīgus nodarījumus, kas vērsti pret personu grupu, kuru raksturo saistībā ar kritērijiem, 

kas nav rase, ādas krāsa, reliģija, izcelsme, nacionālā vai etniskā piederība, piemēram, 

saistībā ar sociālo statusu vai politisko pārliecību. 

(11) Būtu jānodrošina, ka ar rasismu un ksenofobiju saistītu noziedzīgu nodarījumu 

izmeklēšana un kriminālprocesa sākšana par tiem nav atkarīga no cietušās personas 
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ziņojuma vai apsūdzības, jo cietušie bieži vien ir īpaši neaizsargāti un nelabprāt ierosina 

tiesvedību. 

(12) Krimināltiesību aktu tuvināšanai būtu jāpalīdz efektīvāk apkarot ar rasismu un 

ksenofobiju saistītus noziedzīgus nodarījumus, sekmējot tiesu iestāžu pilnīgu un efektīvu 

sadarbību starp dalībvalstīm. Pārskatot šo pamatlēmumu, Padomei būtu jāņem vērā 

iespējamie sarežģījumi šajā jomā, lai izlemtu, vai ir vajadzīga turpmāka virzība šajā jomā. 

(13) Ņemot vērā to, ka šā pamatlēmuma mērķi – proti, nodrošināt to, ka par 

rasistiskiem un ksenofobiskiem noziedzīgiem nodarījumiem visās dalībvalstīs piemēro 

vismaz minimuma līmeņa efektīvus, samērīgus un preventīvus kriminālsodus, – nevar 

pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, jo šādiem noteikumiem ir jābūt kopējiem un 

saderīgiem, un to, ka tādēļ minēto mērķi var labāk sasniegt Eiropas Savienības līmenī, 

Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kas minēts Līguma par 

Eiropas Savienību 2. pantā un izklāstīts Eiropas Kopiena dibināšanas līguma 5. pantā. 

Saskaņā ar pēdējā minētajā pantā paredzēto proporcionalitātes principu šajā pamatlēmumā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai. 

(14) Šajā pamatlēmumā ir ievērotas pamattiesības un ņemti vērā principi, kas ir atzīti 

Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijā, jo īpaši tās 10. un 11. pantā, un atspoguļoti Eiropas Savienības 

Cilvēktiesību hartā, jo īpaši tās II un VI nodaļā. 

(15) Apsvērumi saistībā ar biedrošanās brīvību, vārda brīvību, jo īpaši preses brīvību 

un vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, daudzās dalībvalstīs ir bijuši pamatā tam, ka 

valstu tiesību aktos ir procesuālās garantijas un īpaši noteikumi par atbildības noilgumu vai 

ierobežošanu. 

(16) Vienotā rīcība 96/443/TI būtu jāatceļ, jo ar Amsterdamas līguma, Padomes 

Direktīvas 2000/43/EK ( 2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes principu 

pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības [5], un šā pamatlēmuma stāšanos 

spēkā tā ir novecojusi, 

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATLĒMUMU. 

1. pants 

Noziedzīgi nodarījumi saistībā ar rasismu un ksenofobiju 
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1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ir paredzēts sods 

par šādu tīšu rīcību: 

a) publisks aicinājums uz vardarbību vai naidu, kas vērsts pret personu grupu vai šādas 

grupas locekli, ko raksturo rase, ādas krāsa, reliģija, izcelsme, nacionālā vai etniskā 

piederība; 

b) šā punkta a) apakšpunktā minēto darbību izdarīšana, publiski izplatot traktātus, 

attēlus vai citus materiālus; 

c) Starptautiskās Krimināltiesas statūtu 6., 7. un 8. pantā definēto genocīda noziegumu, 

noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu publiska attaisnošana, noliegšana vai rupja 

banalizēšana, vēršoties pret personu grupu vai šādas grupas locekli, ko raksturo saistībā ar 

rasi, ādas krāsu, reliģiju, izcelsmi, nacionālo vai etnisko piederību, ja darbība ir veikta tā, lai 

izraisītu vardarbību vai naidu pret attiecīgo personu grupu vai šādas grupas locekli; 

d) tādu noziegumu publiska attaisnošana, noliegšana vai rupja banalizēšana, kas 

definēti 1945. gada 8. augusta Londonas Nolīgumam pievienotās Starptautiskā militārā 

tribunāla hartas 6. pantā, vēršoties pret personu grupu vai šādas grupas locekli, ko raksturo 

saistībā ar rasi, ādas krāsu, reliģiju, izcelsmi, nacionālo vai etnisko piederību, ja darbība ir 

veikta tā, lai izraisītu vardarbību vai naidu pret attiecīgo personu grupu vai šādas grupas 

locekli. 

2. Šā panta 1. punkta nolūkos dalībvalstis var izvēlēties sodīt tikai tādas darbības, kuras 

vai nu izdarītas viedā, kas varētu traucēt sabiedrisko kārtību, vai arī ir apdraudošas, 

aizskarošas vai pazemojošas. 

3. Šā panta 1. punktā atsauce uz reliģiju ir paredzēta, lai ietvertu vismaz tādu darbību, 

kas ir iegansts, lai vērstos pret personu grupu vai šādas grupas locekli saistībā ar rasi, ādas 

krāsu, nacionālo vai etnisko piederību. 

4. Pieņemot šo pamatlēmumu vai pēc tam jebkura dalībvalsts var paziņot, ka tā sodu 

par 1. punkta c) un/vai d) apakšpunktā minēto noziegumu noliegšanu vai rupju banalizēšanu 

noteiks vienīgi tad, ja šajos apakšpunktos minētie noziegumi ir atzīti ar šīs dalībvalsts tiesas 

un/vai starptautiskas tiesas galīgu nolēmumu vai tikai ar starptautiskas tiesas galīgu 

nolēmumu. 

2. pants 

Uzkūdīšana, palīdzība un atbalstīšana 
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1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ir paredzēts sods 

par uzkūdīšanu veikt 1. panta 1. punkta c) un d) apakšpunktā minētās darbības. 

2. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka ir paredzēts sods 

par palīdzību 1. pantā minēto darbību veikšanā un to atbalstīšanu. 

3. pants 

Kriminālsodi 

1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 1. un 2. pantā 

minētajām darbībām ir paredzēti efektīvi, samērīgi un preventīvi kriminālsodi. 

2. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka par 1. pantā 

minētajām darbībām paredzētais maksimālais kriminālsods ir vismaz brīvības atņemšana uz 

laiku no viena līdz trim gadiem. 

4. pants 

Rasistiska un ksenofobiska motivācija 

Attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas nav 1. un 2. pantā minētie noziedzīgie 

nodarījumi, dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka rasistisku un 

ksenofobisku motivāciju uzskata par atbildību pastiprinošu apstākli vai ka tiesas tādu 

motivāciju var ņemt vērā, nosakot sankcijas. 

5. pants 

Juridisku personu atbildība 

1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka juridisku personu 

var saukt pie atbildības par 1. un 2. pantā minētajām darbībām, kuras persona, kas ieņem 

augstu amatu juridiskās personas vadībā, izdarījusi attiecīgās juridiskās personas interesēs, 

rīkojoties individuāli vai kā attiecīgās juridiskās personas koleģiālas struktūras locekle un 

pamatojoties uz: 

a) tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu; 

b) tiesībām pieņemt lēmumus šīs juridiskās personas vārdā; vai 

c) tiesībām iekšēji kontrolēt šo juridisko personu. 

2. Papildus šā panta 1. punktā paredzētajiem gadījumiem katra dalībvalsts veic 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka juridisku personu var saukt pie atbildības, ja 

tas, ka šā panta 1. punktā minētā persona nav veikusi pārraudzību vai kontroli, ir ļāvis kādai 
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tās pakļautībā esošai personai šīs juridiskās personas interesēs izdarīt 1. un 2. pantā minētās 

darbības. 

3. Juridiskas personas atbildība saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu neizslēdz 

kriminālprocesu pret fiziskām personām, kas ir 1. un 2. pantā minēto darbību izdarītājas vai 

līdzdalībnieces. 

4. "Juridiska persona" ir ikviena struktūra, kam šāds statuss ir saskaņā ar attiecīgās 

valsts spēkā esošajiem tiesību aktiem un kas nav valstis vai valsts struktūras, kuras īsteno 

valsts varu, vai publiskas starptautiskas organizācijas. 

6. pants 

Juridiskām personām piemērojamas sankcijas 

1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka juridiskai 

personai, ko sauc pie atbildības saskaņā ar 5. panta 1. punktu, ir piemērojamas efektīvas, 

samērīgas un preventīvas sankcijas, kas ietver naudassodu kā kriminālsodu vai cita veida 

naudassodu un kas var ietvert citas sankcijas, piemēram: 

a) tiesību atņemšanu uz valsts pabalstiem vai valsts atbalstu; 

b) pastāvīgu vai pagaidu aizliegumu veikt komercdarbību; 

c) tiesas uzraudzības piemērošanu; 

d) likvidāciju ar tiesas rīkojumu. 

2. Dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka juridiskai personai, ko 

sauc pie atbildības saskaņā ar 5. panta 2. punktu, ir piemērojamas efektīvas, samērīgas un 

preventīvas sankcijas vai pasākumi. 

7. pants 

Konstitucionāli noteikumi un pamatprincipi 

1. Šis pamatlēmums neietekmē Līguma par Eiropas Savienību 6. pantā paredzēto 

pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, tostarp vārda brīvību un 

biedrošanās brīvību. 

2. Šis pamatlēmums neprasa, lai dalībvalstis veiktu pasākumus, kas ir pretrunā 

pamatprincipiem attiecībā uz biedrošanās brīvību un vārda brīvību, jo īpaši preses brīvību un 

vārda brīvību citos plašsaziņas līdzekļos, kādi tie ir atbilstīgi konstitucionālajām tradīcijām 

vai noteikumiem, kas reglamentē preses vai citu plašsaziņas līdzekļu tiesības un pienākumus, 
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kā arī tiem sniegtās procesuālās garantijas, ja minētie noteikumi ir saistīti ar atbildības 

noilgumu vai ierobežošanu. 

8. pants 

Izmeklēšanas vai kriminālprocesa sākšana 

Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka 1. un 2. pantā 

minēto darbību izmeklēšana vai kriminālprocesa sākšana par tām nav atkarīga no cietušās 

personas ziņojuma vai apsūdzības, vismaz vissmagāko nodarījumu gadījumos, ja darbība ir 

izdarīta tās teritorijā. 

9. pants 

Jurisdikcija 

1. Katra dalībvalsts veic vajadzīgos pasākumus, lai noteiktu, ka 1. un 2. pantā minētās 

darbības ir šīs dalībvalsts jurisdikcijā, ja tās: 

a) pilnīgi vai daļēji izdarītas tās teritorijā; vai 

b) izdarījis šīs dalībvalsts pilsonis; vai 

c) izdarītas tādas juridiskas personas interesēs, kuras galvenais birojs ir šīs dalībvalsts 

teritorijā. 

2. Nosakot jurisdikciju saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu, katra dalībvalsts veic 

vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka tās jurisdikcijā ir arī gadījumi, kad darbības 

veiktas, izmantojot informācijas sistēmu, un kad: 

a) likumpārkāpējs attiecīgo darbību izdarījis, fiziski atrodoties šīs dalībvalsts teritorijā, 

neatkarīgi no tā, vai darbībā izmantoti materiāli, kas atrodas informācijas sistēmā tās 

teritorijā; 

b) attiecīgajā darbībā izmantoti materiāli, kas atrodas informācijas sistēmā šīs 

dalībvalsts teritorijā, neatkarīgi no tā, vai likumpārkāpējs rīkojies, fiziski atrodoties tās 

teritorijā. 

3. Dalībvalsts var nolemt nepiemērot vai vienīgi noteiktos gadījumos vai apstākļos 

piemērot 1. punkta b) un c) apakšpunktā izklāstīto jurisdikcijas normu. 

10. pants 

Īstenošana un pārskatīšana 
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1. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai līdz 2010. gada 28. novembrim 

izpildītu šā pamatlēmuma prasības. 

2. Līdz minētajai dienai dalībvalstis nosūta Padomes Ģenerālsekretariātam un 

Komisijai to noteikumu tekstu, ar kuriem tās savos tiesību aktos transponē pienākumus, kas 

tām uzlikti ar šo pamatlēmumu. Pamatojoties uz Padomes ziņojumu, kura pamatā ir minētā 

informācija, un Komisijas rakstisku ziņojumu, Padome līdz 2013. gada 28. novembrim 

izvērtē to, ciktāl dalībvalstis ir izpildījušas šā pamatlēmuma prasības. 

3. Padome līdz 2013. gada 28. novembrim pārskata šo pamatlēmumu. Pārskatīšanas 

nolūkā Padome jautā dalībvalstīm, vai tās ir saskārušās ar sarežģījumiem tiesu iestāžu 

sadarbībā attiecībā uz 1. panta 1. punktā paredzētajām darbībām. Papildus tam Padome var 

lūgt Eurojust iesniegt ziņojumu par to, vai atšķirības valstu tiesību aktos ir radījušas 

problēmas saistībā ar dalībvalstu sadarbību šajā jomā. 

11. pants 

Vienotās rīcības 96/443/TI atcelšana 

Ar šo tiek atcelta Vienotā rīcība 96/443/TI. 

12. pants 

Teritoriāls piemērojums 

Šo pamatlēmumu piemēro Gibraltāram. 

13. pants 

Stāšanās spēkā 

Šis pamatlēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Briselē, 2008. gada 28. novembrī 

Padomes vārdā — 

priekšsēdētāja 

M. Alliot-Marie 

[1] 2007. gada 29. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts). 

[2] OV C 19, 23.1.1999., 1. lpp. 

[3] OV C 146, 17.5.2001., 110. lpp. 

[4] OV L 185, 24.7.1996., 5. lpp. 
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[5] OV L 180, 19.7.2000., 22. lpp. 
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Latvijas Republikas tiesību akti 

Latvijas Republikas Satversme (izvilkums)  

 

VIII nodaļa. Cilvēka pamattiesības 

(Nodaļa 15.10.1998. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 06.11.1998.) 

 

89. Valsts atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un 

Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem. 

 

95. Valsts aizsargā cilvēka godu un cieņu. Spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai cieņu 

pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta. Nevienu nedrīkst pakļaut nežēlīgam vai cilvēka 

cieņu pazemojošam sodam. 

 

100. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt 

informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. 
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Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 

I nodaļa  

Vispārīgie noteikumi 

1. pants. Preses brīvība  

 

Latvijas Republikā jebkurai personai, jebkurām personu grupām, valsts iestāžu un visu veidu 

uzņēmumu un organizāciju institūcijām ir tiesības brīvi paust savus uzskatus un viedokļus, 

izplatīt paziņojumus presē un citos masu informācijas līdzekļos, saņemot ar to starpniecību 

informāciju par jebkuru tās interesējošu jautājumu vai sabiedrības dzīvi.  

 

Preses un citu masu informācijas līdzekļu cenzūra nav atļauta.  

 

Nav atļauta nekāda preses un citu masu informācijas līdzekļu monopolizācija. 

 

7. pants. Nepublicējamā informācija  

 

Aizliegts publicēt informāciju, kas ir valsts noslēpums vai cits ar likumu speciāli aizsargāts 

noslēpums, kas aicina uz vardarbību un pastāvošās iekārtas gāšanu, propagandē karu, cietsirdību, 

rasu, nacionālo vai reliģisko pārākumu un neiecietību, kūda uz citu noziegumu izdarīšanu.  

 

Nav publicējami pirmstiesas izmeklēšanas materiāli bez prokurora vai izmeklētāja rakstveida 

atļaujas. Tiesvedības procesa atspoguļojumā nav pieļaujama tādu materiālu publicēšana, kuri 

pārkāpj nevainīguma prezumpciju. Atklātās tiesas sēdēs žurnālisti drīkst izdarīt tehniskus 

ierakstus, ja tas netraucē tiesas procesa norisi.  

 

Aizliegts publicēt personu korespondences, telefonsarunu un telegrāfisko ziņojumu saturu bez 

adresāta un autora vai viņu mantinieku piekrišanas.  

 

Aizliegta un saskaņā ar likumu tiek sodīta masu informācijas līdzekļu izmantošana, lai iejauktos 

personu personiskajā dzīvē.  

 

Aizliegts publicēt informāciju, kura aizskar fizisko un juridisko personu godu un cieņu un ceļ 

tam neslavu.  
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Aizliegts publicēt ziņas par personu veselības stāvokli bez viņu piekrišanas.  

 

Aizliegts publicēt komercnoslēpumus un patentu noslēpumus bez to īpašnieka piekrišanas.  

 

Aizliegts publicēt informāciju, kas ļauj identificēt prettiesiskas darbības dēļ cietuša bērna, 

nepilngadīga likumpārkāpēja vai liecinieka personību, ja nav saņemta Bērnu tiesību aizsardzības 

likumā minēto personu un iestāžu piekrišana.  

 

Aizliegts publicēt bērnu pornogrāfiju un materiālus, kuri demonstrē pret bērnu vērstu vardarbību.  

 

Aizliegts publicēt erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālus, ja tādējādi tiek pārkāpta kārtība, 

kas noteikta normatīvajos aktos, kuri regulē erotiska un pornogrāfiska rakstura materiālu apriti. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.05.2002., 26.10.2005. un 15.06.2006. likumu, kas stājas 

spēkā 01.10.2006.) 

 

28. pants. Kaitējuma atlīdzināšana  

 

Kaitējums, arī morālais kaitējums, ko masu informācijas līdzeklis nodarījis fiziskajai vai 

juridiskajai personai, sniedzot nepatiesas ziņas, ceļot neslavu un aizskarot tās godu un cieņu, 

publicējot ziņas un informāciju, kuru publikācija aizliegta ar likumu, masu informācijas 

līdzeklim jāatlīdzina šai personai likumā noteiktajā kārtībā. 
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Radio un televīzijas likums 

 

 

17. pants. Programmu veidošanas vispārīgie noteikumi  

 

(1) Raidorganizācijas programmai ir jāatbilst vispārējai programmas koncepcijai, uz kuras 

pamata Nacionālā radio un televīzijas padome izdevusi apraides atļauju.  

(2) Raidorganizācijai ir jānodrošina, lai fakti un notikumi raidījumos tiktu atspoguļoti godīgi, 

objektīvi un vispusīgi, atbilstoši vispārpieņemtajiem žurnālistikas un ētikas principiem. 

Komentāram ir jābūt atdalītam no ziņām, turklāt ir jānosauc komentāra autors.  

(3) Programma nedrīkst ietvert:  

1) sižetus, kuros nevajadzīgi izcelta vardarbība;  

2) pornogrāfiju;  

3) musinājumu uz nacionālo, rasu, dzimumu vai reliģisko naidu, uz nacionālā goda un cieņas 

pazemošanu;  

4) aicinājumu uz karu vai militārā konflikta izraisīšanu;  

5) aicinājumu vardarbīgi gāzt valsts varu vai vardarbīgi grozīt valsts iekārtu, graut valsts 

teritoriālo vienotību vai izdarīt citu noziegumu.  

(4) Raidorganizācijām atbilstoši likumam "Par izņēmuma stāvokli" un likumam "Par Latvijas 

Republikas civilo aizsardzību" ir pienākums ārkārtējās situācijās savās programmās dot iespēju 

attiecīgajām amatpersonām sniegt ziņojumus iedzīvotājiem. Komerciālajām raidorganizācijām ir 

jānodrošina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ministriju sagatavotu izglītojošu vai informatīvu 

ziņojumu izplatīšana, atvēlot vismaz 30 sekundes raidlaika no pulksten 18.00 līdz pulksten 

22.00.  

(5) Priekšvēlēšanu aģitāciju elektroniskajos sabiedrības saziņas līdzekļos reglamentē īpaši 

likumi.  

(6) Savās programmās raidorganizācija drīkst izmantot citu autoru programmas, filmas, 

raidījumus, sižetus un citus materiālus, ievērojot likuma "Par autortiesībām un blakustiesībām" 

noteikumus, kā arī Latvijai saistošus starptautiskos līgumus.  

(7) Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgus notikumus, kurus pēc iepriekšēja plāna rīko notikumu 

organizētāji, kas ir tiesīgi pārdot ar šiem notikumiem saistītās tiesības, Latvijas jurisdikcijā 

esošās raidorganizācijas, izmantojot savas ekskluzīvās tiesības, raida tā, lai vismaz 95 procenti 
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Latvijas iedzīvotāju varētu tiem sekot ar brīvas televīzijas starpniecību tiešraidē vai ierakstā. 

Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgu notikumu raidīšanu tiešraidē vai ierakstā raidorganizācijas 

saskaņo ar Nacionālo radio un televīzijas padomi. Šādu notikumu sarakstu un to raidīšanas 

kārtību apstiprina Ministru kabinets.  

(8) Ja raidorganizācija ir ieguvusi ekskluzīvas tiesības raidīt notikumus, kuri attiecīgajā Eiropas 

Savienības dalībvalstī vai Eiropas konvencijas par pārrobežu televīziju dalībvalstī ir iekļauti 

sabiedrībai īpaši svarīgu notikumu sarakstā saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, tā 

nedrīkst izmantot šīs ekskluzīvās tiesības tādā veidā, ka lielai daļai iedzīvotāju attiecīgajā valstī 

tiek liegta iespēja sekot šādiem īpaši svarīgiem notikumiem ar brīvas televīzijas starpniecību 

tiešraidē vai ierakstā.  

(9) Šā panta izpratnē jēdziens "brīva televīzija" nozīmē sabiedriskās vai komerciālās 

raidorganizācijas nodrošinātu apraidi bez jau esošajam raidorganizācijas finansējumam papildus 

noteiktas maksas. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 29.10.1998., 15.02.2001. un 15.05.2003. likumu, kas stājas 

spēkā 17.06.2003. Septītā daļa stājas spēkā 01.01.2006. Sk. Pārejas noteikumus.) 

 

 

20.pants. Reklāmas un televeikala vispārīgie noteikumi  

 

(1) Reklāmai un televeikalam jābūt patiesam un godīgam.  

(2) Reklāmai un televeikalam jāatbilst Patērētāju tiesību aizsardzības likuma prasībām.  

(3) Reklāma un televeikals nedrīkst:  

1) maldināt patērētājus vai apdraudēt patērētāju intereses;  

2) aizskart cilvēka cieņu;  

3) ietvert jebkuru rases, dzimuma vai tautības diskrimināciju;  

4) aizskart reliģiskās jūtas vai politisko pārliecību;  

5) mudināt uz izturēšanos, kas apdraud cilvēka veselību vai drošību;  

6) mudināt uz izturēšanos, kas kaitīga vides aizsardzībai.  

(4) Reklāma nedrīkst radīt morālu vai fizisku kaitējumu nepilngadīgajiem, un tai jāatbilst 

nepilngadīgo aizsardzības kritērijiem. Tā nedrīkst:  

1) tieši, izmantojot nepilngadīgo pieredzes trūkumu vai lētticību, pārliecināt nepilngadīgos pirkt 

preci vai izmantot pakalpojumu;  

2) tieši mudināt nepilngadīgos pierunāt vecākus vai citas personas pirkt reklamēto preci vai 
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izmantot reklamēto pakalpojumu;  

3) izmantot nepilngadīgo īpašo uzticību vecākiem, skolotājiem vai citām personām;  

4) nepamatoti attēlot nepilngadīgos bīstamās situācijās.  

(5) Televeikalam jāatbilst šā panta ceturtās daļas prasībām, turklāt tas nedrīkst pārliecināt 

nepilngadīgos pirkt vai nomāt preci vai izmantot pakalpojumu.  

(6) Bērniem paredzētā vai ar bērnu piedalīšanos veidotā reklāma nedrīkst apdraudēt bērnu 

intereses, un tās veidošanā jāņem vērā bērnu uztvere un psihe.  

(7) Reklāmā un televeikalā nav pieļaujama vardarbība.  

(8) Reklāmā un televeikalā jāievēro Konkurences likuma noteikumi.  

(9) Reklāmas devējam nedrīkst būt redaktoriska ietekme uz programmas vai raidījuma saturu.  

(10) Par reklāmas un televeikala saturu atbild reklāmas devējs.  

(11) Par likuma prasībām neatbilstošas vai aizliegtas reklāmas vai televeikala izplatīšanu atbild 

gan reklāmas devējs, gan raidorganizācija.  

(12) Par reklāmas un televeikala izvietošanu programmā vai raidījumā atbilstoši šā likuma 

noteikumiem atbild raidorganizācija. 

(14.10.1999. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 17.11.1999.) 

 

 

38.pants. Civiltiesiskā atbildība par kaitējumu  

 

(1) Kaitējums, arī morālais kaitējums, kas nodarīts fiziskajai vai juridiskajai personai, sniedzot 

par to raidījumā ziņas, kas aizskar tās godu un cieņu, raidorganizācijai jāatlīdzina saskaņā ar 

Civillikuma un citu likumu noteikumiem, ja tā nepierāda, ka šīs ziņas atbilst patiesībai.  

(2) Raidorganizācija tiek atbrīvota no kaitējuma atlīdzības, ja personas godu un cieņu 

aizskarošas ziņas ir valsts un pārvaldes institūciju vai amatpersonu paziņojumos, kā arī tad, ja 

nepatiesas ziņas izplatītas tiešajā translācijā un raidorganizācijai nav bijis iespējams ietekmēt šo 

ziņu izplatīšanu. 

 

39. pants. Administratīvā atbildība un kriminālatbildība  

 

(1) Par programmu izplatīšanu bez apraides atļaujas, par raidorganizācijas darbības neatbilstību 

vispārējai programmas koncepcijai, par likumā paredzētās informācijas nesniegšanu vai 

nepatiesu ziņu sniegšanu Nacionālajai radio un televīzijas padomei, par programmu veidošanas 
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un uzskaites noteikumu pārkāpumiem un par citiem šā likuma pārkāpumiem vainīgās personas 

saucamas pie atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu un Latvijas 

Kriminālkodeksu.  

(2) Par pieļauto pārkāpumu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā Nacionālā radio un 

televīzijas padome raidorganizācijai var izteikt brīdinājumu, sastādīt administratīvā pārkāpuma 

protokolu, izskatīt administratīvā pārkāpuma lietu, uzlikt administratīvo sodu vai nodot 

materiālus tiesībaizsardzības iestādēm krimināllietas ierosināšanai. 

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 09.10.2002. un 15.05.2003. likumu, kas stājas spēkā 

17.06.2003.) 
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Krimināllikums (izvilkums) 

 

74.1 pants. Genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara 

nozieguma attaisnošana  

 

Par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku 

slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara 

nozieguma publisku noliegšanu vai attaisnošanu - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu. 

(21.05.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.07.2009.) 

 

78.pants. Nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana  

 

(1) Par darbību, kas apzināti vērsta uz nacionālā, etniskā vai rasu naida vai nesaticības 

izraisīšanu, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar 

naudas sodu līdz sešdesmit minimālajām mēnešalgām. 

 (2) Par tādu pašu darbību, ja tā saistīta ar vardarbību, krāpšanu vai draudiem vai ja to 

izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vai 

organizācijas atbildīgs darbinieks, vai ja tā izdarīta, izmantojot automatizētu datu apstrādes 

sistēmu, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem. 

(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.) 

 

149.1 pants. Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana 

 

(1) Par diskrimināciju rasu vai etniskās piederības dēļ vai par cita normatīvajos aktos noteiktā 

diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu, ja tā izdarīta atkārtoti gada laikā, - soda ar naudas sodu 

līdz trīsdesmit minimālajām mēnešalgām. 

(2) Par tādu pašu darbību, ja ar to radīts būtisks kaitējums vai ja tā saistīta ar vardarbību, 

krāpšanu vai draudiem, vai ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma 

(uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai ja tā izdarīta, izmantojot 

automatizētu datu apstrādes sistēmu, - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz piecdesmit minimālajām mēnešalgām. 
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(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.) 

 

150.pants. Reliģiskā naida celšana  

 

(1) Par personu reliģisko jūtu aizskaršanu vai naida celšanu sakarā ar šo personu attieksmi pret 

reliģiju vai ateismu - soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu 

darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.  

(2) Par tādu pašu darbību, ja ar to radīts būtisks kaitējums vai ja tā saistīta ar vardarbību, 

krāpšanu vai draudiem, vai ja to izdarījusi personu grupa vai valsts amatpersona, vai uzņēmuma 

(uzņēmējsabiedrības) vai organizācijas atbildīgs darbinieks, vai ja tā izdarīta, izmantojot 

automatizētu datu apstrādes sistēmu, -soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem 

vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām. 

(21.06.2007. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 19.07.2007.) 
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Civillikums (izvilkums) 

 

1635.pants 

 

Katrs tiesību aizskārums, tas ir, katra pati par sevi neatļauta darbība, kuras rezultātā 

nodarīts kaitējums (arī morālais kaitējums), dod tiesību cietušajam prasīt apmierinājumu no 

aizskārēja, ciktāl viņu par šo darbību var vainot.  

 

Ar morālo kaitējumu jāsaprot fiziskas vai garīgas ciešanas, kas izraisītas ar neatļautas 

darbības rezultātā nodarītu cietušā nemantisko tiesību vai nemantisko labumu aizskārumu. 

Atlīdzības apmēru par morālo kaitējumu nosaka tiesa pēc sava ieskata, ņemot vērā morālā 

kaitējuma smagumu un sekas. 

 

Ja šā panta otrajā daļā minētā neatļautā darbība izpaudusies kā noziedzīgs nodarījums pret 

personas dzīvību, veselību, tikumību, dzimumneaizskaramību, brīvību, godu, cieņu vai pret 

ģimeni, vai nepilngadīgo, pieņemams, ka cietušajam šādas darbības rezultātā ir nodarīts morālais 

kaitējums. Citos gadījumos morālais kaitējums cietušajam jāpierāda. 

 

P i e z ī m e. Darbība šeit jāsaprot plašākā nozīmē, aptverot ne vien darbību, bet arī atturēšanos 

no tās, tas ir, bezdarbību. 

(26.01.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.03.2006.) 

  

 

 


