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ATZINĪBA 
 
PROGRESS 
 
Publikācija sagatavota ar Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās 
solidaritātes programmas (PROGRESS) (2007-2013) atbalstu. Par programmu atbild 
Eiropas Komisijas Nodarbinātības, Sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju 
ģenerāldirektorāts. Programma izveidota, lai finansiāli atbalstītu Sociālajā daba 
kārtībā noteikto Eiropas Savienības mērķu īstenošanu nodarbinātības un sociālo 
darbību jomā, tādējādi veicinot Lisabonas stratēģijas mērķu sasniegšanu šajās 
jomās.  
 
Septiņu gadu programma aptver visas iesaistītās puses, kas var palīdzēt attīstīt 
piemērotu un efektīvu nodarbinātības un sociālo likumdošanu un politiku gan ES 27 
un EBTA/EEZ (Eiropas Brīvās Tirdzniecības Asociācijas/ Eiropas Ekonomiskās 
Zonas) valstīs, gan ES kandidātvalstīs. 
 
PROGRESS misija ir stiprināt ES ieguldījumu, atbalstot dalībvalstu centienus radīt 
vairāk un labākas darbavietas, ka arī sekmējot vienlīdzīgas iespējas visiem. Lai to 
sasniegtu, PROGRESS; 
 
• nodrošina analīzi un ieteikumus PROGRESS politikas jomās; 
• nodrošina monitoringu un ziņošanu par ES likumdošanas un politikas 

īstenošanu PROGRESS politikas jomās; 
• veicina politikas, apmācību un atbalsta izplatīšanu starp dalībvalstīm par ES 

mērķiem un prioritātēm; 
• atspoguļo iesaistīto pušu un sabiedrības viedokļus.  
 
Vairāk informācijai skatīt: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.  
 
Publikācijā iekļautā informācija neatspoguļo Eiropas Komisijas pozīciju vai viedokli. 
 
ROKASGRĀMATA 
 
Rokasgrāmatu sagatavojusi Human European Consultancy (HEC) sadarbībā ar 
Migration Policy Group (MPG).  
 
Human European Consultancy vada un īsteno projektus ārējiem klientiem, 
piemēram, tādām institūcijām kā Eiropas Savienība, Eiropas Pamattiesību aģentūra 
un citām starpvalstu organizācijām vai iestādēm. Galvenās darbības jomas ir 
cilvēktiesības, vienlīdzīga attieksme un pret-diskriminācija, pilsoniskās sabiedrības 
attīstība un tādu metodoloģiju izstrāde un ieviešana, kuru mērķis ir uzlabot politikas 
īstenošanas kvalitāti un monitoringu. Pakalpojumi ietver pētījumus un ziņojumu 
sagatavošanu minētajās jomās ES dalībvalstīs un ES/ starptautiskajā līmenī, kā arī 
semināru un apmācību organizēšanu - http://www.humanconsultancy.com.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
http://www.humanconsultancy.com/
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Migration Policy Group ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kuras mērķis ir veicināt 
politikas un likumdošanas attīstību tādās jomās kā mobilitāte, daudzveidība, 
vienlīdzība un pret-diskriminācija, gan veicinot apmaiņu starp iesaistītajām pusēm no 
visiem sabiedrības sektoriem, gan radot efektīvas atbildes uz šiem izaicinājumiem un 
iespējām. Tā arī koordinē vairākus ekspertu tīklus šajās jomās. Ņemto vērā to, ka 
MPG ir Eiropas Juridisko ekspertu tīkla vadošā organizācija, tā nodarbojas ar 
Eiropas pret-diskriminācijas likumdošanu un nacionālajiem līdzekļiem, ieviešot ES 
likumus, un uzrauga ikgadējos valstu ziņojumus, salīdzinošo analīzi, tematiskos 
ziņojumus vai specifiskos ziņojumus - http://www.migpolgroup.com.  
 
Rokasgrāmata ir sagatavota projekta „Izpratnes veicināšana pret-diskriminācijas un 
iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijā” (VT/2010/007), kura 
mērķis ir izstrādāt apmācību materiālu un aktivitātes NVO ar mērķi stiprināt to 
kapacitāti strādājot ar pret-diskriminācijas un vienlīdzības jautājumiem. 
 
Galvenais projekta mērķis ir, organizējot nacionālos apziņas celšanas seminārus 32 
Eiropas valstīs, celt pilsoniskās sabiedrības ietekmi un efektivitāti attiecībā uz 
vienlīdzības un pret-diskriminācijas likumdošanu un politiku. 
 
Galveno rokasgrāmatas daļu veido divas iepriekšējās iniciatīvas, ko īstenojusi MPG 
un HEC: „Pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kuras nodarbojas ar pret-
diskriminācijas jautājumiem, kapacitātes apzināšana (2004) un „Pret-diskriminācijas 
un dažādības apmācība (2006)”. Visi apmācību moduļi ir izstrādāti šī projekta 
ietvaros pēc vajadzību apzināšanas, kas visās iesaistītajās valstīs tika veikta 2011. 
gada februārī.  
 
PROJEKTA KOMANDA 
 
Projekta vadības grupa: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette Groenendijk 
(HEC) un Marcel Zwzmborn (HEC). 
 
Rokasgrāmatas autori un nacionālo apmācību komandu konsultanti: Lukasz Bojarski, 
Isabelle Chopin, Barbara Cohen, Uyen Do, Lilla Farkas un Romanita Iordache. 
 

http://www.migpolgroup.com/
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IEVADS 
 
Laipni lūgti apmācību rokasgrāmatā par diskrimināciju! 
 
Šī rokasgrāmata veidota ES finansēta projekta „Izpratnes veicināšanas semināri 
pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības 
organizācijām” — VT/2010/007 ietvaros, kas tiek īstenots 32 Eiropas valstīs. Šīs 
valstis ietver visas ES dalībvalstis (izņemot Luksemburgu), Norvēģija, kā arī četrās 
kanditātvalstīs  Bijušo Dienvidslāvijas Republiku Maķedoniju, Īslandi, Serbiju un 
Turciju un iestāšanās procesā esošo Horvātiju.1 Piektā kandidātvalsts, Melnkalne, 
nepiedalījās šajā projektā. 
 
Projekts ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuru finansē Kopienas Nodarbinātības un 
sociālās solidaritātes programma PROGRESS. To realizē Eiropas humanitāro 
konsultāciju birojs (www.humanconsultancy.com), Migrācijas politikas grupa 
(www.migpolgroup.com) un 32 valstu vietējie sadarbības partneri.  
 
Projekta mērķis ir stiprināt pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbspējas 
pretdiskriminācijas un vienlīdzības jautājumos, veidojot izglītības materiālus un rīkojot 
pasākumus. Nevalstiskajām organizācijām ir būtiska loma pretdiskriminācijas 
politikas un likumdošanas skaidrošanā un nostiprināšanā reālajā dzīvē. Tās 
nepieciešamas pārstāvamo grupu aizstāvībai, kā arī sapratnes palielināšanai gan 
diskriminācijas upuru, gan potenciālo upuru vidū, kuri pārāk bieži nav informēti par 
savām tiesībām, kā arī sabiedrībā vispār.  
 
Šī rokasgrāmata paredzēta vietējiem lektoriem, kas vadīs apmācību seminārus un 
konsultēs nevalstiskās organizācijas vienlīdzības un pretdiskriminācijas ieviešanā. 
Nacionālo semināru dalībnieki pārstāv dažādas nevalstiskās organizācijas un 
asociācijas, kuras aptver visus diskriminācijas pamatus: rasi un etnisko izcelsmi 
(tostarp romus), reliģiju vai pārliecību, vecumu, invaliditāti un seksuālo orientāciju. Lai 
gan dzimums nav atsevišķi ietverts šajā apmācību projektā, ar dzimumu saistīti 
jautājumi ir galvenie visās aktivitātēs. 
 
Rokasgrāmata veidota, pamatojoties uz iepriekš ES finansētu projektu pieredzi un 
materiāliem, piemēram, Kapacitātes apzināšana pretdiskriminācijas jautājumu 
risināšanā pilsoniskajā sabiedrībā (VT/2004/45) un Apmācība par pretdiskrimināciju 
un dažādību (VT/2006/009). Šie projekti ietvēra pilsoniskās sabiedrības organizāciju 
kapacitātes apzināšanu, kā arī apmācību sēriju veidošanu un ieviešanu, lai uzlabotu 
pilsoniskās sabiedrības organizāciju zināšanas, izpratni un darbspējas.  
 
Šajā projektā ir nozīmīga jauna informācija un tas papildina iepriekšējos projektus, it 
īpaši uzlabojot pilsoniskās sabiedrības organizāciju ietekmi un efektivitāti politikas 
ieviešanā un veicināšanā vienlīdzības un pretdiskriminācijas jautājumos.  
                                                 
1  Lihtenšteina un Luksemburga netika iekļautas projektā, jo šo valstu nevalstiskajām organizācijām ir 

alternatīvi apmācību veidi. Serbija bija potenciālā kandidātvalsts projekta sākumā un tai tika 
piešķirts ES kandidātvalsts status 2012. gada martā. 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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Rokasgrāmatā ietverts ES tiesiskais regulējums, tostarp galveno principu pārskats un 
ES tiesību aktu atsauces pretdiskriminācijas jautājumos, kā arī ES institūciju, iestāžu 
un aģentūru (Eiropas Parlaments, Padome, Komisija, Eiropas Savienības Tiesa 
(EST) un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)) loma pretdiskriminācijā 
un vienlīdzībā. Tajā aprakstīta arī nevalstisko organizāciju nozīme politikas un 
likumdošanas attīstībā un ieviešanā pretdiskriminācijas un vienlīdzības jomā.  
 
Lai noteiktu nacionālās vajadzības un īpatnības, rokasgrāmatas sagatavošanas laikā 
visās 32 projektā iesaistītajās valstīs tika veikts novērtējums. Tādējādi nacionālos 
instruktorus apmācīs moduļos, kas atspoguļos novērtēšanas fāzē noteiktās 
nacionālās vajadzības un kontekstu: 
 
1. Informācijas vākšana un darbības plānošana 
2. Interešu aizstāvība 
3. Situācijas testēšana 
4. Uzvedības kodeksi 
 
Rokasgrāmatā katram no šiem tematiem veltīta atsevišķa nodaļa. Nodaļas veido 
rokasgrāmatas kodolu. 
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1 PAMATINFORMĀCIJA: EIROPAS PRETDISKRIMINĀCIJAS LIKUMA 
INSTITUCIONĀLAIS UN TIESISKAIS REGULĒJUMS 

 
Plānotie apmācības rezultāti: 
 
• Dalībnieki iegūst jaunāko pamatinformāciju par ES likumiem un institūcijām 

pretdiskriminācjas jomā un 
• gūst izpratni par diskriminācijas koncepciju, kā tā atspoguļota pašreizējos 

Eiropas standartos. 
 
1.1 Ievads par Eiropas Savienību 
 
Eiropas Savienībā (ES) ietilpst 27 dalībvalstis, kas nodevušas daļu savas 
suverenitātes vai likumdošanas pilnvaru Eiropas Savienībai: Austrija, Beļģija, 
Bulgārija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, 
Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, 
Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Zviedrija un Apvienotā Karaliste. Materiāla 
izstrādes laikā (2011. gada maijā) vēlmi pievienoties ES ir izteikušas šādas valstis: 
Horvātija, Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Turcija un Īslande.  
 
Uz šī materiāla sagatavošanas brīdi Horvātijas iestāšanās process ES vēl nebija 
noslēdzies. Pēc tam, kad visas ES dalībvalstis un Horvātija būs ratificējušas ES 
iestāšanās līgumu starp ES un Horvātiju (parakstīts 2011. gada decembrī), Horvātija 
2013. gada 1. jūlijā kļūs par 28 ES dalībvalsti.  
 
Oficiāls ES kandidātvalsts statuss ir sekojošām valstīm: Īslande, bijusī 
Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, Melnkalne (kas nepiedalījās šajā projektā), 
Serbija un Turcija. 
 
ES šobrīd ved sarunās ar sekojošām potenciālajām kandidātvalstīm: Albāniju, 
Bosniju un Hercegovinu, un Kosovu saskaņā ar ANO Drošības padomes rezolūciju 
1244. 
 
1.1.1 ES institūcijas un to loma pretdiskriminācijas un vienlīdzības jomā 
 
Eiropas institūciju vidū ir četras atsevišķas institūcijas un viena neatkarīga 
aģentūra, kas veic ES uzdevumus pretdiskriminācijas un vienlīdzības jomās Eiropas 
Savienībā2: 
 
 

                                                 
2  Rīcība attiecībā uz pret-diskrimināciju ārpus ES ir ES Kopējās ārējās un drošības politikas daļa 

(KĀDP). Savienības Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos (Augstais 
pārstāvis), ko apstiprina Eiropas Padome, vada KĀDP (ES līguma 18. pants), sadarbībā ar Eiropas 
ārējās darbības dienestu (EĀRD), kas izveidots ar 2010. gada 26 jūlija Padomes lēmumu, 2010. 
gada 3. augusta Oficiālais Vēstnesis L.201/30 (ES līguma 27.3 pants). Vairāk par ES struktūru un 
juridisko pamatu http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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ES institūcijas: 
A. Eiropas Parlaments (pārstāv Eiropas Savienības iedzīvotājus); 
B. Eiropas Savienības Padome (pārstāv valstu valdības); 
C. Eiropas Komisija (pārstāv kopējās ES intereses); 
D. Eiropas Savienības Tiesa (aizstāv Eiropas tiesību aktu normas); 
 
ES aģentūra 
E. Pamattiesību aģentūra (ES aģentūra, kas nodrošina ES institūcijām un ES 

valstīm palīdzību un ekspertu konsultācijas par pamattiesībām, kad tās ievieš 
ES tiesību aktus).  

 
A. Eiropas Parlaments 
 
• Parlamentam ir trīs galvenie uzdevumi: 

o Kopā ar Padomi tam ir pilnvaras apspriest un pieņemt Eiropas 
likumus.  

o Tas demokrātiski uzrauga visas ES institūcijas, jo īpaši Komisiju. Tam 
ir tiesības apstiprināt vai noraidīt visu komisāru izvirzīšanu, kā arī tiesības 
kritizēt Komisiju kopumā, un  

o kopā ar Padomi tas lemj par ES budžetu. Procedūras beigās tas pieņem 
vai noraida kopējo budžetu. 

• Plenārsēdes ik mēnesi notiek Strasbūrā (Francijā) — Parlamenta „sēdeklī”. 
Parlamentāro komiteju sanāksmes un citas plenārsēdes notiek Briselē (Beļģijā), 
savukārt Luksemburgā atrodas administratīvie biroji („Ģenerālsekretariāts”). 

• Eiropas Parlamenta 736 deputātus (EPD) ievēl uz pieciem gadiem tiešās 
vispārējās vēlēšanās; jebkurš ES pilsonis var kandidēt vēlēšanās, un ES pilsoņi 
var balsot jebkurā dalībvalstī, kurā tie dzīvo. 

• Komitejas veidotas, lai nodarbotos ar konkrētiem jautājumiem. Ir 
Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, Sieviešu tiesību un dzimumu 
līdztiesības komiteja, Ārlietu komiteja un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 
komiteja. Lūgumrakstu komiteja atbild par personu iesniegumiem, kuros ziņots, 
ka pārkāptas ES aizsargātas tiesības. 

 
B. Eiropas Savienības Padome 
 
• Institūcija, kas atrodas Briselē (Beļģijā), ir galvenais lēmumu pieņemšanas 

orgāns Eiropas Savienībā. 
• Padomes pienākumos ietilpst lēmumu pieņemšana un koordinācija: 

o Eiropas tiesību aktu izdošana, daudzās nozarēs lemjot kopā ar Eiropas 
Parlamentu; 

o Ekonomikas politikas koordinēšana dalībvalstīs; 
o ES kopējās ārpolitikas un drošības politikas noteikšana un ieviešana, 

kas balstīta uz Eiropas Padomes vadlīnijām (regulārām ES valstu vadītāju 
vai valdību vadītāju sanāksmēm); 

o Starptautisku līgumu slēgšana starp ES un vienu vai vairākām valstīm, 
vai starptautiskām organizācijām; 

http://en.wikipedia.org/wiki/Head_of_government
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o Dalībvalstu rīcības koordinēšana un pasākumu pieņemšana politikas 
jomā un juridiskā sadarbībā krimināljautājumos, kā arī  

o ES budžeta apstiprināšana kopā ar Eiropas Parlamentu. 
• Padome sastāv no dalībvalstu ministriem, kas satiekas Eiropas Savienības 

Padomē. Atkarībā no darba kārtības katru valsti pārstāv ministrs, kas atbildīgs 
par konkrēto jautājumu. 

• Padomes prezidentūru dalībvalstis uzņemas rotācijas kārtībā uz sešiem 
mēnešiem. Papildus, Ārlietu padomei, kuru veido valstu ārlietu ministri, ir savs 
pastāvīgais priekšsēdētājs – ES Augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikā. 

• ES Padome var izdot regulas, direktīvas, lēmumus, rekomendācijas un 
atzinumus, noteikt kopīgu rīcību. Tā var pieņemt arī atzinumus, deklarācijas un 
rezolūcijas. 

• ES Padome jāatšķir no Eiropas Padomes, kas nosaka vispārējo politisko 
virzienu un Eiropas Savienības prioritātes un sastāv no dalībvalstu valdību 
vadītājiem, to prezidentiem un Komisijas prezidenta. Eiropas Padome kļuva par 
vienu no septiņām Savienības institūcijām 2009. gada decembrī, kad stājās 
spēkā Lisabonas līgums. Tās prezidents (pašlaik Hermans van Rompejs no 
Beļģijas) tiek ievēlēts ar kvalificētu balsu vairākumu un darbojas divarpus gadu 
ar tiesībām tikt vienreiz ievēlētam atkārtoti. 

 
C. Eiropas Komisija 
 
• Izpildvara, kas atrodas Briselē (Beļģijā). 
• Starp Eiropas Komisijas galvenajiem uzdevumiem ir sekojoši: 

o Ierosināt likumdošanu Parlamentam un Padomei;  
o Ieviest un vadīt ES politiku (piemēram, pret-diskriminācijas politiku) un 

budžetu;  
o Kā „līgumu sargs” Komisija pārbauda, lai ikviena dalībvalsts atbilstoši 

piemēro ES likumus. 
• Tā sastāv no visu dalībvalstu pilnvarotajiem, kuru kandidatūras ierosina 

valdības, ieceļ Padome un apstiprina Eiropas Parlamentsuz pieciem gadiem un 
kuri darbojas objektīvi un neatkarīgi, uzņemoties atbildību par konkrētu politikas 
jomu. 

• Tieslietu ģenerāldirektorāts sastāv no četriem direktorātiem — Civiltiesību, 
Krimināltiesību, Pamattiesību un Savienības pilsonības un kopš 2011. gada 
janvāra arī Vienlīdzības direktorāta. Tieslietu ģenerāldirektorāta galvenie 
uzdevumi ir: 
o veicināt Eiropas Savienības Pamattiesību hartu; 
o koordinēt un veicināt politikas attīstību, lai cīnītos pret seksuālo, rases vai 

etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, vecuma vai 
seksuālās orientācijas diskrimināciju; veicināt līdztiesības apziņu un 
pretdiskrimināciju. Koordinēt politikas attīstību attiecība uz etnisko 
minoritāšu, īpaši romu, nediskrimināciju; 

o uzlabot pilsonības iegūšanu, veicinot un aizsargājot cilvēktiesības ikdienas 
dzīvē, nodrošinot iedzīvotājiem ieguvumus no integrācijas Eiropā, it īpaši 
iespējas brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienību; 
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o attīstīt Eiropas taisnīgumu un nodrošināt tiesisku noteiktību un 
vienlīdzīgus konkurences apstākļus gan savā valstī, gan ārpus tās; 

o veidot Eiropas Savienībā saskaņotu krimināltiesību politiku, balstoties uz 
savstarpēji atzītu tiesas lēmumu pieņemšanu, minimālo krimināl 
procedurālo likumu saskaņošanu, tādu kā cietušo un apsūdzēto vai 
aizdomās turamo tiesības; 

o iesaistīties ciešā dialogā ar ES institūcijām un nacionālajiem parlamentiem 
par veselīgu taisnīguma politikas attīstību. 
 

D. Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) 
 
• Galvenā ES tiesa, kas atrodas Luksemburgā. 
• Tiesas uzdevums ir interpretēt ES likumu un nodrošināt tā piemērošanu vienādi 

visās ES dalībvalstīs. 
• Eiropas Savienības Tiesa sastāv no viena katras dalībvalsts tiesneša. Tiesai 

palīdzastoņi asistenti — ģenerāladvokāti, kuru uzdevums ir sniegt pamatotus 
slēdzienus Tiesas lietās. Tiesnešus ieceļ uz sešiem gadiem un var ievēlēt 
atkārtoti, dalībvalstu valdībām savstarpēji vienojoties.  

• Galvenā jurisdikcija: 
o Sniegt iepriekšējus nolēmumus: ja nacionālajai tiesai ir jebkādas šaubas 

par ES likuma interpretāciju vai spēkā esamību, tai dažkārt jāvēršas 
Eiropas Savienības Tiesā pēc padoma. Tiesas procesā iesaistītās puses 
var lūgt nacionālo tiesnesi nodrošināt šāda norīkojuma pieprasījumu, vai 
arī tiesnesis var izlemt par atbildēšanu šajā lietā. Jebkura tiesa var nodot 
lietu izskatīšanai, bet tikai nacionālā tiesa ir pēdējā instance, kurai ir 
pienākums to darīt. Šis padoms tiek sniegts iepriekšēja nolēmuma formā, 
kurā Tiesa var, piemēram, noteikt, vai nacionālā likumdošana atbilst ES 
tiesību aktiem. Nacionālā tiesa, kurai tiek adresēts spriedums, pieņem 
lēmumu saskaņā ar sniegto interpretāciju. Tiesas lēmums ir saistošs arī 
citām nacionālajām tiesām gadījumos, ja tiek izskatīts tāds pats jautājums; 

o Vēršanās tiesā pēc palīdzības gadījumos, ja netiek pildītas saistības: 
Komisija vai dalībvalstis var vērsties tiesā pēc palīdzības, ja tām ir iemesls 
uzskatīt, ka kāda dalībvalsts nepilda ES likumsaistības. Pēc iepriekšējā 
nolēmuma procedūras, kurā dalībvalstij tiek dota iespēja atbildēt uz 
iesniegtajām sūdzībām, Komisija var ierosināt novēst pārkāpumu pirms 
tiesas; 

o Turpmāku jurisdikciju, kas nodrošina ES institūciju pareizu darbību: tiesību 
jautājumu pārsūdzība tikai Pirmās instances tiesas lēmumiem; Vispārējās 
tiesas lēmumu pārskatīšana Eiropas Savienības Civildienesta tiesas 
lēmumu apelācijās, ES institūciju, orgānu, biroju vai aģentūru pieņemtu 
mēru anulācijas darbības, ES institūciju, orgānu, biroju vai aģentūru 
likuma neievērošanas gadījumos. 

• Eiropas Savienības Tiesa var sanākt pilnā sastāvā, 13 tiesnešu Lielajā palātā 
vai arī piecu vai triju tiesnešu palātās. Tiesas lēmumi tiek pieņemti ar balsu 
vairākumu.  
Atsevišķi viedokļi netiek norādīti, spriedumu paraksta visi tiesneši, kas 



 

 
11 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

piedalījušies apspriedē, un sprieduma rezolutīvo daļu pasludina atklātā tiesas 
sēdē. 

 
E. Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)  

 
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) ir neatkarīga ES aģentūra, kas 
izveidota 2007. gada 1. martā un atrodas Vīnē, Austrijā. 
 
FRA mērķis ir nodrošināt ES institūcijas un ES valstis ar palīdzību un ekspertu 
padomiem pamattiesību jautājumos, kad tās ievieš ES tiesību aktus. 
 
Aģentūras galvenais uzdevums ir apkopot datus un informāciju, dot padomus 
Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm par pamattiesībām ES tiesību aktu ietvaros. 
 
FRA uzdevums ir arī paplašināt zināšanas par pamattiesībām. 
 
Aģentūrai nav tiesību:  
 
• izskatīt individuālas sūdzības;  
• izmantot reglamentējošu lēmumu pieņemšanas varu;  
• veikt sistemātisku un nepārtrauktu ES valstu pārraudzību.  
 
FRA uzbūve un funkcijas ir noteiktas tās Direktīvā 168/2007. 
Aģentūra plāno savu izpēti, balstoties uz ikgadējām darba programmām un nozarēm, 
kas noteiktas vairākiem gadiem. Pašreizējais vairāku gadu posms aptver 2007. līdz 
2012. gadu un šādas tēmas:  
 
(a) rasisms, ksenofobija un ar to saistītā neiecietība; 
(b) dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai ticības, invaliditātes, 

vecuma vai seksuālās orientācijas diskriminācija, pret minoritātēm vērstā 
diskriminācija un jebkuru šo diskrimināciju apvienojums; 

(c) atlīdzība cietušajiem; 
(d) bērnu tiesības, tostarp bērnu aizsardzība; 
(e) patvērums, imigrācija un imigrantu integrācija; 
(f) vīzas un robežkontrole; 
(g) ES pilsoņu līdzdalība Savienības demokrātiskā funkcionēšanā; 
(h) sabiedrības informēšana, it īpaši par privātuma un privāto datu aizsardzību; 
(i) piekļuve efektīvam un neatkarīgam taisnīgumam. 
 
FRA cieši sadarbojas ar citām institūcijām, kas darbojas gan nacionālā, gan Eiropas 
līmenī. Tai ir īpašs sadarbības līgums ar Eiropas Padomi, un tā ar Pamattiesību 
platformas starpniecību sadarbojas arī ar pilsonisko sabiedrību. 
 
FRA darbojas 27 ES dalībvalstīs. Turklāt kandidātvalstis var piedalīties Aģentūras 
darbā novērotāju statusā. Asociācijas padomes (katrai kandidātvalstij sava) nosaka 
katras valsts konkrēto veidu, apjomu un raksturu dalībai FRA darbā. 
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Horvātija piedalās FRA kā novērotāja kopš 2010. gada jūlija. 
 
ES Padome arī var uzaicināt valstis, kas noslēgušas Stabilizācijas un asociācijas 
nolīgumu ar ES, dalībai FRA darbā. 
 
1.1.2 Vispārējie principi un atsauces uz ES tiesību aktiem, kas ir būtiski 

pretdiskriminācijai un vienlīdzībai 
 
ES jādarbojas konvencijās noteiktajās pilnvarās un iespējās. Subsidiaritātes princips 
regulē kompetences īstenošanas likumību: jomās, kas neietilpst tās kompetencē 
(t. i., gadījumos, kad kompetence kopīga ar dalībvalstīm), ES var rīkoties tikai, ja 
dalībvalstis nevar darboties pietiekamā apjomā. 
 
Konfliktu gadījumos ES tiesību akti ir augstāki par valsts normatīvajiem un 
administratīvajiem aktiem. Eiropas Savienības Tiesa pieņēmusi lēmumu, ka ES 
izstrādā jaunu juridisko kārtību, lai būtu ierobežotas dalībvalstu suverēnās tiesības 
un nacionālajām tiesām būtu pienākums pilnībā ievērot ES tiesību aktu 
nodrošināšanu, pat ja tas nozīmētu pretrunas ar valsts likumu, pieņemtu pirms vai 
pēc konkrētā ES tiesību akta pieņemšanas.  
 
ES likumdošanas avotus var iedalīt trīs kategorijās: 
 
• Primārie avoti: starp dalībvalstīm noslēgtās konvencijas un līgumi ar trešajām 

valstīm; 
• Sekundārie avoti: regulas, direktīvas, lēmumi, rekomendācijas un atzinumi, kā 

arī Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 288. pantā nenorādītie 
paziņojumi un rekomendācijas; 

• Papildu avoti: vispārējie ES tiesisko aktu principi, kas veidoti, balstoties uz 
iepriekšējām tieslietām. 

 
Primārie avoti 
 
Primārais tiesību avots ir likums, kas pauž tiesisko pamatu Eiropas Savienības 
darbībai un kas dominē pār visiem citiem tiesību avotiem. Eiropas Savienības Tiesa 
ir atbildīga par šīs prioritātes nodrošināšanu ar dažādām darbībām, piemēram, 
atteikuma atcelšanu (LESD 263. pants) un iepriekšēju nolēmumu (LESD 267. pants). 
 
• Primārie avoti ir:Līgumi, kas izveidoja Eiropas Ogļu un tērauda kopienu (EOTA) 

un Eiropas Ekonomisko kopienu (EEK) (Parīzes līgums (noslēgts 18.04.1951.), 
Romas līgumi — Euratom līgums un Eiropas Ekonomiskās Kopienas līgums 
(noslēgti 25.03.1957.). 

• Māstrihtas līgums par Eiropas Savienību (noslēgts 07.02.1992.)), un 
Apvienošanās līgums (noslēgts 08.04.1965.). 

• Galvenās konvencijas, ar ko ievieš labojumus ES: Vienotais Eiropas akts (17. 
un 28.02.1986.), Amsterdamas līgums (02.10.1997.), Nicas līgums 

http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/index_en.htm
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(26.02.2001.) un Lisabonas līgums (parakstīts 13.12.2007., stājies spēkā 
01.12.2009.). 

• Līgumiem pievienotie protokoli. 
• Papildu konvencijas, ar ko ievieš izmaiņas noteiktās dibināšanas līgumu daļās. 
• Jaunu dalībvalstu uzņemšanas konvencijas (1972. gads: Apvienotā Karaliste, 

Īrija un Dānija; 1979. gads: Grieķija; 1985. gads: Spānija un Portugāle; 
1995. gads: Austrija, Somija un Zviedrija; 2003. gads: Kipra, Čehija, Igaunija, 
Ungārija, Latvija, Lietuva, Malta, Polija, Slovākija un Slovēnija; 2005. gads: 
Bulgārija un Rumānija). 

• Lisabonas līgums nostiprināja Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 
saistības dibināšanas līgumos. Turklāt Līguma 6. pants par ES piešķir Hartai 
līgumiem līdzvērtīgu juridisko spēku. Piemēram, 2011. gada martā Eiropas 
Savienības Tiesa pieņēma lēmumu lietā Nr. C-236/09 Association Belge des 
Consommateurs Test-Achats and Others, balstoties uz Direktīvu 2004/113/EK, 
piešķirot ievērojamu nozīmi 21. un 23. pantam un secinot, ka apdrošināšanas 
līguma slēgšana, ņemot vērā dzimumu kā riska faktoru, rada diskrimināciju.  

• Harta attiecas uz visām ES iestādēm un orgāniem, bet uz dalībvalstīm attiecas 
tikai, ja tās ievieš ES tiesību aktus. 

• ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām ir pirmā cilvēktiesību 
konvencija, par kuru ES vienojās, kuru parakstīja un ratificēja. Tā noteic jaunus 
pienākumus gan ES, gan visām dalībvalstīm. Tomēr jauno pienākumu patiesais 
apjoms un vēriens vēl jāanalizē. 

 
ATBILSTOŠIE LIKUMA NOTEIKUMI PRETDIRSKRIMINĀCIJAS UN 
VIENLĪDZĪBAS JOMĀ: 
LĪGUMA PAR EIROPAS SAVIENĪBAS DARBĪBU KONSOLIDĒTĀ VERSIJA 
 
10. pants: Nosakot un īstenojot savu politiku un darbības, Savienība tiecas 
apkarot diskrimināciju dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai 
pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. 
 
19. pants: (iepriekš Romas līguma 13. pants) 
 
1. Neskarot pārējos Līgumu noteikumus un nepārsniedzot pilnvaras, ko 

Savienībai piešķir Līgumi, Padome saskaņā ar īpašu likumdošanas 
procedūru, saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu, ar vienprātīgu 
lēmumu var paredzēt attiecīgus pasākumus, lai cīnītos pret diskrimināciju 
dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ. 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, Eiropas Parlaments un Padome, lai atbalstītu 
dalībvalstu rīcību, kas vērsta uz 1. punktā minēto mērķu sasniegšanu, 
saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru var pieņemt pamatprincipus 
Kopienas veicināšanas pasākumiem, kas neietver dalībvalstu normatīvo 
aktu saskaņošanu. 
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EIROPAS SAVIENĪBAS PAMATTIESĪBU HARTA 
 
20. pants: Visas personas ir vienlīdzīgas likuma priekšā. 
 
21. pants: 
 
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. Piemērojot līgumus un neskarot tajos paredzētos īpašos noteikumus, ir 
aizliegta jebkāda diskriminācija pilsonības dēļ. 

 
Sekundārie avoti 
 
LESD 288. pants nosaka ES tiesību aktu sekundāros avotus: Regulas (tās ir 
vispārpiemērojamas, uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojamas visās 
dalībvalstīs), Direktīvas (uzliek saistības attiecībā uz sasniedzamo rezultātu, bet ļauj 
šo valstu iestādēm noteikt to īstenošanas formas un metodes), Lēmumus ( saistoši 
tikai tiem kam tie adresēti), Ieteikumus vai Atzinumus (neuzliek saistības). . 
 
• Regulas 

o Saistoši tiesību akti; 
o  Regulas ir vispārpiemērojamas, tās uzliek saistības kopumā un stājas 

spēkā regulā norādītajā datumā, pēc publikācijas „Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī”. Ja datums nav norādīts — divdesmitajā dienā pēc 
publicēšanas; 

o Regulas iegūst saistošu spēku visā ES teritorijā un kļūst par dalībvalsts 
tiesību sistēmas daļu bez valsts tiesību aktu starpniecības; 

o Tās iespējams izmantot nacionālajā tiesā; un 
o Tās izmantojamas vispārīgi — attiecināmas uz visām dalībvalstīm. 

 
• Direktīvas 

o Saistošs likums; 
o Stājas spēkā vai nu tajā norādītajā datumā, vai divdesmitajā dienā pēc 

publicēšanas „Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”,  
o bet dalībvalstīm ir jāiestrādā direktīvas nosacījumi valsts tiesību 

aktos līdz direktīvā norādītajam termiņam; 
o Dalībvalstīm jānodrošina, lai ieviešana notiktu pirms termiņa beigām un 

nacionālais likums ietvertu direktīvas noteikumus. To sauc arī par 
direktīvas pārņemšanu; 

o Nacionālās tiesas atbildībā ir garantēt pretdiskriminācijas principa 
ievērošanu, kā noteikts atbilstošajās direktīvās, atsakoties no jebkuriem 
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valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, kas varētu konfliktēt ar 
ES likumu, pat ja noteiktais likuma pārņemšanas laiks vēl nav beidzies; 

o Tiklīdz noteiktais pārņemšanas laiks ir beidzies, privātpersonai, kurai 
sakarā ar to radies zaudējums, ir tiesības atsaukties uz direktīvā 
ietvertajām normām un aizstāvēt savas intereses, kā arī prasīt 
kompensāciju no valsts. 

o Par direktīvu neieviešanu laikus dalībvalstīm var tikt piemērotas 
sankcijas. 

 
• Lēmumi 

o Saistoši tiesību akti; 
o Bet tikai tajos minētajiem adresātiem, piemēram, vienai vai vairākām 

dalībvalstīm vai atsevišķām personām; un 
o uz tiem privātpersonas var atsaukties nacionālajās tiesās. 

 
Pretdiskriminācijas un vienlīdzības jomās sekundārie ES tiesību aktu avoti ir 
direktīvas. Vissvarīgākās Padomes direktīvas ir šīs: 

•  2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, ar ko ievieš vienādas attieksmes 
principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības, (saukta arī 
par Rasu direktīvu vai Rasu vienlīdzības direktīvu); 

• 2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, kas nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, (saukta arī par 
Nodarbinātības direktīvu vai Nodarbinātības vienlīdzības direktīvu). 

Dzimumu vienlīdzības direktīvas, piemēram: 
• 2004. gada 13. decembra Direktīva 2004/113/EK, ar kuru īsteno principu, kas 

paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz pieeju 
precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu; 

• 2006. gada 5. jūlija Direktīva 2006/54/EK par tāda principa īstenošanu, kas 
paredz vienlīdzīgas iespējas un attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
nodarbinātības un profesijas jautājumos (pārstrādāta versija). 

 
2008. gadā Komisija izstrādāja priekšlikumu jaunai ES Direktīvai par vielīdzīgas 
attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai seksuālās orientācijas, tādējādi nodrošinot visiem aizliegtajiem 
diskriminācijas pamatiem vienādu aizsardzību arī ārpus nodarbinātības. Šī direktīva 
vēl nav pieņemta, un Padomes sarunas par iespējamiem variantiem turpinās.  
 
Papildu tiesību avoti: 
 
Papildu tiesības veido nerakstīti Eiropas tiesību aktu avoti, kuriem ir juridisks 
pirmavots, un tas tiek izmantots gadījumos, kad primārā un/vai sekundārā 
likumdošana nenosaka konkrēto jautājumu. 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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Eiropas Savienības Tiesa izstrādājusi galvenos likuma principus, kas ietver: 
 
• vienlīdzība/pretdiskriminācija; 
• proporcionalitāte; 
• tiesiskā noteiktība/likumīgas izredzes/atpakaļejoša spēka aizliegums; 
• tiesības tikt uzklausītam. 
 
Eiropas Savienības Tiesa ir pieņēmusi vairākus spriedumus, kuros interpretēta 
Eiropas Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, kas ievieš 
vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības, un Eiropas Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīva 
2000/78/EK, kas nosaka kopējo sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret 
nodarbinātību un profesiju, kā arī Eiropas Padomes direktīvas, ar kurām īsteno 
principu, kas paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, attiecībā uz 
pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un pakalpojumu sniegšanu, konkrēti 
— direktīvas 2004/113/EK un 2006/54/EK.  
 
1.1.3 ES tiesisko aktu neieviešana 
 
Ja arī ES dalībvalsts noteiktajā laikā nav pilnībā un pareizi pārņēmusi direktīvu 
valsts normatīvajos un administratīvajos aktos, privātpersonas var paļauties uz 
direktīvas nosacījumiem nacionālajās tiesās. Tas tiek saukts par tiešās iedarbības 
principu.  
 
Cilvēkam, kura tiesības ir pārkāptas, jānorāda, ka nosacījumi ir precīzi un bezierunu, 
līdz ar to pilnībā izmantojami nacionālajās tiesās, kas savukārt var lemt par 
privātpersonu juridiskajām tiesībām. Tomēr parasti tiek pieņemts, ka tiešās 
iedarbības efekts attiecas tikai uz sūdzībām, kas vērstas pret publiskām iestādēm vai 
valsti. 
 
Attiecībā uz strīdiem starp privātpersonām vai privātiestādēm direktīvām ir tā 
saucamā netiešā ietekme. Kā minēts iepriekš, valstij un jo īpaši vietējām tiesām 
jādara viss iespējamais, lai sasniegtu Direktīvās uzskaitītos rezultātus. Līdz ar to 
netiešā ietekme prasa, lai vietējas tiesas interpretē spēkā esošos nacionālos 
likumus, cik vien tas iespējams saskaņā ar ieviešamo direktīvu.  
 
Piemēram, pretdiskriminācijas direktīvu gadījumā lemt, kuriem noteikumiem ir tieša 
vai netieša ietekme, ir pilnībā Eiropas Savienības Tiesas pārziņā. 
 
Ja dalībvalsts neievieš direktīvu noteiktajā laikā, tā ir atbildīga par kaitējumu, kas 
tādējādi radies personai. To sauc par Francovich kompensāciju.3  
                                                 
3  Francovich un Bonifaci v. Italy (apvienotās lietas C-6/90 un C-9/90), par ko lēma Eiropas 

Savienības Tiesa 1991. gadā. Francovich lietā EKT norādīja trīs apstākļus, kas ir gan 
nepieciešami, gan pietiekami, lai panāktu šī principa ievērošanu. Tie ir: 
• Pārkāptajam likumam jānosaka personas tiesību aizsardzība; 
• Šo tiesību saturam jābūt noteiktam konkrētās direktīvas nosacījumos; 
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Dalībvalstīm bija jāziņo ES par Rasu direktīvas (2000/43/EK) ievērošanu līdz 
2005. gada 19. jūlijam un par Nodarbinātības direktīvu (2000/78/EK) līdz 2005. gada 
2. decembrim, tad ik pēc pieciem gadiem. Komisija ir ziņojusi par Rasu direktīvas un 
Nodarbinātības direktīvas ieviešanu 2006. un 2008. gadā. Kopumā direktīvu 
īstenošana novērtēta pozitīvi, un visas dalībvalstis ir pārņēmušas tās savas valsts 
normatīvajos un administratīvajos aktos. Tomēr vēl joprojām ir vairāki neizlemti 
procesi par neatbilstošu šo direktīvu pārņemšanu.  
 
Nevalstiskajām organizācijām būtu jānodrošina Komisija ar informāciju, kas papildina 
un, ja nepieciešams, kritizē un labo informāciju, kuru valsts iesniegusi Komisijai 
saskaņā ar Direktīvas 2000/78/EK 19. pantu un Direktīvas 2000/43/EK 17. pantu. 
 
Izmantotie materiāli: 
 
Līgums par Eiropas Savienības darbību (LESD); 
Eiropas Savienības Pamattiesību harta;  
2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EK, kas paredz vienādas iespējas un 
attieksmi neatkarīgi no rases vai etniskās izcelsmes. 
2000. gada 27. novembra Direktīva 2000/78/EK, kas nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju.  
 
Papildu avoti: 
 
Eiropas Cilvēktiesību tiesa, Pamattiesību aģentūra: Handbook on European non-
discrimination law,2010. 
 
1.2 Īss ievads par atbilstošajām Eiropas Padomes pretdiskriminācijas un 

vienlīdzības iestādēm un tiesību normām 
 
1.2.1 Nozīmīgākās Eiropas Padomes iestādes  
 
Eiropas Padome tika izveidota Otrā pasaules kara beigās, lai sekmētu Eiropas 
vienotību, aizsargātu cilvēktiesības un atvieglotu sociālo un ekonomisko progresu. 
Tajā ietilpst 47 dalībvalstis, tostarp ES dalībvalstis un kandidātvalstis. Eiropas 
Padome nodibinājusi vairākas struktūrvienības, kam piešķirtas īpašas pilnvaras 
cilvēktiesību aizsardzībā, jo īpaši minoritāšu tiesībās, piemēram: 
 
a.  Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) pārrauga Eiropas Cilvēktiesību un 

pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (ECTK) ieviešanu. ECT un Eiropas 
Savienības Tiesa (EST) ir izveidojušas ļoti dinamisku dialogu, kas ietekmē to 
darbu un attīsta jaunus aizsardzības standartus: ECT ietekmēja ES tiesību akti, 
pierādot netiešu diskrimināciju, pieņemot lēmumu par pozitīvas rīcības 

                                                                                                                                                         
• Jābūt cēloņsakarībai starp pārkāpumu un valsts saistībām, un zaudējumiem un kompensāciju 

cietušajai personai. 
 Turklāt ES likuma pārkāpumam jābūt pietiekami nopietnam personai, lai to iekļautu zaudējumos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
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nepieciešamību, pārdefinējot pierādījuma pārnešanu un izmantojot statistiku un 
sociāli juridiskus rīkus, novērtējot iespējamos 14. panta pārkāpumus, tāpat kā 
2007. gada lietā D.H. and Others v. The Czech Republic. Līdzīgi EST tagad 
daudz biežāk iekļauj cilvēktiesību koncepcijas savos lēmumos, piemēram, 
cilvēka cieņa, P. v. S. and Cornwall County Council. ECT ir tiesīga izskatīt 
diskriminācijas jautājumus, kas nav ietverti direktīvās, bet ietilpst Eiropas 
Konvencijas garantētajās tiesībās, kā noteikts 14. pantā, vai tiesībās, kas 
noteiktas nacionālajā likumdošanā, gadījumā ja valstis ir ratificējušas 
14. protokolu. 

b. Eiropas Padomes cilvēktiesību komisārs, kam dots uzdevums veicināt 
efektīvu cilvēktiesību ievērošanu un asistēt dalībvalstīm Eiropas Padomes 
cilvēktiesību standartu ieviešanā, nosaka iespējamās nepilnības likumā un 
cilvēktiesību praksē un sniedz padomus un informāciju par cilvēktiesību 
aizsardzību visā reģionā; 

c. Eiropas Sociālo tiesību komiteja uzrauga atbilstību ar Eiropas Sociālo hartu, 
1988. gada Papildu protokolu un Pārstrādāto Eiropas Sociālo hartu; 

d. Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību (FCNM) 
Konsultatīvā komiteja uzrauga FCNM ieviešanu; un 

e.  Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību (ECRI) ir neatkarīga Eiropas 
Padomes iestāde, kas uzrauga cilvēktiesību ievērošanu, īpaši specializējoties 
cīņā pret rasismu, rasu diskrimināciju, ksenofobiju, antisemītismu un 
neiecietību. 

 
1.2.2 Atbilstošie nosacījumi  
 
− Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija 
 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pants nosaka 
aizsardzību pret diskrimināciju, ievērojot citas konvencijā noteiktās tiesības.4  
 
− Konvencijas 12. protokols,5 kas stājās spēkā 2005. gada 1. aprīlī, ieviesa 

vispārēju diskriminācijas aizliegumu. Materiāla sagatavošanas laikā 
(2011. gada maijā) no projektā iesaistītajām 32 valstīm 12. protokolu jau 
ratificējušas Horvātija, Kipra, Somija, Nīderlande, Rumānija, Serbija, Slovēnija, 
Spānija un Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija, līdz ar to tas ir šīm 
valstīm saistošs. 

 
                                                 
4  ECTK, 14. pants: 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. 

5  ECTK 12. protokols stājās spēkā 2005. gada 1. aprīlī, un 2011. gada martā to jau bija ratificējušas 
18 valstis un parakstījušas, bet neratificējušas 19 valstis. 1. pants: 1. 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. 
2. Varas iestādes nedrīkst nevienu diskriminēt jebkādos 1. punktā minētajos apstākļos. 
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Gadījumos, ja izsmeltas visas iespējamās nacionālās juridiskās iespējas, cilvēks var 
vērsties Eiropas Cilvēktiesību tiesā Strasbūrā, ja prasība skar Eiropas Cilvēktiesību 
un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un papildu protokolus. To iespējams veikt 
Konvencijas 14. panta ietvaros vai, ja valsts ir ratificējusi, Konvencijas 12. panta 
ietvaros. 
 
- Eiropas Sociālā harta (pārstrādāta) 
 
Eiropas Padomes Sociālajā hartā arī iekļauti vispārīgi nosacījumi par 
pretdiskrimināciju (E pants), kā arī īpaši norādījumi attiecībā uz dažādām potenciāli 
apdraudētām grupām: bērniem un jauniešiem, sievietēm, invalīdiem, migrējošiem 
strādniekiem un gados vecākiem cilvēkiem. 
 
Eiropas Sociālo tiesību komitejai iespējams iesniegt arī kolektīvās sūdzības par 
pārkāpumiem Eiropas Sociālās hartas izpildē, ja attiecīgā dalībvalsts ir akceptējusi 
kolektīvās sūdzības procedūru (no 32 šajā projektā iesaistītajām valstīm to atzinušas 
šādas valstis: Beļģija, Bulgārija, Horvātija, Kipra, Somija, Francija, Grieķija, Īrija, 
Itālija, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Slovēnija, Zviedrija un Bijusī Dienvidslāvijas 
Republika Maķedonija. Tikai Somija ir atzinusi arī valsts līmeņa nevalstisko 
organizāciju tiesības iesniegt kolektīvās sūdzības par pārkāpumiem, kas saistīti ar 
Eiropas Sociālo hartu. 
 
Šajā nodaļā izmantotie materiāli: 
 
Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija (Eiropas Cilvēktiesību 
konvencija) un tās papildu protokoli; 
Izraksti no konsultatīvajiem atzinumiem, kurus sagatavojusi Vispārējās konvencijas 
par nacionālo minoritāšu aizsardzību Konsultatīvā komiteja;  
Izraksti no valstu atskaitēm Eiropas Komisijai vai Eiropas Sociālo tiesību komitejai 
par pretrasisma un neiecietības novēršanu; 
Eiropas Cilvēktiesību tiesas sagatavotās faktu lapas par: homoseksualitāti, rasu 
diskrimināciju, garīgo veselību, romiem un klejotāju kopienām, transseksuāļu 
tiesībām;6  
Eiropas Cilvēktiesību tiesas Pamattiesību aģentūras Handbook on European non-
discrimination law, 2010. gads. 
 
1.3 Īss ievads par atbilstošajām ANO tiesību normām un iestādēm, kas atbild 

par pretdiskrimināciju un vienlīdzību 
 
Apvieno Nāciju Organizācijā izveidota vispusīga cilvēktiesību aizsardzības sistēma, 
ietverot vienlīdzību kā vienu no cilvēktiesībām. Tajā iekļauts: 
 

                                                 
6  Faktu lapas pieejamas vietnē: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/


 

 
20 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

- Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām (ICCPR), kura 
realizēšanu uzrauga Cilvēktiesību komiteja (HRC);7 

- Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 
(ICESCR), kura realizēšanu uzrauga Ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību 
komiteja (CESCR);8 

- Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (ICERD), 
kuras realizēšanu uzrauga Rasu diskriminācijas izskaušanas komiteja (CERD);9  

- Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu (CEDAW), kā 
realizēšanu uzrauga Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komiteja;10 

- Bērnu tiesību konvencija (CRC), kā realizēšanu uzrauga Bērnu tiesību 
komiteja;11  

- Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām (CRPD), kā realizēšanu uzrauga 
Cilvēku ar invaliditāti komiteja.12  

                                                 
7  ICCPR, 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. 

8  ICESCR, 2.2. pants: Šā pakta dalībvalstis apņemas garantēt, lai šajā paktā pasludinātās tiesības 
tiktu īstenotas bez jebkādas diskriminācijas — neatkarīgi no rases, ādas krāsas, dzimuma, 
valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, tautības vai sociālās izcelšanās, mantiskā 
stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem. 

9  ICERD, 1.1. pants: 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. 

10  CEDAW, 1. pants: Šīs Konvencijas nolūkos jēdziens „diskriminācija attiecībā uz sievietēm” apzīmē 
jebkādu atšķirību, izņēmumu vai ierobežojumu pēc dzimuma pazīmes, kas samazina vai likvidē 
cilvēka tiesību un pamatbrīvību atzīšanu, izmantošanu vai realizēšanu sievietēm politiskajā, 
ekonomiskajā, sociālajā, kultūras, pilsoņa tiesību vai jebkurā citā sfērā neatkarīgi no viņu ģimenes 
stāvokļa, pamatojoties uz vīriešu un sieviešu līdztiesību. 

11  CRC, 2.1. pants: Dalībvalstis respektē un nodrošina visas šajā konvencijā paredzētās tiesības 
katram bērnam, uz kuru attiecas to jurisdikcija, bez jebkādas diskriminācijas, neatkarīgi no rases, 
ādas krāsas, dzimuma, valodas, reliģijas, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās, etniskās vai 
sociālās izcelsmes, mantiskā stāvokļa, veselības stāvokļa un bērna, viņa vecāku vai likumīgo 
aizbildņu dzimšanas apstākļiem vai jebkādiem citiem apstākļiem. 2. Dalībvalstis veic visus 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu bērna aizsardzību pret visām diskriminācijas vai soda 
formām, kas pamatotas uz bērna, bērna vecāku, likumīgo aizbildņu vai citu ģimenes locekļu 
statusu, darbību, paustajiem uzskatiem vai pārliecību.  

12  CRPD, 2. pants: „Diskriminācija invaliditātes dēļ” nozīmē jebkāda veida nošķiršanu, izslēgšanu vai 
ierobežošanu invaliditātes dēļ, kuras mērķis ir traucēt vai pilnībā nepieļaut visu politisko, 
ekonomisko, sociālo, kultūras, pilsonisko vai citu cilvēktiesību un pamatbrīvību atzīšanu, 
izmantošanu vai īstenošanu vienlīdzīgi ar citiem, vai kurai ir tādas sekas. Tā ietver visas 
diskriminācijas formas, arī sapratīga pielāgojuma atteikumu. 
Skatīt arī 3. un 5.1. pantu. Dalībvalstis atzīst, ka visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma priekšā un saskaņā 
ar to un ka visiem cilvēkiem bez jebkādas diskriminācijas ir tiesības uz vienādu likuma aizsardzību 
un uz likuma paredzēto priekšrocību vienādu izmantošanu. 
2. Dalībvalstis aizliedz jebkādu diskrimināciju invaliditātes dēļ un garantē personām ar invaliditāti 
vienlīdzīgu un efektīvu tiesisko aizsardzību pret diskrimināciju jebkāda iemesla dēļ. 3. Lai veicinātu 
vienlīdzību un likvidētu diskrimināciju, dalībvalstis veic visus atbilstošos pasākumus, lai 



 

 
21 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

Gadījumos, ja valsts ir Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 
Pirmā Fakultatīvā protokola dalībniece vai ir atzinusi tiesības iesniegt individuālās 
sūdzības Starptautiskās konvencijas par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu, 
Konvencijas par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu vai Konvencijas par 
personu ar invaliditāti tiesībām ietvaros, individuālas sūdzības iespējams iesniegt 
atbilstošajām komitejām. 
 
Nevalstiskajām organizācijām būtu ar alternatīviem ziņojumiem, rakstiem un 
iesniegumiem jānodrošina komitejas, kas pārbauda valstu periodiskās atskaites 
atbilstoši ICCPR, ICERD, CEDAW, CRC un CRPD, lai diskriminācijas vai arī 
nespējas pilnībā īstenot savus pienākumus gadījumā nodrošinātu vienlīdzīgu 
attieksmi. 
 
2006. gadā ANO Cilvēktiesību padome izveidoja Universālo periodisko pārskatu 
(UPR), kas ir unikāls dokuments, kurā vienreiz četros gados iekļauj pārskatu par visu 
192 ANO dalībvalstu cilvēktiesību oficiālajiem dokumentiem. ANO Ģenerālās 
asamblejas rezolūcija 60/251 pilnvaro padomi „garantēt universālu periodisku 
atskaiti, balstoties uz objektīvu un uzticamu informāciju, kuru iesniedz katra valsts par 
tās cilvēktiesību pienākumiem un saistībām, veidā, kas nodrošina visaptverošu 
kontroli un vienlīdzīgu attieksmi visās valstīs”. 
 
Nevalstiskajām organizācijām ir būtiska loma UPR sagatavošanā, gan piedaloties 
debatēs nacionālajā līmenī, gan sagatavojot nacionālās atskaites, kā arī iesniedzot 
informāciju, kuru var pievienot „citu partneru” atskaitēm, kuras tiek izskatītas atskaitē. 
Tās ar arī pamudināt cilvēktiesībām draudzīgās valdības izskatīt noteiktus 
jautājumus atskaites sagatavošanas laikā. Informāciju, kuru sagatavo nevalstiskās 
organizācijas, var izmantot jebkura valsts, kas piedalās darba grupu sanāksmju 
interaktīvajās diskusijās atskaites sagatavošanas laikā. Nevalstiskās organizācijas 
var arī apmeklēt UPR darba grupu sēdes un sniegt oficiālus ziņojumus regulārajās 
Cilvēktiesību padomes sēdēs, kad tiek izskatīti valstu atskaišu rezultāti. 
 
Šajā nodaļā izmantotie materiāli: 
 
Izraksti no atbildīgo komiteju par CEDAW, ICERD, CRC un HRC īstenošanu 
nacionālajām periodiskajām atskaitēm. 
 
Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos birojs, Technical guidelines for the 
submission of stakeholders; un 
 
FIDH delegācija ANO, The Universal Periodic Review handbook, 2009. gads. 
 

                                                                                                                                                         
nodrošinātu, ka tiek veikti sapratīgi pielāgojumi. 4. Īpašos pasākumus, kas ir nepieciešami, lai 
paātrinātu vai sasniegtu personu ar invaliditāti faktisku vienlīdzību, neuzskata par diskrimināciju šīs 
konvencijas nozīmē. 
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2 PAMATINFORMĀCIJA: EIROPAS DISKRIMINĀCIJAS NOVĒRŠANAS 
LIKUMA TIESISKAIS REGULĒJUMS  

 
Rasu direktīvas (2000/43/EK) un Nodarbinātības direktīvas (2000/78/EK) mērķis ir 
panākt, „lai vienlīdzīgas attieksmes princips stātos spēkā dalībvalstīs, [šīs direktīvas 
mērķis attiecībā uz nodarbinātību un profesiju] noteikt sistēmu, lai apkarotu 
diskrimināciju [reliģijas, uzskatu, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas 
dēļ]”. Lielā mērā tāds pats mērķis ir direktīvām, ar kurām īsteno principu, kas 
paredz vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm 
(2006/54/EK (pārstrādātā versija) — nodarbinātības un profesijas jautājumos; 
2004/113/EK — attiecībā uz pieeju precēm un pakalpojumiem, preču piegādi un 
pakalpojumu sniegšanu). Tādējādi kopumā ES diskriminācijas novēršanas 
direktīvas nosaka:  
 
• minimālo standartu aizsardzībai pret diskrimināciju, kāds jāiestrādā valstu 

normatīvajos un administratīvajos aktos; un  
• minimālos dalībvalstu pienākumus attiecībā uz noteikumu un mehānismu 

ieviešanu, lai īstenotu un nodrošinātu šādus normatīvos aktus un veicinātu 
vienlīdzīgu attieksmi. 

 
Tālāk ir sniegts Rasu direktīvas un Nodarbinātības direktīvas galveno prasību 
kopsavilkums. Šis īsais kopsavilkums nav uzskatāms par galīgu likuma prasību; ir 
veiktas visas iespējamās darbības, lai nodrošinātu tā precizitāti publicēšanas datumā 
(2012. gada maijs), ņemot vērā likuma par diskriminācijas novēršanu pastāvīgo 
attīstību. Šis kopsavilkums kalpo kā šīs rokasgrāmatas trīs galveno sadaļu 
pamatojums. 
 
2.1 Diskriminācijas definīcijas 
 
Direktīvas (2. pants) aizliedz gan tiešu, gan netiešu diskrimināciju neatkarīgi no rasu 
vai etniskās piederības (Direktīva 2000/43/EK), kā arī invaliditātes, reliģijas, uzskatu, 
vecuma vai seksuālās orientācijas (Direktīva 2000/78/EK) — kopumā šajā 
rokasgrāmatā saukti par „aizsargātajiem pamatiem”. 
 
2.1.1 Tiešā diskriminācija  
 
Tiešā diskriminācija (saskaņā ar 2. panta 2. punkta a apakšpunktu) iestājas tad, 
kad salīdzināmā situācijā pret vienu personu (B) izturas, ir izturējušies vai izturētos 
sliktāk nekā pret otru personu (C) kāda aizliegtā pamata dēļ. 
 
• Tiešai diskriminācijai nav cita vispārīga attaisnojuma, kā vien vecums; 
• Diskriminētāja (A) motīvam vai nolūkam nav būtiskas nozīmes; jautājums ir par 

to, vai attieksme pret personu B ir bijusi mazāk labvēlīga; 
• Jēdziens „mazāk labvēlīga attieksme” var ietvert noraidīšanu, atteikumu, 

atstumšanu, mazāk labvēlīgu nosacījumu un apstākļu vai sliktāku pakalpojumu 
piedāvāšanu, izvēles vai iespēju liegšanu; 
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• Lai konstatētu tiešu diskrimināciju, ir jānosaka faktiska vai hipotētiska 
salīdzināmā persona (C), kuras būtiskie apstākļi ir tādi paši vai gandrīz tādi paši 
kā personai B, tomēr attieksme pret kuru ir labvēlīgāka nekā pret personu B; 

• Personai B, pret kuru attieksme ir mazāk labvēlīga, nav obligāti jābūt 
piemērotam attiecīgajam aizsargātajam pamatam. Persona B var tikt patiesi vai 
kļūdaini uztverta kā persona, kam ir piemērojams konkrētais pamats 
(„diskriminācija pieņēmuma dēļ”), vai arī var būt saistīta ar kādu personu, kurai 
faktiski vai šķietami ir piemērojams attiecīgais pamats („diskriminācija 
asociācijas dēļ”);13 un  

• Par tiešu diskrimināciju uzskatāma publiska paziņošana par jebkādiem 
nolūkiem nodrošināt mazāk labvēlīgu attieksmi pret kādu personu, kura pieder 
pie aizsargātajiem pamatiem.14 

 
2.1.2 Netiešā diskriminācija  
 
Netieša diskriminācija (saskaņā ar 2. panta 2. punkta b apakšpunktu) iestājas, kad 
acīmredzami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse nostāda kādas personas, kurām 
ir piemērojams kāds no aizsargātajiem pamatiem, īpaši nelabvēlīgā situācijā, 
salīdzinot ar citām personām, ja vien šāds noteikums, kritērijs vai prakse nav 
objektīvi attaisnojams. Lai attiecīgais noteikums, kritērijs vai prakse būtu 
objektīvi attaisnojams, tam jābūt noteiktam ar tiesisku mērķi, kā arī jābūt 
proporcionālam un vajadzīgam šāda mērķa sasniegšanai.  
 
• Noteikumam, kritērijam vai praksei ir jābūt neitrālam attiecībā uz jebkuru no 

aizsargātajiem pamatiem (piemēram, prasība attiecībā uz konkrētu auguma 
garumu vai dzīvošanu konkrētā apgabalā noteiktā laika posmā); ja noteikums, 
kritērijs vai prakse attiecas vai ir vērsta tikai uz kādu no aizsargātajiem 
pamatiem (piemēram, ādas krāsa), šāda diskriminācija ir uzskatāma par tiešu; 

• Attiecīgais noteikums, kritērijs vai prakse var būt formāla prasība, piemēram, 
prasība attiecībā uz stāšanos amatā vai uzņemšanu skolā vai universitātē; tā 
var būt iepriekš noteikta procedūra, piemēram, kritēriji štatu samazināšanai; tie 
var būt neformāli noteikumi vai prakse, piemēram, mutiska pieņemšana darbā; 

• Dažkārt nelabvēlīga attieksme ir acīmredzama un nav apšaubāma, piemēram, 
aizliegums valkāt galvassegu ir uzskatāms par nelabvēlīgu musulmaņu 
sievietēm un sikhu vīriešiem, savukārt prasība pēc piecus gadus ilgas darba 
pieredzes ir uzskatāma par nelabvēlīgu gados jauniem kandidātiem; 

• Citos gadījumos, lai pierādītu nelabvēlīgu attieksmi, jāapkopo dati, piemēram, 
lai pierādītu, ka štatu samazināšana, pirmos no darba atbrīvojot nepilna laika 
darbiniekus, ir nelabvēlīga sievietēm, jāiegūst pierādījumi, kas apliecina, ka 
nepilna laika amatos strādā proporcionāli vairāk sieviešu nekā vīriešu un vīriešu 
skaits, kuri strādā pilna laika amatos, nav mazāks par sieviešu skaitu, kas 
strādā pilna laika amatos; un 

                                                 
13  Coleman v Attridge Law and Steve Law Lieta C-303/06, 2008. gada 17. jūlijs.  
14  Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV Lieta C-54/07, 

2008. gada 10. jūlijs. 
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• Noteikumam, kritērijam vai praksei vienā situācijā var būt objektīvs pamatojums, 
savukārt citā situācijā šāda pamatojuma var nebūt. Visos gadījumos ir jāveic 
direktīvās noteiktā proporcionalitātes pārbaude15 (lai konstatētu, vai noteikums, 
kritērijs vai prakse, kādu ir izvēlējies iespējamais diskriminētājs, ir proporcionāla 
un vajadzīga tiesiska mērķa sasniegšanai). Piemēram, prasība, lai amata 
kandidātam būtu autovadītāja apliecība un vismaz trīs gadu stāžs, ir šķietami 
neproporcionāla un nelabvēlīga personām ar konkrētu invaliditāti un dažās 
sabiedrībās arī sievietēm. Ja amats ir pilna laika autovadītājs, tad šī prasība ir 
uzskatāma par pamatotu. Ja amata pienākumos ietilpst periodiska automašīnas 
vadīšana, piemēram, lai veiktu pārbaudes vai apmeklētu sanāksmes citās 
pilsētās, šādā gadījumā, lai gan prasībai pēc autovadītāja tiesībām ir tiesisks 
mērķis, piemēram, mērķis personai atrasties dažādās vietās, tomēr, iespējams, 
šāda prasība nav proporcionāla un vajadzīga attiecīgā mērķa sasniegšanai un ir 
pieejami citi, mazāk diskriminējoši veidi, kas darba devējam nerada lielu papildu 
slogu. 
 

2.1.3 Aizskaršana 
 
Saskaņā ar direktīvām (2. panta 3. punkts) aizskaršana ir diskriminācijas veids, kad 
tiek veikta nevēlama rīcība, kas saistīta ar jebkuru no aizsargātajiem pamatiem, 
kuras mērķis vai rezultāts ir personas (B) cieņas aizskaršana un iebiedējošas, 
naidīgas, degradējošas, pazemojošas vai aizskarošas vides radīšana.  
 
• Analizējot faktus, lai konstatētu cilvēka aizskaršanu, nav nepieciešams 

identificēt salīdzinošo personu; 
• Jēdziens „nevēlams” pamatā nozīmē to pašu, ko „negaidīts”, „neaicināts”; 
• Nevēlama rīcība var būt jebkāda rīcība, arī rakstiski vai mutiski izteikta; tā var 

būt ļaunprātīga izmantošana, attēli un grafiti, žesti un mīmika, joki, nerātnības 
vai fiziska saskarsme; 

• Jebkuru atsevišķu pietiekami nopietnu gadījumu var uzskatīt par uzmākšanos;  
• Rīcība ir saistīta ar kādu no aizsargātajiem pamatiem, ja attiecīgais pamats ir 

piemērojams personai B vai arī persona B ir jebkādā veidā saistīta ar attiecīgo 
aizsargāto pamatu. Persona B var tikt aizskarta, jo maldīgi tiek uzskatīta par 
personu, kas atbilst konkrētajam pamatam, vai arī ir saistīta ar kādu personu, 
uz ko ir attiecināms konkrētais pamats, piemēram, ar ģimenes locekli vai 
draugu, vai arī ir zināms, ka persona B sniedz atbalstu personām, uz ko ir 
attiecināms konkrētais pamats;  

• Ja persona (A) iesaistās nevēlamās darbībās ar nolūku aizskart personas B 
cieņu un radīt iebiedējošu, naidīgu, degradējošu, pazemojošu vai aizskarošu 
vidi, šāda rīcība ir uzskatāma par aizskaršanu neatkarīgi no tās faktiskās 
ietekmes uz personu B; un 

                                                 
15  R –v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor. Lieta C-167/97 [1999]; 

Bilka-Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz. Lieta 170/84 [1986]. 
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• Pat, ja personai A nav šāda nolūka, personas A nevēlamā rīcība tiek uzskatīta 
par aizskaršanu, ja tā šādi izpaužas. Nosakot, vai rīcība šādi izpaužas, tiesa 
izskata personas B uztveri un citus būtiskus apstākļus. 

 
2.1.4 Norādījums diskriminēt  
 
Saskaņā ar direktīvām (2. panta 4. punkts) norādījums diskriminēt cilvēku, 
pamatojoties uz jebkuru no aizsargātajiem pamatiem, ir uzskatāms par 
diskriminācijas veidu. 
 
• Var būt sniegta norāde par tiešu diskrimināciju, piemēram, par personas, kura 

pieder noteiktam aizsargātajam pamatam, noraidīšanu vai atstumšanu; var būt 
sniegta norāde par netiešu diskrimināciju, piemēram, par nelabvēlīga kritērija 
piemērošanu personām, kuras pieder noteiktam diskriminācijas pamatam. 

• Var būt sniegta norāde kādai personai organizācijā, vai organizācija var sniegt 
norādi citai organizācijai, kurai parastos apstākļos būtu jāievēro attiecīgās 
organizācijas sniegtās norādes, piemēram, darba devējs var norādīt 
nodarbinātības aģentūrai neizvēlēties personas ar konkrētu etnisko izcelsmi; 

• Ja persona ievēro norādījumu diskriminēt, šāda rīcība ir uzskatāma par 
diskrimināciju; un 

• Ja persona atsakās ievērot norādījumu diskriminēt un tādējādi tiek pakļauta 
mazāk labvēlīgai attieksmei, šāda persona drīkst izteikt pretenzijas par tiešu 
diskrimināciju saistībā ar aizsargāto pamatu, kurš bija objekts norādījumam 
diskriminēt. 

 
2.1.5 Viktimizācija 
 
Saskaņā ar direktīvām viktimizācija nav uzskatāma par diskrimināciju. Direktīvās 
(Direktīvas 2000/43/EK 9. pants; Direktīvas 2000/78/EK 11. pants) ir noteikta prasība 
dalībvalstīm to normatīvajos un administratīvajos aktos noteikt tādus pasākumus, 
„kādi vajadzīgi, lai pasargātu personas no nelabvēlīgas attieksmes vai negatīvām 
sekām”, ko izraisa sūdzības iesniegšana vai tiesas procesu ierosināšana vai 
atbalstīšana ar mērķi nodrošināt atbilstību direktīvām vai valstu diskriminācijas 
novēršanas likumiem. Lai izpildītu šo prasību, daudzās valstīs viktimizācija ir 
noteikta kā viens no aizliegtas rīcības veidiem (Latvijā — aizliegums radīt 
nelabvēlīgas sekas). 
 
• Tur, kur viktimizācija tiek uzskatīta par aizliegtu uzvedību, sūdzības iesniegšana 

vai tiesas procesa ierosināšana vai atbalstīšana ar mērķi nodrošināt atbilstību 
direktīvām vai valstu diskriminācijas novēršanas likumiem bieži vien tiek 
uzskatīta par „aizsargātu darbību”; 

• Aizsargāto darbību var veikt jebkura persona: ne tikai persona, kas iesniegusi 
sūdzību vai ierosinājusi tiesas procesu, bet arī persona, kas vēlas sniegt liecību 
vai sniegt atbalstu diskriminētās personas lietas izskatīšanas gaitā tiesā; 

• Līdzīgi: viktimizāciju var veikt jebkura persona, ne tikai darba devējs vai 
pakalpojumu sniedzējs, saistībā ar kuru ir iesniegta sūdzība, piemēram, tas var 
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būt potenciālais darba devējs;  
• Lai pierādītu, ka aizsargātas darbības rezultātā persona ir bijusi pakļauta 

nelabvēlīgai attieksmei, nav jānorāda salīdzināmā persona; un 
• Viktimizācija var notikt, ja attiecības, ar kurām ir saistīta aizsargātā darbība, ir 

beigušās; piemēram, ja iepriekšējais darba devējs atsakās sniegt atsauksmes 
par personu, kura attiecīgajā darbavietā ir iesniegusi sūdzību par diskrimināciju, 
vai potenciālais darba devējs atsakās pieņemt darbā šādu personu.16  

 
Ja dalībvalstis nav noteikušas viktimizāciju kā aizliegtas rīcības veidu, valstu 
normatīvajos un administratīvajos aktos un procedūrās ir jānosaka citi veidi, kā 
nodrošināt obligāto aizsardzību. 
 
2.2 Direktīvu piemērošana 
 
Saskaņā ar Direktīvu 2000/78/EK (3. pants) ir aizliegta diskriminācija šādās jomās: 
 
• Piekļuve nodarbinātībai, pašnodarbinātībai un profesijai (tostarp profesionālajai 

izaugsmei); 
• Piekļuve profesionālai izglītībai un apmācībai; 
• Nodarbinātības un darba apstākļi, tostarp darba attiecību pārtraukšana un 

atalgojums; un 
• Dalība un iesaistīšanās darba ņēmēju, darba devēju un citās profesionālās 

organizācijās. 
 
Direktīvā 2000/43/EK (3. pants) ir noteikta daudz plašāka aizsardzība pret 
diskrimināciju, un tā attiecas uz šādām jomām: 
 
• Piekļuve nodarbinātībai, pašnodarbinātībai un profesijai (tostarp profesionālajai 

izaugsmei); 
• Piekļuve profesionālai izglītībai un apmācībai; 
• Nodarbinātības un darba apstākļi, tostarp darba attiecību pārtraukšana un 

atalgojums; 
• Dalība un iesaistīšanās darba ņēmēju, darba devēju un citās profesionālās 

organizācijās; 
• Izglītība; 
• Sociālā aizsardzība, tostarp sociālais nodrošinājums un veselības aprūpe; 
• Sociālās priekšrocības; un 
• Piekļuve sabiedrībai pieejamiem pakalpojumiem un precēm un to piegāde, 

tostarp dzīvokļu apgāde. 
 

Nodarbinātības direktīvas piemērošanas joma ir daudz šaurāka, jo tā attiecas tikai uz 
nodarbinātību.   
 

                                                 
16  Coote v Granada Lieta C-185/1997, 1998. gada 22. septembris. 
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2.3 Direktīvu piemērošana attiecībā uz personām 
 
Direktīvas aizliedz gan fizisku, gan juridisku personu diskrimināciju valsts un privātā 
sektora iestādēs. Tas nozīmē, ka atsevišķa uzņēmuma īpašnieks ir atbildīgs par 
diskriminācijas nepieļaušanu uz jebkura no aizsargātajiem pamatiem, tikpat lielā 
mērā kā liela privāta korporācija, pašvaldība vai valsts iestāde.  
 
Direktīvas aizsargā indivīdus jeb fiziskas personas pret diskrimināciju. Turklāt 
saskaņā ar Direktīvu 2000/43/EK (16. apsvērums) aizsardzība pret diskrimināciju 
jānodrošina arī gadījumos, kad šāda diskriminācija atbilst nacionālajām tradīcijām un 
praksei un ir vērsta pret organizāciju, kurai ir piešķirts juridiskas personas statuss un 
kura cieš no diskriminācijas savu biedru rases vai etniskās piederības dēļ.  
 
Pilsonība 
 
Direktīvas aizsargā jebkuru personu jebkurā dalībvalstī pret diskrimināciju saistībā ar 
jebkuru no aizsargātajiem pamatiem neatkarīgi no attiecīgās personas pilsonības. 
Tādējādi saskaņā ar direktīvām jebkurai personai, kam ir Ukrainas vai Ķīnas 
pilsonība un kas tiek diskriminēta Ungārijā, izmantojot jebkuru no aizsargātajiem 
pamatiem, Ungārijā jānodrošina aizsardzība tādā pašā mērā kā jebkuram Ungārijas 
pilsonim Ungārijā, kurš ir pakļauts attiecīgā veida diskriminācijai.  
 
Direktīvās (3. panta 2. punkts) ir īpaši izslēgta aizsardzība pret diskrimināciju, kuras 
pamatā ir personas pilsonība, saistībā ar imigrācijas kontroles aspektiem. Lielākajā 
daļā dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos pilsonība ir noteikta kā 
aizsargātais pamats. Tas, ka direktīvas neattiecas uz pilsonību, ļauj dalībvalstīm 
piemērot izņēmuma nosacījumus attiecībā uz pilsonību, kurus nevarētu piemērot 
direktīvās noteiktajiem aizsargātajiem pamatiem. Neatkarīgi no diskriminācijas 
novēršanas direktīvām ES dalībvalstu pilsoņu tiesības uz pārvietošanās brīvību ES 
nodrošina pilsoņiem un viņu ģimenēm zināmu aizsardzību pret diskrimināciju, 
pamatojoties uz pilsonību (piemēram, 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/38/EK 
par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un 
uzturēties dalībvalstu teritorijā). Citi ES tiesību akti (piemēram, Direktīva 
2003/109/EK vai Direktīva 2003/86/EK) nodrošina noteiktas tiesības uz vienlīdzību 
konkrētu trešo valstu pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kas uzturas un strādā 
dalībvalstu teritorijā. 
 
2.4 Pozitīva rīcība  
 
Direktīvās (Rasu direktīvas 5. pants; Nodarbinātības direktīvas 7. pants) ir atzīts: lai 
praksē nodrošinātu pilnīgu līdztiesību, nepietiek tikai ar pašreiz pastāvošās vai 
potenciālās diskriminācijas aizliegšanu; tāpēc ir atļauts veikt pasākumus, kuru mērķis 
ir izskaust trūkumus vai atlīdzināt par trūkumiem, kas saistīti ar kādu no aizliegtajiem 
diskriminācijas pamatiem. 
 
• Šādu nelabvēlīgu attieksmi var identificēt, piemēram, kā neproporcionālu 
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piekļuves liegšanu nodarbinātībai vai sabiedriskajiem vai privātajiem 
pakalpojumiem, zema līmeņa dalību nodarbinātībā vai pilsoniskās dzīves 
aspektos, vai īpašas vajadzības; 

• Netieši izriet, ka pozitīvas rīcības pasākumiem jābūt samērīgiem, t. i., tiem jābūt 
samērīgiem un vajadzīgiem attiecīgā mērķa sasniegšanai, tātad novērst vai 
atlīdzināt konkrētu nelabvēlīgu attieksmi pret attiecīgo grupu, un tie nedrīkst 
radīt pārāk lielus zaudējumus citiem sabiedrības locekļiem; un 

• Pozitīvas rīcības pasākumi jāveic laikus, un tie regulāri jāpārskata, lai izvērtētu, 
vai tie joprojām ir samērīgi. 

 
2.5 Piemērotas darba vides radīšana invalīdiem 
 
Lai garantētu vienlīdzības principa ievērošanu pret invalīdiem, Direktīvā 2000/78/EK 
(5. pants) ir noteikts darba devēju pienākums konkrētos gadījumos, kad tas ir 
vajadzīgs, veikt atbilstošus pasākumus, lai invalīdam nodrošinātu piekļuvi 
nodarbinātībai, iespēju strādāt vai tikt paaugstinātam amatā, vai iegūt profesionālo 
izglītību, ja vien šādi pasākumi neuzliek nesamērīgu slogu darba devējam. Darba 
devējiem ir jāapsver, vai viņi var veikt atbilstošas darbības gadījumos, kad invalīdam 
nelabvēlīgus apstākļus saistībā ar nodarbinātību vai apmācību izraisa noteikumi, 
kritēriji vai prakse, fiziski apstākļi vai piemērotu palīglīdzekļu trūkums. 
 
• Direktīvā (2. panta 2. punkta b)ii apakšpunkts) ir uzsvērta saistība starp 

pienākumu nodrošināt piemērotus apstākļus gadījumos, kad kāds noteikums, 
kritērijs vai prakse rada invalīdam faktiski vai šķietami nelabvēlīgus apstākļus, 
un vajadzību izvairīties no netiešas invalīdu diskriminācijas. Ja darba devējs var 
nodrošināt piemērotus apstākļus, darba devējam būs grūti objektīvi pamatot to, 
kāpēc pastāv attiecīgais noteikums, kritērijs vai prakse; un 

• Darba devējs nevar paziņot, ka invalīdam piemērotu apstākļu radīšanas 
izraisītais slogs, tostarp finanšu slogs, ir nesamērīgs, ja ir pieejami finanšu 
līdzekļi vai cita palīdzība, ko darba devējs var izmantot šiem nolūkiem. 

 
Piemērotu apstākļu radīšanas piemēri: 

 
• Pēc nelaimes gadījuma darba vietā strādnieks, kas veic roku darbu, nevar to 

turpināt; darba devējs var nodrošināt atbilstošu apmācību un norīkot attiecīgo 
darbinieku darbam birojā; 

• Persona, kas pārvietojas ratiņkrēslā, kandidē uz administratīvā asistenta amatu. 
Birojs atrodas ceturtajā stāvā. Ja darba devējs īrē biroja telpas vairākos stāvos, 
tostarp ceturtajā stāvā, viņš var vienoties, ka administratīvais asistents darba 
pienākumus veic ēkas pirmajā stāvā, un pārvietot uz ceturto stāvu darbiniekus, 
kuri ir spējīgi izmantot trepes. Tomēr, ja darba devējs īrē telpas tikai ceturtajā 
stāvā un ēkai nav lifta, darba devējam var nebūt pieejami pamatoti pasākumi 
(kas neradītu nesamērīgu slogu), lai attiecīgajai personai nodrošinātu piekļuvi 
darba pienākumu veikšanai; un 

• Lai neredzīgai personai, kas izmanto pavadoņa suņa pakalpojumus, 
nodrošinātu iespēju ērtāk nokļūt darbā, visbiežāk darba devējam pārmērīgu 
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slogu neradītu attiecīgās personas darba laika pielāgošana, lai personai ar suni 
nebūt jāpārvietojas sastrēgumstundu laikā. 

 
2.6 Direktīvās noteikto diskriminācijas aizliegumu izņēmuma gadījumi 
 
Direktīvu mērķis ir nodrošināt struktūru diskriminācijas apkarošanai, tāpēc 
diskriminācija direktīvās ir atļauta tikai konkrētos ierobežotos apstākļos un tikai 
gadījumos, kad ir veiktas noteiktas pārbaudes. 
 
2.6.1 Patiesās profesionālās prasības 
 
Direktīvās (Rasu direktīvas 4. pants; Nodarbinātības direktīvas 4. panta 1. punkts) ir 
atļauta diskriminācija attiecībā uz jebkuru no aizsargātajiem pamatiem, lai 
nodrošinātu patieso profesionālo prasību (PPP) izpildi. Šis izņēmums ļauj darba 
devējam, izvēloties konkrēta amata kandidātus, noteikt diskriminējošas prasības, 
izmantojot kādu no aizsargātajiem pamatiem, gadījumos, kad, ņemot vērā attiecīgo 
profesionālo darbību raksturu vai kontekstu, kādā tās tiek veiktas, šādas attiecīgajai 
personai noteiktas prasības ir uzskatāmas par „patiesām un noteicošām 
profesionālām prasībām” ar nosacījumu, ka mērķis ir likumīgs un prasība ir 
samērīga. Piemēram, filmas režisors drīkst noteikt diskriminējošu prasību, 
pamatojoties uz rases vai etnisko izcelsmi, ja melna ādas krāsa ir patiesa un 
noteicoša prasība, lai aktieris filmā varētu atveidot Nelsonu Mandela.   
 
Saskaņā ar Nodarbinātības direktīvu (4. panta 2. punkts) baznīcas un citas 
organizācijas, kuru ētosa pamatā ir reliģija vai uzskati, drīkst noteikt diskriminējošas 
prasības, pamatojoties uz reliģiju vai uzskatiem, gadījumos, kad, ņemot vērā 
attiecīgo darbību raksturu vai kontekstu, kādā tās tiek veiktas, personas reliģija vai 
uzskati veido patiesu, likumīgu un pamatotu profesionālu prasību, ņemot vērā 
organizācijas ētosu. Saskaņā ar šo direktīvu baznīcas un citas organizācijas, kuru 
ētosa pamatā ir reliģija vai uzskati, drīkst pieprasīt, lai to darbiniekiem būtu lojāla 
attieksme pret organizācijas ētosu. 
 
Darba devējs, kurš var pierādīt, ka konkrētā amata kontekstā spēj lietot PPP 
izņēmumu, lai noteiktu diskriminējošas prasības attiecībā uz kādu no pamatiem, 
piemēram, reliģiju, nedrīkst noteikt diskriminējošas prasības attiecībā uz kādu citu 
pamatu, piemēram, seksuālo orientāciju, ja vien uz attiecīgo amatu neattiecas cita, 
atsevišķa PPP. 
 
Ilgtermiņa pieņēmumi par to, kāda persona ir piemērota konkrēta amata pienākumu 
veikšanai, var neatbilst patiesas profesionālas prasības kritērijam. Piemēram, ir maz 
ticams, ka darba devējs spēs pierādīt, ka sekretāra amatā jāstrādā personai, kas ir 
„jauna un enerģiska”; šāda prasība visdrīzāk ir diskriminējoša attiecībā uz vecumu un 
invaliditāti.  
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2.6.2 Atšķirīga attieksme, pamatojoties uz vecumu  
 
Saskaņā ar Nodarbinātības direktīvu (6. panta 1. punkts) valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos drīkst atļaut noteikt diskriminējošas prasības attiecībā uz 
vecumu, ja šāda attieksme ir objektīvi un saprātīgi attaisnota ar likumīgu mērķi 
(tostarp likumīgu nodarbinātības politiku, darba tirgu un profesionālās izglītības 
mērķiem) un attiecīgā mērķa sasniegšanas līdzekļi ir atbilstīgi un vajadzīgi. 
Direktīvā norādīts, ka atšķirīga attieksme, pamatojoties uz vecumu, var ietvert: 
 
• to, ka nosaka īpašus nosacījumus darba un profesionālās izglītības iespējām, 

nodarbinātības un profesijas nosacījumus, tostarp atlaišanas un atalgošanas 
nosacījumus jauniešiem, vecākiem strādniekiem un personām, kuru apgādībā ir 
citas personas, lai veicinātu viņu profesionālo integrāciju vai nodrošinātu 
aizsardzību;  

• to, ka nosaka minimālos nosacījumus attiecībā uz vecumu, profesionālo 
pieredzi vai darba stāžu, lai iegūtu darbu vai konkrētas ar to saistītas 
priekšrocības; 

• to, ka nosaka maksimālo vecumu pieņemšanai darbā, pamatojoties uz izglītības 
prasībām attiecīgajam amatam vai uz vajadzību pēc saprātīga darba laikposma 
pirms pensijas. 
 

Lielākajā daļā dalībvalstu ir ieviesti normatīvie un administratīvie akti saistībā ar 
nodarbinātību, kuros ir noteikti vecuma ierobežojumi; arvien biežāk nacionālajām 
tiesām un ES Tiesai tiek jautāts, vai šādi noteikumi atbilst 6. panta 1. punkta 
nosacījumiem.17 
 
Direktīvā (6. panta 2. punkts) ir papildus noteikts, ka par diskrimināciju, pamatojoties 
uz vecumu, nav uzskatāma vecuma kritēriju noteikšana pensijas vai invaliditātes 
pabalstu saņemšanai vai pretendēšanai uz pensijas vai invaliditātes pabalsta 
saņemšanu, kā arī vecuma kritēriju noteikšana, lai faktiski aprēķinātu pabalstus, ar 
nosacījumu, ka tā rezultātā nenotiek diskriminācija, pamatojoties uz dzimumu. 
 
2.6.3 Citi izņēmumi vai nepiemērošana 
 
Saskaņā ar Nodarbinātības direktīvu (3. panta 4. punkts) valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos drīkst noteikt, ka šo direktīvu tiktāl, cik tā attiecas uz 
diskrimināciju, kuras pamatā ir invaliditāte un vecums, nepiemēro bruņotajiem 
spēkiem.  
 
Nodarbinātības direktīvā (3. panta 3. punkts) norādīts, ka direktīva neattiecas uz 
valsts sociālā nodrošinājuma vai sociālās aizsardzības maksājumiem.   
 
                                                 
17  Piemērs: Palacios de la Villa Lieta C-411/05 [2007] ECR I-8531, The Incorporated Trustees of the 

National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of State for Business, Enterprise 
and Regulatory Reform, Lieta C-388/07, 2009. gada 5. marts. Kucukdeveci v Swedex GmbH & Co 
LG, C-555/07, 2010. gada 19. janvāris. 
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Nodarbinātības direktīvā (2. panta 5. punkts) norādīts, ka tā neierobežo attiecīgās 
valsts normatīvajos un administratīvajos aktos noteiktos pasākumus, kuri 
demokrātiskā sabiedrībā vajadzīgi sabiedrības drošībai, sabiedriskās kārtības 
uzturēšanai un kriminālnoziegumu novēršanai, veselības aizsardzībai un citu 
personu tiesību un brīvību aizsardzībai. Šī direktīva neierobežo arī valsts normatīvos 
un administratīvos aktos attiecībā uz pensionēšanās vecumu un ģimenes stāvokli un 
no tā izrietošos atvieglojumus (22. apsvērums). 
 
2.7 Tiesību aizsardzība: piekļuve tiesām 
 
Ikvienā dalībvalstī visām personām, kas uzskata, ka ir diskriminētas atbilstoši 
jebkurai no abām direktīvām, ir jānodrošina piekļuve tiesiskām un/vai administratīvām 
procedūrām, pat ja attiecības, kurās ir notikusi iespējamā diskriminācija, ir beigušās 
(Direktīvas 2000/43/EK 7. pants; Direktīvas 2000/78/EK 9. pants). 
 
Abās direktīvās noteikts, ka apvienības un organizācijas, kurām saskaņā ar 
attiecīgās valsts likumos izklāstītajiem principiem ir likumīgas intereses, var sniegt 
atbalstu diskriminētajām personām vai iesaistīties tiesiskās darbībās attiecīgo 
personu vārdā (ar šo personu piekrišanu). Kritēriji, kas nosaka, kurām organizācijām 
ir „likumīga interese”, ir norādīti valstu normatīvajos un administratīvajos aktos.  
 
2.8 Pierādīšanas pienākuma pāreja 
 
Direktīvās (Rasu direktīvas 8. pants un Nodarbinātības direktīvas 10. pants) ir noteikti 
apstākļi, kādos civilās vai administratīvās tiesvedības procesos saistībā ar 
diskrimināciju pierādīšanas pienākums pāriet no prasītāja uz atbildētāju.  
 
• Ja prasītājs (vai jebkura persona, kas rīkojas prasītāja vārdā) uzrāda faktus, 

pēc kuriem tiesa vai kāda cita kompetenta iestāde var secināt, ka diskriminācija 
(tieša vai netieša) ir bijusi viens no iemesliem attieksmei, kādu atbildētājs 
izrādījis prasītājam, tad tiesa vai cita kompetenta iestāde pieprasa 
paskaidrojumus no atbildētāja. Ja atbildētājs nespēj pierādīt to, ka attieksme 
pret prasītāju nav nekādi bijusi diskriminējoša, tiesai vai citai kompetentajai 
iestādei ir jāapstiprina prasītāja prasība; un  

• Ja prasītājs nespēj ierosināt pieņēmumu par to, ka ir notikusi diskriminācija, 
tiesai vai citai kompetentai iestādei ir jāatceļ attiecīgā prasība. 

 
Pierādīšanas pienākuma pārejas principu nepiemēro kriminālprocesiem, pat ja 
tiesvedība ir saistīta ar iespējamu diskrimināciju vai aizskaršanu. Dažās dalībvalstīs 
šo principu nepiemēro izmeklēšanas procedūrām.  
 
2.9 Sankcijas  
 
Piemērojot šīs direktīvas (Rasu direktīvas 15. pants un Nodarbinātības direktīvas 
17. pants), dalībvalstīm jānosaka sankcijas par attiecīgo valstu diskriminācijas 
novēršanas likumu pārkāpumiem un jāpiemēro tās. Sankcijām par diskrimināciju 
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jābūt „efektīvām, proporcionālām un preventīvām”. Tas nozīmē, ka tām jānodrošina 
atbilstīga personiska atlīdzība diskriminētajai personai un jābūt spējīgām atturēt gan 
konkrēto atbildētāju, gan citas personas no līdzīgām diskriminējošām darbībām 
nākotnē. Sankcijas var piemērot atlīdzības maksājuma veidā, un nav noteikti to 
maksimālie ierobežojumi.  
 
2.10 Izpratnes veicināšana, informācijas izplatīšana un pilsoniskās sabiedrības 

iesaistīšana 
 
Direktīvās ir atzīts, ka valstu normatīvo un administratīvo aktu ieviešana ir tikai 
pirmais solis diskriminācijas apkarošanā un vienlīdzīgas attieksmes veicināšanā. 
Tāpēc dalībvalstu pienākums ir palielināt informētību un veicināt izpratnes 
veidošanos par vienlīdzīgas attieksmes principu un tā īstenošanu pilsoniskās 
sabiedrības norisēs, kā arī iesaistīt šajā procesā nevalstiskās organizācijas un 
sociālos partnerus. Dalībvalstu pienākums ir arī nodrošināt likumu, noteikumu un 
nolīgumu, kas nosaka šo direktīvu jomā ietilpstošās darbības, atbilstību vienlīdzīgas 
attieksmes principam. 
 
• Dalībvalstu pienākums ir (Rasu direktīvas 10. pants; Nodarbinātības direktīvas 

12. pants) informēt pilsonisko sabiedrību par esošajiem likumiem vienlīdzīgas 
attieksmes nodrošināšanas un diskriminācijas novēršanas jomā, un nodrošināt 
jebkuru citu jaunu pasākumu atbilstību šīm direktīvām. Tas jānodrošina 
„izmantojot savā teritorijā visus attiecīgos līdzekļus‟. Tas nozīmē, ka informācija 
jānodrošina visām kopienām, un informācija jāsniedz tādā formā, lai tai varētu 
piekļūt un to varētu izprast visas pilsoniskās sabiedrības grupas, kā arī tai jābūt 
pielāgotai personām ar dažādas pakāpes invaliditāti un valodas vajadzībām. 

• Dalībvalstis (Rasu direktīvas 12. pants; Nodarbinātības direktīvas 14. pants) 
„veicina dialogu” ar nevalstiskajām organizācijām, kam (saskaņā ar valsts 
normatīvajiem un administratīvajiem aktiem) ir likumīga interese iesaistīties cīņā 
pret diskrimināciju, kuras pamatā ir jebkurš no aizsargātajiem pamatiem. Šāds 
dialogs nedrīkst būt tikai šķietams, un tam jānotiek regulāri. Šis dalībvalstu 
pienākums nodrošina nevalstiskajām organizācijām izšķiroši svarīgu iespēju 
uzlabot valsts iestāšu veiktās darbības, lai nodrošinātu atbilstību šīm 
direktīvām. 

• Turklāt dalībvalstīm ir pienākums (Rasu direktīvas 11. pants; Nodarbinātības 
direktīvas 13. pants) veicināt sociālo dialogu starp darba devējiem un darba 
ņēmējiem nolūkā veicināt vienlīdzīgu attieksmi. Tas ietver darba vietu prakses 
pārraudzību, koplīgumus, uzvedības kodeksus, pētījumus, pieredzes apmaiņu 
un labu praksi. Gadījumos, kad tas atbilst valstu tradīcijām un praksei, 
dalībvalstis veicina koplīgumu noslēgšanu, kuros nosaka diskriminācijas 
novēršanas noteikumus saskaņā ar šajās direktīvās un valstu normatīvajos un 
administratīvajos aktos noteiktajām minimālajām prasībām. 

• Dalībvalstīm ir pienākums (Rasu direktīvas 14. pants; Nodarbinātības direktīvas 
16. pants) nodrošināt tādu valstu normatīvo un administratīvo aktu prioritāti, 
kuras ievieš šo direktīvu, pār citiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, 
atceļot jebkādus normatīvos un administratīvos aktus, kas ir pretrunā ar 
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vienlīdzīgas attieksmes principu. Lai nodrošinātu vienmērīgu diskriminācijas 
novēršanas un vienlīdzības nodrošināšanas principa piemērošanu, dalībvalstīm 
ir arī pienākums sekot tam, lai tiktu grozīti vai pasludināti par spēkā neesošiem 
jebkādi līgumu, koplīgumu nosacījumi, uzņēmumu iekšējās kārtības noteikumi, 
noteikumi, kas reglamentē profesijas, darba ņēmēju un darba devēju 
organizāciju darbību, kuri ir pretrunā ar vienlīdzīgas attieksmes principu. 
 

2.11 Vienādas attieksmes veicināšanas iestādes  
 
Rasu direktīvā (13. pants) ir noteikts dalībvalstu pienākums noteikt iestādi vai 
iestādes, kuru pienākums ir veicināt vienlīdzīgu attieksmi bez diskriminācijas, kuras 
pamatā ir rases vai etniskā piederība. Šīs iestādes var būt daļa no aģentūrām, kuras 
valsts mērogā atbild par cilvēktiesību aizstāvību vai personas tiesību aizsardzību. 
Dalībvalstis ir noteikušas dažādu veidu iestādes un ir piešķīrušas tām dažādas 
funkcijas. Saskaņā ar direktīvu šo iestāžu minimālā kompetence ir šāda:  
 
• neatkarīgas palīdzības nodrošināšana diskriminētām personām;  
• neatkarīgu aptauju un pētījumu organizēšana;  
• neatkarīgu ziņojumu publicēšana un ieteikumu sniegšana saistībā ar 

diskrimināciju. 
 
Nodarbinātības direktīvā nav prasība noteikt valsts iestādi. Tomēr daudzās 
dalībvalstīs vienlīdzīgas attieksmes veicināšanas iestādes saskaņā ar valstu 
normatīvajiem un administratīvajiem aktiem nodarbojas ar plašāka mēroga 
diskrimināciju, tostarp diskrimināciju, kuras pamatā ir personas dzimums.18  
 
2.12 Ziņošana  
 
Dalībvalstīm ir pienākums (Rasu direktīvas 17. pants; Nodarbinātības direktīvas 
19. pants) ik pēc pieciem gadiem ziņot Eiropas Komisijai par abu direktīvu 
piemērošanas gaitu. Komisija, sagatavojot ziņojumu Eiropas Parlamentam, ņem vērā 
Pamattiesību aģentūras, attiecīgo sociālo partneru un nevalstisko organizāciju 
viedokli. Turklāt Komisijas ziņojumā jāizvērtē katrā dalībvalstī veikto pasākumu 
ietekme uz sievietēm un vīriešiem. 
 
Avoti un atsauces: 
 
Direktīva 2000/43/EK (2000. gada 29. jūnijs), ar ko ievieš vienādas attieksmes 
principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās piederības; 
Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu 
vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju; 
 

                                                 
18  Plašāku informāciju skatīt vietnē http://www.equineteurope.org/. Direktīvā, kas aizliedz 

diskrimināciju, pamatojoties uz personas vecumu, ir noteikta līdzīga prasība attiecībā uz īpašas 
iestādes vai iestāžu noteikšanu attiecībā uz vecumu.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://www.equineteurope.org/
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ES Pamattiesību aģentūra un Eiropas Cilvēktiesību tiesa — Eiropas Padome, 
Handbook on European non-discrimination law, 2011. gads, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf  
(pieejama arī franču un vācu valodā). 
 
Eiropas Juridisko ekspertu tīkla diskriminācijas novēršanas jomā izdotās publikācijas, 
tostarp Eiropas Diskriminācijas novēršanas likuma apskats (European Anti-
discrimination Law Review), www.non-discrimination.net/publications.  
 
D. Schiek, L. Waddington and M. Bell, Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law, Hart Publishing, 2007.  
 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU (NVO) LOMA DISKRIMINĀCIJAS 
NOVĒRŠANĀ 

 
Plānotie apmācības rezultāti: 
 
Dalībnieku izpratne par to, kāda var un kādai vajadzētu būt NVO lomai, uzlabojot un 
veicinot politikas efektīvu īstenošanu, kuru mērķis ir veicināt līdztiesību un novērst 
diskrimināciju. 

 
3.1 Kas ir NVO? 
 
NVO ir vietēja, valsts vai starptautiska mēroga grupa ar tiesiski noteiktu struktūru, 
skaidru mērķi un redzamām darbībām, kā arī ar pārvaldes iestādi, kurai ir pilnvaras 
paust grupas dalībnieku viedokli. Parasti tā ir bezpeļņas organizācija, kas nav saistīta 
ar valsts vai privātā sektora iestādēm vai politiskām partijām. Parasti NVO mērķi ir 
uzlabot labklājību, pievēršoties sociālajām un tiesiskajām problēmām, kā arī censties 
darboties vienlīdzīgi ar citām demokrātiskām iestādēm, nodrošinot pilsoniskās 
sabiedrības attīstību un izaugsmi.  
 
3.2 Kāda ir NVO loma diskriminācijas apkarošanā?  
 
Apsverot savu iespējamo nozīmi diskriminācijas apkarošanā, NVO pilnībā jāizmanto 
to īpašā loma, kāda ir noteikta Padomes Direktīvas 2000/43/EK 7. un 12. pantā, kā 
arī Padomes Direktīvas 2000/78/EK 9. un 14. pantā.  
 
NVO ir noteicoša loma, veicot pasākumus valsts miera, demokrātijas, labas 
pārvaldības, veselības, labklājības un līdztiesības mērķu veiksmīgas īstenošanas 
nolūkos.  
 
NVO loma pilsoniskās sabiedrības cīņā pret diskrimināciju var ietvert: 
 
• iespēju diskriminētām personām paust savas vajadzības un aktīvi rīkoties 

nodrošināšanu; 
• atbalsta sniegšanu diskriminētām personām, nodrošinot tiesu pieejamību, 

arī izmantojot stratēģisku tiesvedību; 
• daudzveidības un līdztiesības veicināšanu sabiedrībā, veicot informatīvus 

pasākumus; 
• tādu mehānismu iedibināšanu, kuru mērķis ir ietekmēt lēmumu 

pieņemšanas gaitu; 
• nediskriminējošu un vienlīdzīgu attieksmi veicinošu principu iekļaušanu 

pamatnostādnēs; 
• iestāžu un korporāciju aicināšanu rīkoties, lai novērstu diskrimināciju;  
• diskriminācijas uzraudzību, dokumentēšanu un ziņošanu par to; 
• līdztiesības jautājuma uzturēšanu politikas dienaskārtībā un mobilizācijas 

veicināšanu; 
• efektīvu pamatnostādņu pieņemšanas veicināšanu līdztiesības veicināšanas 
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un diskriminācijas novēršanas jomā; 
• līdztiesības veicināšanas un diskriminācijas novēršanas pamatnostādņu 

īstenošanas uzraudzību un izvērtēšanu. 
 
NVO var: 
 
• sadarboties ar citām NVO, lai īstenotu kopējus mērķus; 
• aicināt grupas iesaistīties kampaņās, pārstāvēt sevi, kā arī izvērtēt un 

īstenot savas tiesības; 
• gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, sadarboties ar valdībām, lai īstenotu kopējus 

mērķus un uzdevumus; 
• gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, strādāt, vēršoties pret valdībām, ja attiecīgās 

valdības īsteno pamatprincipus, kas ir pretrunā ar līdztiesības veicināšanas un 
diskriminācijas novēršanas mērķiem; 

• gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, efektīvi un lietderīgi sniegt pakalpojumus 
valdības pamatnostādņu struktūras ietvaros, ja NVO un valdība ir konsultējusies 
un vienojusies par attiecīgajām stratēģijām; 

• gadījumos, kad tas ir vajadzīgs un atbilst NVO mērķu īstenošanai, efektīvi un 
lietderīgi sniegt pakalpojumus ārpus valdības pamatnostādņu struktūras un 
gadījumos, kad tas ir vajadzīgs, pieņemt stratēģijas, kas ir pretrunā ar valdības 
pamatnostādnēm; 

• nodrošināt NVO pakalpojumu koordinēšanu un iesaistīt valdību pārrunās par 
pakalpojumu koordinēšanu starp valdību un NVO; 

• sniegt valdībai atbilstīgus, profesionāli pamatotus ieteikumus konkrētos 
jautājumos; 

• veicināt un propagandēt izmaiņu veikšanu, lai apmierinātu konkrētas 
vajadzības; 

• dot norādījumus un nozīmīgu ieguldījumu likumdošanas un politikas izstrādes 
procesos, sniedzot pienācīgi pamatotus ieteikumus un instruējot gan valdības 
un opozīcijas politiķus, gan citas ietekmīgas personas; 

• darboties kā modram „sargam”, norādot uz valdības un korporāciju īstenotiem 
aktīvas diskriminācijas gadījumiem, gadījumiem, kad tās nepilda savus 
pienākumus diskriminācijas apkarošanā, vai gadījumiem, kad tām jāuzlabo 
sava veiktspēja, kā arī veicinot demokrātiskai sabiedrībai raksturīgo kontroles 
un salīdzināšanas mehānismu darbību. Šī pienākuma kontekstā gadījumos, kad 
tas ir vajadzīgs, NVO jāvēršas pie valdības un uzņēmēju kopienas, izmantojot 
propagandas, lobēšanas un pārrunu funkcijas; 

• izmantojot atbilstīgi izvēlētus mehānismus, apstrīdēt tiesību aktus, publicētu 
informāciju, administratīvo praksi vai pamatnostādnes, kas ir pretrunā ar 
līdztiesības veicināšanas un diskriminācijas novēršanas mērķiem; 

• sekot līdzi un nodrošināt, lai tiktu pilnībā izmantotas jebkādas jaunu procesu 
nodrošinātās iespējas saistībā ar diskriminācijas apkarošanu, piemēram, jauni 
tiesību akti (valstu, ES un starptautiski), jaunas pamatnostādnes (valstu, ES un 
starptautiskas), jauni finansējuma avoti un nozīmīgi tiesu lēmumi (gan valstu, 
gan ES, gan starptautiskā līmenī);  
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• nodrošināt atklātu, caurspīdīgu un atbildīgu darbību attiecībā pret saviem 
dalībniekiem un sabiedrību; 

• palielināt NVO dalības efektivitāti pilsoniskās sabiedrības norisēs, veidojot tīklus 
un koalīcijas, kā arī veicinot oriģinālās iniciatīvas un risinājumus. Tas var 
palīdzēt samazināt sabiedrībā valdošos aizspriedumus, tādējādi veicinot 
līdztiesību;  

• nodrošināt atklātu darbību un sadarbību ar citām NVO, kas darbojas 
attiecīgajās jomās, un izvairīties no konfliktu un strīdu rašanās starp NVO;  

• intensīvi darboties valsts mērogā, lai panāktu starptautisku instrumentu 
ratificēšanu, kas nodrošina starptautisku kontroli pār valdības praksi;  

• sniegt valsts un starptautiskajām iestādēm svarīgu un uzticamu informāciju 
valsts datu izpētes vajadzībām. 

 
Rezumējot: daudzos gadījumos NVO pilda valdības un privātu organizāciju darbību 
kontroles, uzraudzības un kritizēšanas lomu ar mērķi papildināt un uzlabot valdības 
lomu diskriminācijas apkarošanā un palīdzēt indivīdiem un grupām aizstāvēt to 
tiesības.   
 
3.3 Kas ir nepieciešams, lai NVO varētu pildīt savas funkcijas? 
 
• Cilvēkresursi, 
• iemaņas, zināšanas, pieredze,  
• atklātība, caurspīdīgums, atbildība (NVO ir aktīvi piedalījušās debatēs par 

atbildību un caurspīdīgumu, kas ir galvenie brīvprātīgas darbības nosacījumi), 
• finansējums, kā arī atbilstoši materiālie un IT resursi, 
• nediskriminējoša attieksme un daudzveidību veicinošas pamatnostādnes pašā 

organizācijā, 
• atbilstoša valsts likumdošanas un politikas struktūra, kas nodrošina: 

o publiskās informācijas brīvību,  
o lēmumu pieņemšanas procesa caurspīdīgumu valsts iestādēs,  
o dalību pilsoniskās sabiedrības norisēs, apspriežot un pieņemot ar 

sabiedriskās kārtības noteikšanu saistītus lēmumus, 
o brīvprātīgu grupu veiktu lobēšanu un aizstāvību, 
o diskriminācijas gadījumos statusa „locus standi” piešķiršanu NVO. 

 
3.4 Kāpēc NVO ir labākas iespējas darboties diskriminācijas apkarošanā nekā 

citām organizācijām?   
 
• Brīvprātīgām organizācijām ir izšķiroša nozīme, iesaistoties kopienas norisēs 

vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī.   
• Lai gan pieaug neapmierinātība ar politiku, iesaistīšanās brīvprātīgās kopienas 

darbībās ir veids, kā cilvēki var uzlabot sabiedrības labklājību, veltot savu laiku 
vai naudu un atbalstot viņiem svarīgus jautājumus.  

• Cilvēki arvien biežāk izmanto brīvprātīgās organizācijas kā iespēju pārrunāt 
viņiem svarīgus jautājumus un iesaistīties tajos, kā arī gadījumos, kad, viņuprāt, 
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ir iespējams veicināt pārmaiņas. 
• NVO pastāvīgās saistības attiecībā uz sabiedrības interešu pārstāvību 

nodrošina tām vajadzīgās zināšanas, lai tās varētu darboties ar mērķi uzlabot 
pamatnostādņu ietekmi un efektivitāti līdztiesības veicināšanas un 
diskriminācijas novēršanas jomā. 

 
3.5 Kādi faktori traucē NVO darbību, un kā tos novērst? 
 
• Sarežģīti noteikumi, kuros doti kritēriji, kādiem jāatbilst NVO, lai to varētu 

reģistrēt. Lai reģistrētu NVO, detalizēti jāpārzina šie noteikumi, jāveic atbilstīgas 
darbības un jāiegūst attiecīgie dokumenti. 

• Aizliegums veikt noteiktas darbības organizācijām, kas nav reģistrētas. 
Organizācijām jāizvērtē, cik svarīgs ir šis faktors, un jāpieņem lēmums saistībā 
ar reģistrēšanu.  

• Aizliegums veikt noteiktas darbības pat pēc organizācijas reģistrēšanas. NVO 
jānodrošina atbilstība valsts normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, vai arī 
gadījumos, ja šādi akti ir patvaļīgi pieņemti vai neproporcionāli, jāapstrīd tos, 
izmantojot atbilstīgu mehānismu.  

• Nepietiekamas iespējas piedalīties būtiskās politiskās debatēs. Šādos 
gadījumos NVO jānodrošina sadarbība ar personu vai organizāciju, kurai ir 
šādas iespējas.  

• Nepietiekami atbilstošs tiesiskais regulējums, kas nosaka piekļuvi publiskai 
informācijai, lēmumu pieņemšanas procesu caurspīdīgumu, sabiedriskās 
apspriešanas, lobēšanas un aizstāvības procesus, tostarp attiecībā uz 
brīvprātīgu personu grupām. Nepietiekams tiesiskais regulējums attiecībā uz 
NVO spēju pienācīgi veikt savas darbības nopietni mazina NVO darbības 
efektivitāti, tāpēc NVO ir radoši jāizmanto esošo tiesību aktu nosacījumi un 
kopā ar citām grupām jāveicina atbilstošu noteikumu pieņemšana. 

• Nepietiekamas iespējas iesniegt sūdzības. NVO var sniegt atbalstu un palīdzību 
personām, kam ir attiecīgās iespējas, vai arī centies mainīt esošos noteikumus, 
izmantojot stratēģisku tiesvedību.  

• Šķietama saistība ar valdību vai politisku partiju, kas traucē uztvert NVO kā 
neitrālu interešu aizstāvi. Lai NVO darbība būtu efektīva, NVO ir rūpīgi jāizvērtē 
atbalsta sniegšana kādā jautājumā, lai neizveidotos priekšstats par tās saistību 
ar kādu politisko partiju, kā arī jāveic darbības, lai nodrošinātu neitralitāti.   

• Nepietiekamas zināšanas un iemaņas, īpaši saistībā ar organizatoriskiem un 
finanšu pārvaldības jautājumiem vai IT sistēmu lietošanu, ko bieži vien izraisa 
lielais brīvprātīgo personu īpatsvars un lielā kadru mainība. NVO ir jānodrošina 
izpratne par labas organizatoriskās un finanšu pārvaldības nozīmi.  

• Nepietiekams finansējums un ierobežoti resursi, nepietiekama informācija un 
vadlīnijas saistībā ar piekļuvi pieejamiem valstu, ES un starptautiskajiem 
fondiem. Jāsazinās ar valsts vienādas attieksmes veicināšanas iestādēm, NVO 
darbības koordinācijas iestādēm, vietējā līmeņa ES pārstāvniecībām un 
reģionālajiem starptautiskā līmeņa ziedotājiem, lai noteiktu piemērotus 
finansējuma resursus.   



 

 
39 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

• Nepietiekami efektīva „partnerība” starp valdību un NVO. Valdības ievieš un 
nodrošina noteikumus, kas nosaka politikas vidi, kāda nodrošina iespējas NVO 
darbību veikšanai. Uz peļņas gūšanu vērstas korporācijas var piedāvāt savas 
zināšanas, resursus un tehnisku palīdzību, savukārt NVO var piedāvāt 
praktisku, reālu palīdzību un attiecības, kā arī darbību īstenošanas tīklus, lai 
veiktu pasākumus, nodrošinot noturīgu galīgo rezultātu. 

• Nepietiekama iespējamā biznesa sektora piedāvātā atbalsta izmantošana. NVO 
ir jācenšas nodrošināt „uzņēmējdarbības saistības”.  
Arvien biežāk NVO iesaistās „partnerībā” ar uzņēmumiem, lai vienotiem 
spēkiem novērstu galvenās problēmas.  

• Nespēja sasniegt atsevišķas kopienas daļas, ko izraisa nejūtība, ārēji noteikti 
tiesiski vai politiski mērķi, kultūras un valodas barjera. NVO ir jānodrošina, lai to 
iekšējās organizācijās strādātu daudzveidīgs personāls, arī darbinieki, kas būtu 
apmācīti informēt par diskrimināciju, par sabiedrisko un politisko vēsturi, tostarp 
par noteiktu kopienas grupu atstumtības un diskriminācijas pirmsākumiem, un 
vajadzības gadījumos pārzinātu dažādas valodas.  

• Nepietiekamas lobēšanas un propagandas iemaņas, ierobežota iesaistīšanās 
jauno mediju jomā. NVO, īpaši tām, kuras strādā ar neaizsargātām grupām, ir 
rūpīgi jāizstrādā saziņas stratēģijas, lai varētu reaģēt uz vienlaicīgo vajadzību 
aizsargāt attiecīgo labuma guvēju tiesības un informēt un izglītot gan vispārējo 
sabiedrību, gan mērķauditorijas grupas, arī plašsaziņas līdzekļus. 

 
Resursu materiāli 
 
Eiropas Padome, „Eiropas Nevalstisko organizāciju statusa pamatprincipi”: 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
 
Šis dokuments ir pieejams angļu, franču, albāņu, bulgāru, latviešu, lietuviešu, krievu 
un serbu valodā.  
 
Sabiedrības interešu likuma iniciatīva, Pursuing the Public Interest, a Handbook for 
Legal Professionals and Activists, Kolumbijas Juridiskā skola, 2001. gads. 
  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 APMĀCĪBAS MODUĻI/NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU DARBĪBA 
 
Vajadzību izvērtēšanā, ko veica visās dalībvalstīs, valstu organizācijas akcentēja 
vairākus tematus, par kuriem valstī būtu svarīgi mācīties. Šī projekta struktūrā ir 
iekļauti vairāki apmācību moduļi, kuros aplūkotas valstu ekspertu visbiežāk norādītās 
jomas: 
 
1) Informācijas vākšana un darbības plānošana  
2) Pārraudzību  
3) Interešu aizstāvība (Advocacy) 
4) Partnerības 
5) Plašsaziņas līdzekļi  
6) Situācijas testēšana 
7) Uzvedības kodeksi 

 
Pirmā moduļa (4.1) „Informācijas vākšana un darbības plānošana” mērķis ir 
nodrošināt nevalstiskajām organizācijām pienācīgus rīkus, kas ļauj stratēģiski uzlabot 
politikas īstenošanas un ietekmēšanas procesu. Šis modulis ir kopējs visām valstīm.  

 
Pārējie moduļi papildina un izvērš kopējo moduli un kalpo kā efektīvi papildu rīki 
stratēģiskas pieejas nodrošināšanai diskriminācijas novēršanas un vienlīdzības jomā. 

 
Visu moduļu izstrādes gaitā ir ņemtas vērā vajadzību izvērtējuma anketās norādītās 
valstu prasības. 
 
Šo moduļu izstrādes procesā ir izmantoti vairāki avoti, kas ir norādīti dokumenta 
beigās. 
 
4.1 Informācijas vākšana un darbības plānošana  
 
„Man ir seši uzticami kalpotāji, 
kas man ir iemācījuši visu, ko zinu. 
Viņu vārdi ir — KAS,  
KAD, KUR,  
KĀ, KĀPĒC un KURŠ.”  
Radjards Kiplings 
 
„Doma, kas nerealizējas darbībā, nav daudz vērta, savukārt darbībai, kuras sākums 
nav doma, nav nekādas vērtības.”  
Žoržs Bernanoss  
 
4.1.1 Definīcija 
 
Šajā rokasgrāmatā jēdziens „informācija” nozīmē zināšanas, kas ir nepieciešamas, 
lai rīkotos. Jēdziens „stratēģiskā plānošana” nozīmē organizācijas turpmākās 
darbības oficiālu apsvēršanu atbilstoši pieejamajiem informācijas, finanšu, cilvēku un 
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materiālajiem resursiem. Šādas analīzes galamērķis ir izstrādāt vispārīgu stratēģisku 
plānu un/vai veikt noteiktas darbības. 
 
4.1.2 Mērķi 
 
Šī projekta mērķis ir uzlabot pilsoniskās sabiedrības organizāciju ietekmi un darbības 
efektivitāti, īstenojot vienlīdzības un pretdiskriminācijas politikas. Stratēģiskā 
plānošana ir svarīgs nosacījums, lai nodrošinātu ikvienas NVO darbības efektivitāti. 
Stratēģiskā plāna izstrādes pamatnosacījums ir pieejamās informācijas izvērtēšana 
un atbilstoša rīcības plāna izstrāde. Šī moduļa mērķi ir šādi: 
 
• nodrošināt NVO ar zināšanām un iemaņām, kas tām ļautu sākt stratēģiski 

plānot savas darbības, nosakot, kuru darbību veikšanai ir pieejami resursi un, 
kuru darbību īstenošanai resursi NAV pieejami. Tādējādi NVO var ietaupīt 
savus laika un naudas resursus, kā arī pievērsties konkrētām jomām; 

• nodrošināt NVO ar vislabākajiem pieejamajiem rīkiem, kas tām ļautu pēc 
iespējas palielināt savu sociālo ietekmi. NVO varēs saskatīt saikni starp esošo 
un vēlamo informāciju un plānotajām darbībām. 
 

4.1.3 Darbības joma 
 
Šajā modulī ir pārrunāts, kā NVO var sākt stratēģiskās plānošanas procesu, 
informāciju saskaņojot ar rīcību. Šajā modulī ir aplūkoti faktori, kas jāņem vērā 
dažādu darbību izstrādes, plānošanas un īstenošanas, kā arī attiecīgo rezultātu un 
ietekmes pārraudzības un novērtēšanas gaitā.  
 
Stratēģisko plānošanu var veikt vispārīgā līmenī, kā arī to var attiecināt uz konkrētām 
dažādu veidu darbībām, kas ir aplūkotas citos šīs rokasgrāmatas moduļos. Šis 
modulis kalpo kā sākuma punkts šādu darbību plānošanai, tomēr tās netiks sīkāk 
aplūkotas. Modulī uzmanības centrā ir jautājums saistībā ar interešu aizstāvību 
atsevišķām cietušajām personām, tostarp tiesvedību, kuras kontekstā ir svarīgi 
noteikt dažādus diskriminācijas veidus. Tomēr šajā modulī nav raksturoti dažādie 
diskriminācijas veidi, jo NVO savu darbību var plānot (un parasti plāno), iepriekš 
neveicot detalizētu juridisku analīzi. 
 
Modulī netiek aplūkota finansējuma piesaiste vai darbspējas palielināšana. Tajā ir 
iekļauta pamatinformācija, kas ļauj konstatēt diskrimināciju (skat., piemēram, šo 
apmācības rokasgrāmatu un Eiropas Juridisko ekspertu tīkla diskriminācijas 
novēršanas jomā publicēto rokasgrāmatu „Kā iesniegt pretenziju saistībā ar 
diskrimināciju”).19  
 
                                                 
19 European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How to Present a 

Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the EU Non-discrimination Directives, 
available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN
.pdf.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
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Šajā modulī iekļautie praktiskie uzdevumi ir jāpielāgo atbilstoši konkrētās valsts 
kontekstam. 
 
4.1.4 Saturs 
 
PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Pārrunājiet šādus jautājumus: 
 
a) Kas ir diskriminācija? 

• Kas ir tās izraisītāji? 
• Kas kļūst par diskriminācijas upuriem? 
• Kādās jomās notiek diskriminācija? 
• Kādi ir tās veidi (iemesli)? 

 
Iegūstiet informāciju par šādiem jautājumiem:  
• Kāds ir valsts tiesību aktu regulējums diskriminācijas novēršanas jomā? 
• Kāds ir Eiropas Savienības tiesību aktu regulējums diskriminācijas 

novēršanas jomā? 
 
PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Pārrunājiet šādus jautājumus: 
 
b) Kā NVO var apkarot diskrimināciju? 

• izpratnes veicināšana; 
• diskriminācijas pārraudzība/valsts politika/preventīvie pasākumi (tostarp to 

neesamība); 
• ziņošana par diskriminācijas gadījumiem; 
• politikas un tiesību aktu izstrādes atbalstīšana; 
• atbalsts diskriminētām personām (tostarp tiesvedības pakalpojumi); 
• pārmaiņu veicināšana;  
• sadarbības tīklu izveide.  

 
Iegūstiet informāciju par šādiem jautājumiem:  
• precizējiet, kādas darbības atbilst konkrētai plašākai rīcības jomai. 
 

c) Kas nepieciešams, lai NVO varētu pildīt savas funkcijas? 
• vīzija/misija; 
• informācija; 
• cilvēkresursi; 
• materiālie resursi; 
• darbības stratēģija; 
• finansējums. 
 
Iegūstiet informāciju par šādiem jautājumiem: 
• noskaidrojiet, kādi ir šo vajadzību dažādie elementi (piemēram, 

cilvēkresursu jomā tās varētu būt zināšanas un pieredze); un 
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• aiciniet dalībniekus novērtēt NVO vajadzības pēc to svarīguma 
stratēģiskās plānošanas kontekstā. 

 
d) Kādai informācijai ir jābūt pieejamai, lai NVO varētu pildīt savas funkcijas? Kādi 

ir informācijas avoti?  
 
Informācijas veids Informācijas avots 
Tautas skaitīšana  Centrālais Statistikas birojs 
Socioloģiskās aptaujas Pētniecības institūti 
Laikrakstu materiāli Plašsaziņas līdzekļi  
Zinātniski raksti Akadēmiskās iestādes 
Televīzijas vai radio 
ziņas 

Televīzija vai radio 

Klientu paziņojumi Klients  
Liecinieku paziņojumi Liecinieks  
Dokumenti  Iespējamais diskriminētājs 
Statistikas dati  Valsts pārvalde/iestādes 
Ekspertu atzinumi Izpētes aģentūras 
Audio vai video ieraksti Vietne Youtube, sociālie mediji 
Fotoattēli  
Politikas dokumenti Valdība (pašvaldība)  
Tiesību akti  Internets  
Situācijas testēšanas 
rezultāti 

Testētāji 

Pārraudzības 
organizāciju ziņojumi 

Apvienoto Nāciju Organizācija, Eiropas Padome, ES 
Pamattiesību Aģentūra, vietējās vai starptautiskās 
NVO 

Atbildes uz sabiedriskā 
viedokļa aptaujām 
vai anketām 

 

 
PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Uz dažādu krāsu līmlapiņām pierakstiet informācijas 
veidus un NVO darbību veidus. Aiciniet dalībniekus sagrupēt katram informācijas 
veidam atbilstošas konkrētas darbības. 

 
e) Kā piekļūt informācijai un/vai to savākt? 

 
Lai iegūtu informāciju publiskā domēnā, pārlūkojiet internetu, pieprasiet sabiedrībai 
svarīgu informāciju, pamatojoties uz vietējā mēroga piekļuvi informācijai/sabiedriskās 
informācijas pieejamības tiesību aktiem, un/vai veiciet patstāvīgu izpēti, piemēram, 
apmeklējot iestādi vai kopienu, kuras dalībniekiem ir pieejama attiecīgā informācija, 
un iztaujājot viņus. 
 
PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Aiciniet dalībniekus dalīties pieredzē saistībā ar 
piekļuvi informācijai vai tās vākšanu. 
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LABĀS PRAKSES PIEMĒRS: Gadījuma izpētes avots: XIX pants un Asociación por 
los Derechos Civiles, „Piekļuve informācijai: noderīgas tiesības, kas dod spēku” 
(Access to information: An instrumental right for empowerment), 27.-28. lpp., 
pieejams vietnē http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Taizeme: tiesības uz izglītību 
 
1998. gadā, pamatojoties uz tiesībām iegūt informāciju, viens no vecākiem bērnam, 
kurš netika uzņemts valsts finansētā pamatskolā Kasetsart Demonstration School ar 
labu reputāciju, pieprasīja, lai slēptais uzņemšanas process tiktu padarīts par 
sabiedrībai atklātu. Skolā, kuras audzēkņi pārsvarā ir elites ģimeņu atvases, 
uzņemšanas procesā bija iekļauts iestājeksāmens. Saskaņā ar Oficiālās Informācijas 
komisijas atzinumu, 120 uzņemto audzēkņu iestājeksāmenu rezultāti bija jāpadara 
par sabiedrībai pieejamu informāciju. Pēc šīs informācijas publiskošanas tika 
konstatēts, ka 38 audzēkņi, kas nebija izturējuši iestājeksāmenu, tika uzņemti skolā, 
izmantojot kukuļošanu — vecāku veiktus maksājumus skolai. Attiecīgā bērna vecāks 
iesniedza prasību tiesā, un valsts juridiskās konsultatīvās iestādes spriedums bija par 
labu attiecīgajam vecākam, konstatējot, ka ir pārkāpts Taizemes konstitūcijā 
noteiktais vienlīdzīgās attieksmes princips. Saskaņā ar šo spriedumu visās valsts 
finansētajās skolās tika aizliegts īstenot korumpējošu un diskriminējošu politiku. 
 
f) Kā saskaņot informāciju ar darbību — atbalsta sniegšana atsevišķiem 

cietušajiem 
 

Diskrimināciju var konstatēt gan tiesvedības procesā, gan ārpus tā. Civillietu vai 
darba strīdu gadījumos vispārīgais princips ir tāds, ka katras puses pienākums ir 
pierādīt savus apgalvojumus, uz kuriem pamatojoties, attiecīgā puse pieprasa sev 
labvēlīgu juridisko spriedumu. Pamatprincips ir tāds, ka, lai civiltiesā vai darba strīdu 
tiesā iesniegtu sūdzību par diskrimināciju, ir jāiesniedz pierādījumi, kas apliecina 
pārkāpuma iespējamību — konstatētajiem faktiem ir jābūt tādiem, lai atbildīgā 
persona varētu secināt, ka ir notikusi diskriminācija. Administratīva un krimināla 
rakstura lietās parasti attiecīgās iestādes veic izmeklēšanu un nosaka faktus pēc 
dažādām iespējamības pakāpēm. Vienlīdzības iestādes ievēro vai nu administratīvās 
procedūras, vai arī izskata sūdzības saskaņā ar to iekšējiem noteikumiem.  
 
Visu veidu procedūrās kā pierādījumi parasti tiek izmantotas liecinieku liecības, 
dokumenti vai vispārēja informācija. Visos tiesvedības gadījumos personām, kas 
iesniedz pretenziju par diskrimināciju, ir pienākums iesniegt to rīcībā esošos 
pierādījumus. Daudzos gadījumos pieņēmums par diskrimināciju tiek noteikts, 
pamatojoties uz liecinieku liecībām un no diskriminētājiem saņemtajiem 
dokumentiem vai informācijas. 
 
Diskriminācijas novēršanas direktīvās ir noteikti dažādi diskriminācijas veidi. 
Neatkarīgi no diskriminācijas veida, iesniedzot prasību, upuriem ir jāiesniedz 
pamatinformācija. 
 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf
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PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Iepazīstiniet dalībniekus ar sekojošo stāstu un uz 
papīra lapas apkopojiet pamatinformāciju.  
 
Vietējā romu kopienas līderijūs ir informējuši par to, ka viņu pilsētā romu tautības 
bērni tiek uzņemti tikai skolā, kura atrodas vietējās čigānu apdzīvotās vietas 
apkaimē. Saskaņā ar viņu teikto, nedaudzie romu tautības bērni, kuru vecāki ir 
mēģinājuši iesniegt dokumentus bērnu uzņemšanai citās skolās, ir tikuši nosūtīti uz 
skolu, kas atrodas attiecīgās čigānu apdzīvotās teritorijas apkaimē. Šajā skolā tiek 
īstenota mācību programma, kas ir paredzēta bērniem ar garīgās attīstības 
traucējumiem. Romu vadītāji apgalvo, ka šajā skolā ne visiem bērniem tiek noteiktas 
to intelektuālās spējas mācību procesā. Skolā tiek ievērota attiecīgajā valstī spēkā 
esošā skolēnu uzņemšanas kārtība. 
 

Jautājumi Atbildes  
1. Kurš izdarīja?  
2. Ko?  
3. Kam?  
4. Kad?  
5. Kur?  
6. Kā?  
7. Kāds ir pārkāpuma rezultāts?   
8. Kurš ir atbildīgs par pārkāpumu?  
9. Kurš ir redzējis, dzirdējis par pārkāpumu vai 
bijis tā liecinieks?  

10. Vai ir kādi dokumenti, statistikas dati vai 
ekspertu atzinumi, kas varētu apliecināt šo 
pretenziju? 

 

11. Kāds ir upura aizsargātais pamats — rase 
vai etniskā izcelsme, vecums, invaliditāte, 
seksuālā orientācija, reliģija vai pārliecība? Vai 
tas ir faktisks, pieņemts, saistīts pamats, vai arī 
vairāku pamatu kopums (multiplā 
diskriminācija)? 

 

12. Kas ir kontroles persona vai grupa, ar kuru 
ir salīdzināma attieksme pret upuri?  
Gadījumos, kad ir notikusi aizskaršana, 
viktimizācija, sniegts norādījums diskriminēt vai 
nav nodrošināti pietiekami pielāgojumi, nav 
jānosaka salīdzināmā persona.  
Dažās dalībvalstīs diskrimināciju nosaka 
salīdzinājumā ar ideālo obligāto standarta 
attieksmi, piemēram, rīcību, kas nodrošina 
cilvēka cieņu. 

 

13. Vai konkrētais gadījums ietilpst (ES) 
diskriminācijas novēršanas likuma jomā?  
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PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Jautājiet dalībniekiem, vai viņi savā NVO reģistrē 
sūdzības, un, ja sūdzības tiek reģistrētas, jautājiet, kādu veidni viņi izmanto. Vai šī 
veidne varētu būt noderīga, lai sekotu sūdzību izskatīšanas gaitai, ziņotu par NVO 
darbībām un dalītos informācijā ar citām NVO? 
 
Vaicājiet, kādas tiesības ir pārkāptas šajā gadījumā un kādas problēmas, viņuprāt, 
rodas šajā situācijā? Vai šīs problēmas ir individuālas, vai arī tās ir sistēmiskas? 
Kāda pamatinformācija trūkst? Kādi papildu pierādījumi ir jāiegūst un kādā veidā?  
Veicinot stratēģiskās plānošanas principa īstenošanu, lūdziet dalībniekiem attiecīgajā 
gadījumā noteikt problēmas, kas pastāv saistībā ar atsevišķiem romu tautības 
bērniem un vecākiem, kā arī problēmas, kas ir raksturīgas vispārējai praksei un 
izraisa strukturāla rakstura diskrimināciju. Vaicājiet, vai viņu pārstāvētajās NVO tiek 
izskatīti atsevišķi gadījumi, strukturālas problēmas, vai arī abu veidu lietas. Ja tiek 
izskatītas abu veidu lietas, kā tiek nodrošināts līdzsvars starp atsevišķas personas 
līmenī un vispārīgā līmenī veiktajām darbībām? 
 
Pastāv dažādi pierādījumu veidi, kas var mazināt spiedienu, kādam pakļauti 
diskriminācijas upuri, sagatavojot lietu iesniegšanai tiesā, piemēram, statistikas dati, 
situācijas testēšana, publiski pieejamu datu/informācijas pieprasījumi, audio vai video 
ieraksti, tiesas ekspertu atzinumi un secinājumi, kas izdarīti, pamatojoties uz 
netiešiem pierādījumiem.  
 
Attiecībā uz Situācijas testēšanu, lūdzu, skatiet situācijas testēšanas moduli. Plašāku 
informāciju par situācijas testēšanu skatiet publikācijā „Proving discrimination cases, 
the role of situation testing“, vietnē: 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofS
ituationTesting_EN_03.09.pdf. Plašāku informāciju par pierādījumiem skatiet Eiropas 
Juridisko ekspertu tīkla diskriminācijas novēršanas jomā publicētajā rokasgrāmatā 
„Kā iesniegt pretenziju saistībā ar diskrimināciju”.20 

 
4.1.5 Kas ir stratēģiskā plānošana? 

 
PREZENTĀCIJA  
 
Stratēģiskā plānošana ir organizācijas virzības noteikšanas un lēmumu pieņemšanas 
process, kurā tiek noteikti cilvēku un finanšu resursi, lai īstenotu organizācijas 
stratēģiju. Pastāv dažādas stratēģiskās plānošanas metodes, tostarp SVID analīze 
(stiprās puses, vājās puses, iespējas, draudi), PEST analīze (politiskā, ekonomikas, 
sociālā un tehnoloģiskā vide), STEEN analīze (sociāli kulturālie, tehnoloģiskie, 
ekonomikas, ekoloģiskie un normatīvie faktori) un VPISTET (vides, politiskie, 
informācijas, sociālie, tehnoloģiskie, ekonomikas un tiesiskie faktori). Visu 
stratēģiskās plānošanas veidu gaitā tiek aplūkoti trīs pamatjautājumi: 
 
a) Ko mēs darām? 

                                                 
20 Skatīt 20. Atsauci. 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
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b) Kā labā mēs to darām? 
c) Kā uzlabot darbību? 

 
Daudzās organizācijās stratēģiskā plānošana tiek uzskatīta par procesu, kura gaitā 
tiek noteikta organizācijas virzība tuvākā gada vai, biežāk, trīs līdz piecu gadu posmā 
(ilgtermiņā), lai gan dažu organizāciju skatījums var aptvert pat 20 gadu periodu. Lai 
noteiktu organizācijas virzību, ir precīzi jāzina tās pašreizējais stāvoklis, un pēc tam ir 
jānosaka vēlamais mērķis un veidi, kā to īstenot. Rezultātā tiek izstrādāts dokuments, 
kas saucas „Stratēģiskais plāns”. Ir daudzas pieejas stratēģiskai plānošanai, tomēr 
parasti tiek izmantots process, kas sastāv no trīs posmiem: 
 
• situācija — pašreizējās situācijas un tās cēloņu novērtējums; 
• mērķis — mērķu un/vai uzdevumu (dažkārt saukta par „ideālo situāciju”) 

definēšana;  
• ceļš/priekšlikums — iespējamā mērķu/uzdevumu īstenošanas gaita. 

 
Cits veids saucas „Skaties-domā-zīmē”: 
 
• skaties — pašreizējās situācijas izvērtējums; 
• domā — mērķu/uzdevumu noteikšana; 
• zīmē — iespējamā mērķu/uzdevumu īstenošanas gaitas attēlošana. 
 
Visefektīvākā stratēģiskās plānošanas metode ir SVID analīze. Šīs metodes 
galvenais mērķis ir analizēt organizācijai raksturīgos iekšējos stratēģiskos faktorus, 
spēcīgās puses un vājos punktus, kā arī ārējos faktorus, kas atrodas ārpus 
organizācijas ietekmes jomas, piemēram, iespējas un draudus. Papildinformāciju par 
SVID analīzes pielietojumu skatiet modulī „Interešu aizstāvība”.  
 
Viens no galvenajiem mērķiem stratēģiskā plāna izstrādes gaitā ir nodrošināt tā 
vienkāršu pārveidi rīcības plānos. Pārsvarā gadījumu stratēģiskajos plānos ir 
aplūkotas augstākā līmeņa iniciatīvas un vispārīgi mērķi, kas tomēr netiek izklāstīti kā 
ikdienā veicami projekti un uzdevumi, kuri ir nepieciešami plāna īstenošanai. 
 
Konkrēti, laika ziņā noteikti paziņojumi par nākotnē plānotajiem rezultātiem vai 
vispārīgi un sistemātiski paziņojumi par nākotnē plānotajiem rezultātiem tiek saukti 
par mērķiem vai uzdevumiem. Parasti vienlaikus tiek īstenoti vairāki mērķi. 
Visefektīvākais veids, kā sasniegt mērķus, ir nodrošināt to savstarpējo saistību. Vai 
mērķis A ir saderīgs ar mērķi B? Vai tos var apvienot, izveidojot vienotu stratēģiju?  
 
Saskaņā ar vienu no pieejām ir ieteicams noteikt īstermiņa, vidēja termiņa un 
ilgtermiņa mērķus. Šajā modelī ir sagaidāms, ka īstermiņa mērķi tiek īstenoti samērā 
viegli — tie ir vienkārši sasniedzami. Turpretī sasniegt ilgtermiņa mērķus ir ļoti grūti, 
gandrīz neiespējami. Viena mērķa izmantošana kā pakāpienu ceļā uz nākamo mērķi, 
tiek saukta par secīgu mērķu noteikšanu. Persona vai grupa sāk darbu, īstenojot 
vienkāršos, īstermiņa mērķus, un pēc tam pāriet pie vidējā termiņa un ilgtermiņa 
mērķu īstenošanas. Secīgu mērķu noteikšanas rezultātā var izveidoties „mērķu 
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kāpnes”. Organizācijas kontekstā organizācija var koordinēt mērķus, lai tie nebūtu 
pretrunā cits ar citu. Vienas organizācijas struktūrvienības mērķiem ir jābūt 
savienojamiem ar citu organizācijas struktūrvienību mērķiem. 
 
Pamata stratēģiskā cikla elementus var izmantot plaša mēroga ilgtermiņa stratēģijās, 
kā arī īstermiņa stratēģijas darbībās.  
 
PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Pamatojoties uz turpmāk norādīto diagrammu 
(50. lpp.), atainojiet stratēģiskās plānošanas procesu, izmantojot romu tautības 
izglītības piemēru. Lai gan šajā modulī galvenokārt tiek akcentēta juridiskās 
palīdzības sniegšana, tostarp tiesvedība, dalībnieki var izvēlēties arī ar tiesvedību 
nesaistītu stratēģiju. Ņemiet vērā, ka atsevišķas NVO darbība var notikt saskaņā ar 
pilnīgu stratēģiskās plānošanas spirāli, darbības virzienam mainoties no juridiskiem 
pakalpojumiem uz izpratnes veicināšanu utt. vai arī otrādi. 
 
Atgādiniet dalībniekiem par atšķirībām starp juridiskās palīdzības pakalpojumiem un 
stratēģisko tiesvedību. Vaicājiet viņiem, vai pastāv kādas citas NVO vai vienlīdzības 
iestādes, kas varētu palīdzēt atrisināt šo lietu. Daži jautājumi diskusijas ievirzei: 
 
• Kādas ir jūsu NVO funkcijas? 
• Kādu atbalstu saņem jūsu NVO: finanšu, personisku, citu? 
• Ko vēlas cietusī persona? 
• Vai šīs personas vēlmes atbilst jūsu NVO mērķiem? 
• Cik tālu jūsu NVO ir gatava rīkoties? 
• Kuram ir uzdevums atrisināt šo lietu un kādā līmenī? 
• Kas jādara pārējiem? 
 
Stratēģiskā tiesvedība salīdzinājumā ar juridiskiem pakalpojumiem 
 
Stratēģiskās tiesvedības, ko dažkārt dēvē arī par ietekmes tiesvedību, gaitā tiek 
atlasīta konkrēta lieta, kas tiek izskatīta tiesā ar mērķi veikt plašāka mēroga 
pārmaiņas sabiedrībā. Personas, kas ierosina stratēģisko tiesvedību, vēlas izmantot 
likumus, lai atstātu vēsturisku apliecinājumu principam kā tādam, ne tikai, lai uzvarētu 
konkrētajā lietā. Tas nozīmē, ka stratēģiskās tiesvedības lietas ir lielā mērā saistītas 
ar ietekmi, kādu tās atstāj uz lielākām iedzīvotāju grupām un valdībām, pateicoties 
lietas rezultātam. 
 
Stratēģiskā tiesvedība salīdzinājumā ar juridiskiem pakalpojumiem. Tomēr ir svarīgi 
atcerēties, ka stratēģiskā tiesvedība pēc būtības ir ļoti atšķirīga no daudziem 
tradicionālākiem juridiskajiem pakalpojumiem. Organizācijas, kas nodarbojas ar 
tradicionāliem juridiskiem pakalpojumiem, konkrētiem klientiem piedāvā vērtīgus 
pakalpojumus un rūpīgi strādā, lai pārstāvētu un konsultētu attiecīgos klientus 
neatkarīgi no tā, kāda veida lietas šie klienti ierosina. Tradicionālie juridiskie 
pakalpojumi ir vērsti uz klientu, un tiem ir raksturīgi pakalpojumu organizācijas 
resursu ierobežojumi, tāpēc bieži vien attiecīgās lietas nav iespējams aplūkot 
vispārīgā kontekstā. Savukārt stratēģiskā tiesvedība ir vērsta uz pārmaiņu ieviešanu 
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tiesību aktos un rīcību plašākā mērogā. Tādējādi atšķirībā no tradicionālajiem 
juridiskajiem pakalpojumiem stratēģiskās tiesvedības mērķis nav sniegt vislabākos 
pakalpojumus pēc iespējas vairāk cilvēkiem. 
 
Interešu aizstāvība. Iesniedzot prasību tiesā, sociālā taisnīguma aizstāvji var 
izmantot tiesas spriedumus, lai panāktu juridiska un sociāla rakstura pārmaiņas. Bieži 
vien tā ir daļa no vispārējas interešu aizstāvības kampaņas, kuras mērķis ir veicināt 
izpratni par konkrēto jautājumu vai panākt nelabvēlīgai attieksmei pakļautas grupas 
tiesību uzlabošanu. Daudzas grupas vai personas, kas ierosina stratēģiskās 
tiesvedības lietas, vēlas arī pārliecināt citus pievienoties viņu pārliecībai vai ietekmēt 
valdību, lai veiktu grozījumus tiesību aktos.  
Rezultāti. Veiksmīga pielietojuma gadījumā stratēģiskās tiesvedības metode var 
nodrošināt pārsteidzošus rezultātus. Tā var rosināt valdību rīkoties, lai nodrošinātu 
pilsoņiem pamata aprūpi, garantēt vienlīdzīgas tiesības minoritāšu grupām vai 
pārtraukt videi kaitīgas darbības. Attiecībā uz stratēģiskās tiesvedības rezultātiem 
nav noteiktu ierobežojumu.21  
 
Beidzamajā informācijas iegūšanas posmā demonstrējiet saikni starp jautājumu 
veidni, stratēģisko disku, darbību veidiem, kādus var veikt dalībnieki, kā arī 
nepieciešamo informāciju.  
 

                                                 
21  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation, Child Rights Information Network: 

London. 
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4.2 Interešu aizstāvī  
 
„Nekad nešaubieties par to, vai neliela grupa domājošu un apņēmīgu pilsoņu var 
grozīt pasauli. Tas ir vienīgais spēks, kas to jebkad ir spējis.”  
Margareta Mīda (Margaret Mead)  
 
Šī moduļa mērķis ir nodrošināt NVO ar zināšanām un prasmēm, kas tām ļautu 
iesaistīties stratēģiskās interešu aizstāvības darbībās ar mērķi uzlabot un padarīt 
efektīvāku likumu un tiesību aktu īstenošanas procesu diskriminācijas novēršanas 
jomā. 
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4.2.1 Definīcija 
 
Šajā rokasgrāmatā jēdziens „interešu aizstāvība” nozīmē organizētus centienus 
ieviest izmaiņas, nodrošinot pierādījumus un argumentus, kas apliecina to, kā un 
kāpēc jāveic pārmaiņas. Pārmaiņas var ieviest politikā un tiesību aktos, attiecīgo 
politikas dokumentu vai tiesību aktu īstenošanas procesā vai cilvēku informētībā par 
attiecīgo politiku un viņu personiskajām tiesībām. Jēdziens „stratēģiskā interešu 
aizstāvība” apzīmē rūpīgi izstrādātu, plānotu un īstenotu darbību kopumu, ko veic 
konkrētas personas, lai īstenotu noteiktu mērķi. Viens no interešu aizstāvībasveidiem 
ir lobēšana. 
 
4.2.2 Darbības joma 
 
Šajā modulī pārrunāts, kā NVO var efektīvi īstenot stratēģiskās interešu aizstāvības 
darbības. Šajā modulī ir aplūkoti faktori, kas jāņem vērā dažādu interešu aizstāvības 
darbību izstrādes, plānošanas un īstenošanas gaitā, kā arī attiecīgo rezultātu un 
ietekmes pārraudzības un novērtēšanas gaitā.  
 
Interešu aizstāvības darbības ietver informācijas apkopošanu, pārraudzību, 
partnerības veicināšanu, sadarbības tīklu izveidi un plašsaziņas līdzekļu 
izmantošanu. Visi šie temati ir aplūkoti pārējos šīs rokasgrāmatas moduļos. Šajā 
modulī ir norādīts konteksts, kādā veicami šie procesi vai darbības, lai nodrošinātu 
interešu aizstāvības procesa efektivitāti. 
 
Šajā modulī ir aplūkota NVO īstenotā interešu aizstāvības funkcija, un tajā nav 
aplūkota lobēšana, kas tiek veikta kā komerciāla darbība, kā arī jebkādas citas 
interešu aizstāvības darbības, ko veic privātā sektora organizācijas. Tajā nav aplūkoti 
arī uz kopienu orientēti darbspējas uzlabošanas procesi, kas var būt iekļauti NVO 
stratēģiskā interešu aizstāvības procesā. 
 
4.2.3 Saturs 
 
Interešu aizstāvība ir sistemātisks process, kura mērķis ir ieviest pārmaiņas, veicot 
noteiktus pasākumus un darbības.  
 
a) Sākotnējā analīze, kuras mērķis ir noteikt interešu aizstāvības jautājumus 
 
Kas notiek nepareizi? Vai arī, kas nenotiek pareizi? Vai pastāv kādi faktori, kas 
liecina par diskrimināciju, nelabvēlīgu attieksmi vai nevienlīdzību jomā, par kuru jūsu 
organizācijai ir interese. Vai pastāv kādi faktori, kas liecina par nespēju pilnībā ieviest 
valsts vai ES līmeņa tiesību aktus diskriminācijas novēršanas jomā? Vai pastāv 
kādas pamatnostādnes vai prakse, kas neļauj vai traucē visām grupām pilnvērtīgi 
baudīt vienlīdzīgas tiesības? Piemēri: 
 

Invalīdiem ir neproporcionāli liegta iespēja strādāt lielākajā daļā profesiju, 
izņemot specializētajās darbnīcās, kas paredzētas tikai invalīdiem.. 
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Neskatoties uz valstu, Eiropas un starptautiskajiem tiesību aktiem, kas nosaka 
vienlīdzīgas tiesības attiecībā uz piekļuvi izglītībai, noteiktu etnisko minoritāšu 
pārstāvji tiek diskriminēti (tiešā un/vai netiešā veidā) bērnu pieteikšanas 
procesā vietējās vispārējās izglītības skolās. 

 
• Kādi pierādījumi, kas liecina par diskrimināciju, ir zināmi jums? Vai tie ir 

objektīvi? Vai tie ir viennozīmīgi? 
• Kādi ir to pamatcēloņi? Kas ir atbildīgs par šo situāciju? 
• Kā šos cēloņus var novērst?  
• Izmantojot savu pieredzi, nosakiet, kādās jomās, jūsuprāt, ir iespējamas 

pārmaiņas, un kādās jomās visdrīzāk būtu jāsastopas ar spēcīgu pretošanos 
pārmaiņām? 

 
Noderīgs analīzes rīks ir t.s. problēmas koks, ko var izmantot problēmas juridisko, 
politisko un sociālo faktoru vizualizēšanai. Izmantojot „problēmas koku”, var noteikt ar 
problēmu tieši vai netieši saistītos cēloņus vai sekas, kā arī jomas, kurās interešu 
aizstāvības darbības būtu visefektīvākās.  
 
Turpmāk norādītajā, vienkāršotajā „problēmas koka” piemērā problēmu simbolizē 
koka stumbrs, faktorus, kas veicina problēmu, ataino koka saknes, savukārt dziļākās 
saknes atspoguļo attiecīgo faktoru cēloņus. Koka zari simbolizē problēmas 
simptomus vai ietekmi, savukārt augstākie zari ataino plašāka mēroga ietekmi. 
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Piezīme: šis ir tikai piemērs. Realitātē cēloņi un ietekme var atšķirties, un var 
pastāvēt lielāka saistība starp cēloņiem. 
 
b) Uzziniet vairāk: izpratne par problēmu un tās cēloņiem 
 
Pirms interešu aizstāvības darbību plānošanas ir svarīgi gūt pēc iespējas plašāku 
izpratni par attiecīgo problēmu un tās cēloņiem. (Lai iegūtu sīkāku informāciju par 
informācijas vākšanu, apkopojot diskriminācijas pierādījumus, skatiet iepriekšējos 
moduļa, kas aplūkoti sadaļā 4.1).  
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jomā 

Invalīdi neapstrīd 
darba devēju un 
citu personu 
noraidošo 
attieksmi 

Invalīdiem 
trūkst 
strādāšanai 
nepieciešamo 
iemaņu 

Sabiedrības 
aizspriedumi un 
zināšanu trūkums 
attiecībā uz 
invalīdu spējām 

Darba devēji 
nepārzina 
tiesību aktu 
prasības 
diskriminācijas 
novēršanas 
jomā 

Invalīdi 
nepārzina savas 
tiesības 
vienlīdzības 
nodrošināšanas 
jomā 

Nepietiekami 
juridiskā 
atbalsta 
nodrošināšanas 
pakalpojumi 

Invalīdiem ir 
liegtas izglītības 
un profesionālās 
apmācības 
iespējas 

Lielāki 
nabadzības 
rādītāji invalīdu 
bērniem 
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Problēmu var sadalīt komponentos un pēc tam katram komponentam noteikt 
cēloņus, sekas un iespējamos risinājumus. Pamatcēloņu noteikšanai var būt noderīgi 
vairākkārt uzdot jautājumu „kāpēc?”. 
 
Piemēram, šķēršļus, kas kavē invalīdu vienlīdzību nodarbinātības jomā, var 
interpretēt šādi: 
 
• darba devēju neinformētība par diskriminācijas novēršanas likumiem; 
• darba devēju aizspriedumi un zināšanu trūkums attiecībā uz invalīdu 

nodarbinātības jautājumiem; 
• arodbiedrību mazā interese par invalīdu nepieņemšanu darbā; 
• invalīdu izstumšana no izglītības un apmācībām, kas palīdzētu viņiem 

piedalīties darba tirgū; 
• tas, ka nav ieviesti un/vai īstenoti tiesību akti diskriminācijas novēršanas jomā;  
• invalīdu neinformētība par savām diskriminācijas novēršanas tiesību aktos 

noteiktajām tiesībām; 
• iestāžu nespēja sniegt ieteikumus un palīdzību invalīdiem saistībā ar viņu 

tiesībām diskriminācijas novēršanas jomā.  
 
Katram no šiem faktoriem ir savs cēlonis, un katrā gadījumā vajadzētu būt iespējai 
noteikt atbildīgās personas vai iestādes. Šādi var plānot vajadzīgās darbības, kas 
jāveic, lai panāktu pārmaiņas. 
 
c) Kāds ir jūsu ilgtermiņa mērķis? Kādi ir jūsu uzdevumi?  
 
Interešu aizstāvības mērķim ir jāraksturo pārmaiņas, ko vēlaties sasniegt. Tas ir 
jūsu īstenoto atbalstīšanas darbību vēlamais rezultāts ilgtermiņā. Interešu 
aizstāvības mērķim ir jābūt vispārīgam, piemēram: 

 
Invalīdiem nodrošināta vienlīdzīga piekļuve nodarbinātībai. 
 
Visās attiecīgā rajona skolās nodrošināta vienlīdzīga piekļuve vispārējai 
izglītībai visu etnisko grupu personām bez diskriminācijas. 

 
Interešu aizstāvības uzdevumi ir konkrētas, īstermiņa vai vidēja termiņa izmaiņas, 
ko ir iespējams veikt un kas palīdz īstenot mērķi. Ja problēma ir sarežģīta vai tai ir 
daudz dažādu cēloņu, parasti tiek noteikti vairāki uzdevumi, kas nodrošina mērķa 
sasniegšanu. Parasti interešu aizstāvībasuzdevumiem tiek noteikts termiņš no viena 
līdz trim gadiem. Tādējādi tiek nodrošināta iespēja pārraudzīt procesa norisi (skatīt 
turpmāk) un ņemt vērā turpmākos uzdevumus, ko rada jebkāda veida politiski, 
juridiski vai citādi notikumi, kas varētu ietekmēt ilgtermiņa mērķa īstenošanu. 
 
Uzdevumiem ir jābūt konkrētiem, izmērāmiem, īstenojamiem, reāliem un laika ziņā 
noteiktiem. Tiem ir jāraksturo pārmaiņas, ko vēlaties sasniegt, nevis to, kādas 
darbības esat paredzējis veikt attiecīgo pārmaiņu sasniegšanai. Piemēri: 
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18 mēnešu laikā [attiecīgais valsts iestādes departaments vai konkrētā iestāde, 
kas nodarbojas ar vienlīdzības jautājumiem] publicēs un izplatīs visām valsts 
darba devēju organizācijām un visām reģistrētajām arodbiedrībām skaidrus 
norādījumus par diskriminācijas aizliegšanu nodarbinātības jomā. 
 
Līdz nākamā mācību gada sākumam rajona izglītības iestāžu amatpersonas un 
visu rajona skolu direktori būs apmeklējuši mācību kursu par valsts tiesību 
aktiem diskriminācijas novēršanas jomā saistībā ar izglītību.  
 

Konkrēts — izvairieties no nenoteiktiem jēdzieniem, piemēram, „pilnvarot”, „dot 
iespēju”; esiet tiešs. 
 
Izmērāms — izsakieties pēc iespējas precīzi. Iekļaujiet skaitļus (attiecībā uz 
personām, organizācijām, regularitāti, pārbaudes gadījumiem). Ja pastāv ģeogrāfiski 
vai nozaru ierobežojumi, norādiet tos (piemēram, visa valsts vai trīs lielākās 
apdzīvotās vietas; visi pakalpojumu sniedzēji vai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji). 
 
Sasniedzams — nosakiet uzdevumus tā, lai jūs un citi zinātu, kad tie ir sasniegti. 
Piemēram, mērķis varētu būt efektīvas tiesiskās aizsardzības pret diskrimināciju 
nodrošināšana izglītības jomā, savukārt uzdevumiem vajadzētu būt formulētiem tā, 
lai tie sniegtu atbildes uz jautājumiem ko, kad, kas, kur un kā (piemēram, turpmāko 
12 mēnešu laikā valdība pārskatīs to, kā izglītības jomā tiek īstenots diskriminācijas 
novēršanas likums). 
  
Reāls — uzdevumiem jābūt sasniedzamiem plānotajā laika periodā atbilstoši 
organizācijas darbspējai (skat. turpmāk). 
 
Noteikts laika ziņā — uzdevumiem jānosaka skaidrs, reāls laika grafiks, kurā 
jāsasniedz ierosinātās pārmaiņas.  
 
d) Darbspējas izvērtēšana interešu aizstāvības jomā 
 
Pieņemot lēmumus saistībā ar uzdevumiem un plānojot interešu aizstāvības 
stratēģiju, būtisks nosacījums ir organizācijas darbspēja. Nepieciešams skaidrs 
priekšstats par pašas organizācijas darbspēju vai organizācijas darbspēju sadarbībā  
ar citām organizācijām. Vai organizācija spēs plānot, vadīt un uzturēt interešu 
aizstāvības procesu, reaģējot uz mainīgo politisko vidi un iesaistot ieinteresētās 
puses? Vai ir pietiekami personāla un finanšu resursi? Vai darbiniekiem ir 
nepieciešamās zināšanas un iemaņas?  
 
SVID analīze var palīdzēt izvērtēt organizācijas kapacitāti(skat. moduli 4.1 
„Informācijas vākšana un darbības plānošana”), izvērtējot iekšējās stiprās un vājās 
puses, kā arī ārējās iespējas un draudus.  
 
Svarīgi ir iegūt priekšstatu par organizācijas stiprajām pusēm, piemēram, zināšanām 
par problēmām, attiecīgajām kontaktpersonām un pieredzi interešu aizstāvības jomā, 



 

 
56 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

vienlaikus nosakot veidus, kā pārvarēt iekšējos trūkumus, piemēram, nepietiekamu 
finansējumu vai nepietiekamus personāla un brīvprātīgo personu laika resursus.  
 
Ārējās iespējas var būt jaunākie plašsaziņas līdzekļu ziņojumi, labvēlīgi tiesas 
lēmumi un citu organizāciju nodrošināts atbalsts. Rīcības plānam interešu 
aizstāvībasjomā galvenokārt ir jābūt vērstam uz tādu pasākumu veikšanu, kuru 
mērķis ir novērst iespējamos ārējos draudus, piemēram, nepietiekošu sabiedrības 
ieinteresētību vai nepietiekamu atbalstu no galvenajiem lēmuma pieņēmējiem, kā arī 
sagatavoties nezināmajiem faktoriem, piemēram, centrālās vai vietējās valdības 
maiņai jāveido atbalstīšanas plāna centrālā daļa..  
 
e) Vara un ietekme: kā, kad un kurš pieņem lēmumus? Kurš ietekmē lēmumu 

pieņēmējus? Kam ir faktiskās pilnvaras pārmaiņu veikšanai?  
 
Iespējams, jums jau ir pietiekama izpratne par politikas aktualitātēm saistībā ar jūsu 
atbalstīto nostāju.  
 
„Varas un politikas jautājumi ir... nesaraujami saistīti ar interešu aizstāvības procesu, 
neskatoties uz atsevišķu pārstāvju nevēlēšanos „iesaistīties politikā”.” 22 
 
Ir jāizvērtē šādi faktori: 
 
• Kas ir atbildīgs par politiku, kura Jums izraisa bažas? Šajā kontekstā jēdziens 

„politika” var ietvert politikas trūkumu, neatbilstošu politiku vai neatbilstošu 
politikas īstenošanu vai realizēšanu. 

• Kas ir lēmumu pieņēmēji? Kurš spēj ietekmēt lēmumu pieņēmējus?  
• Vai politika skar sabiedrības intereses, vai arī šis jautājums nekad nav ticis 

pārrunāts?  
• Kā varat ietekmēt politiku? Kā politikas izstrādes process un tam raksturīgā 

varas dinamika darbojas praksē? Kas ir iespējamie piekļuves punkti? 
 
Vara var darboties vienlaikus dažādos veidos. Analīzes gaitā ir svarīgi apsvērt šos 
dažādos veidus saistībā ar plānoto interešu aizstāvību, lai varētu izstrādāt atbilstošu 
interešu aizstāvības stratēģiju: 
 
• redzamā vara — oficiāli noteikumi, struktūras, iestādes un procedūras; 
• slēptā vara — ietekmīgas personas, kas nosaka darba kārtību, atstumjot mazāk 

ietekmīgas grupas; 
• neredzamā vara — faktori, kas nosaka vērtības, normas, uzskatus un attieksmi, 

dominances un pakļautības izpausmju pastāvīgās formas. 
 
 
 

                                                 
22  WaterAid Advocacy. What’s it all about. A guide to advocacy work in the water and sanitation 

sector, November 2001. 



 

 
57 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

Invalīdu diskriminācija nodarbinātības jomā: varas veidi 
redzamā vara: darba devēji 
slēptā vara: īpašnieki/ieguldītāji, apdrošināšanas kompānijas 
neredzamā vara: sabiedrībā valdošie aizspriedumi un zināšanu trūkums 
 
Kā, kad un kas pieņem lēmumus? Pastāv oficiāli un neoficiāli lēmumu pieņemšanas 
procesi: 
 
• oficiāls lēmumu pieņemšanas process ir noteikts tiesību aktos vai konstitūcijā, 

vai arī organizācijas noteikumos; 
• neoficiāls lēmumu pieņemšanas process bieži vien notiek pirms oficiālā lēmumu 

pieņemšanas procesa, piemēram, gadījumos, kad lēmumu pieņēmēju grupa, 
kas ir iesaistīta oficiālajā procesā, vienojas par konkrētu nostāju. 
 

f) Kādi ir primārie un kādi ir sekundārie mērķgupas?  
 
Interešu aizstāvības mērķis ir panākt pārmaiņas. Lai tās panāktu, personām vai 
iestādēm, kam piešķirtas attiecīgās pilnvaras, ir jāvienojas par pārmaiņu 
atbalstīšanu. Tāpēc ir svarīgi noteikt primārās mērķgrupass — personas, personu 
grupu vai iestādes, kurām ir attiecīgās pilnvaras reaģēt uz jūsu prasību un virzīt 
politikas izstrādes procesu saistībā ar jūsu jautājumu. 
 
Turklāt jānosaka personas, kurām ir zināma ietekme uz attiecīgajiem mērķgrupām un 
kuras Jūsu gadījumā var izmantojot šādu ietekmi, lai panāktu labvēlīga vai 
nelabvēlīga lēmuma pieņemšanu- sekundārās jmērķgrupas.  
 
Ieinteresētās puses ir plašāka personu un organizāciju grupa, kam var būt pozitīva 
vai negatīva ietekme uz jūsu interešu aizstāvības jautājumu vai kuru var ietekmēt 
jūsu pieprasītās pārmaiņas.  
 
Kura no primārajām, sekundārajām mērķgrupām un galvenajām ieinteresētajām 
pusēm atbalstīs vai neatbalstīs jūsu interešu aizstāvības jautājumu? Lai vizuāli 
atainotu varas dinamiku saistībā ar jūsu jautājumu, primārās un sekundārās 
mērķgrupas, kā arī galvenās iesaistītās puses, Jūs varat tās attēlot , izmantojot varas 
un atbalsta vai opozīcijas asis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     maksimālas pilnvaras 

minimālas pilnvaras 

atbalsts opozīcija 
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Galvenā uzmanība jāpievērš primārajām mērķgrupām, kam ir vislielākās pilnvaras 
(attiecīgajā diagrammā šīs personas atrodas virs horizontālās ass). Jāmeklē arī veidi, 
kā iesaistīt personas ar maksimālām pilnvarām, kuras atbalsta jūsu lietu. Galvenais 
uzdevums ir censties panākt attieksmes maiņu uz labvēlīgu tajās mērķgrupās, kuras 
apveltītas ar maksimālām pilnvarām un ir izrādījušas spēcīgu opozīciju jūsu 
jautājumam. 
 
Jo vairāk jūs zināsiet par savām mērķgrupām attiecīgo uzdevumu kontekstā, jo 
lielāka būs jūsu ietekme uz tām. Priekšstatu par mērķgrupu interesēm, attieksmi un 
jebkādām mainīgām varas attiecībām varat iegūt, izmantojot dažādus informācijas 
avotus. Šādi avoti ir, piemēram: 
 
• iepriekš notikusi tieša sazināšanās ar jūsu organizāciju; 
• darbinieku, partneru, oponentu sniegtā informācija; 
• dažādās situācijā veikti novērojumi: oficiālas un neoficiālas apspriedes, runas, 

preses konferences, publikācijas plašsaziņas līdzekļos, tiesas prāvas; 
• plašsaziņas līdzekļu ziņojumi; 
• attiecīgas tīmekļa vietnes. 

 
g) Kāds ir jūsu galvenais vēstījums?  
 
Ja zināt, kāds ir jūsu galvenais vēstījums, varat to pielāgot, lai par jūsu jautājumu 
informētu dažādas mērķauditorijas. Varat to pielāgot, izveidojot lozungus, audio vai 
video ierakstus, rakstus vai rezumējumus. Vēstījuma mērķis ir informēt, pārliecināt un 
ietekmēt cilvēkus, mudinot tos rīkoties, paužot atbalstu jūsu izvirzītajam jautājumam. 
Tam jāvēsta, kā, jūsuprāt, jārīkojas mērķauditorijai. 
 
Galvenajā vēstījumā ir jāapkopo pašreizējā situācija interešu aizstāvības stratēģijas 
plānošanā:  
 
• problēmas analīze; 
• pierādījumi, kas ir analīzes pamatā, nosaucot skaidrus faktus; 
• problēmas cēloņi; 
• jūsuprāt, atbildīgās personas; 
• kāpēc ir vajadzīgas pārmaiņas; 
• piedāvātais risinājums; 
• darbības, kas būtu jāveic, lai panāktu attiecīgās pārmaiņas. 

 
h) Pareizās attieksmes un piemērotu interešu aizstāvības metožu un rīku 

izvēle  
 
Pastāv daudzas interešu aizstāvības metodes un rīki; to izvēli parasti nosaka šādi 
faktori: 
 
• problēmas analīze, kā arī primārās un sekundārāse mērķgrupas;  
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• mērķi; 
• resursi; 
• organizācijas darba metodes. 
  
Metodes, kādas izmantojamas saistībā ar konkrētām mērķgrupām, visefektīvāk var 
izvēlēties, projekta gaitā veicot pārraudzību un regulāras novērtēšanas darbības 
(skat. turpmāk). 
 
Pārsvarā interešu aizstāvības vajadzībām tiek izmantotas vairākas metodes vai rīki, 
tostarp: 
 
• lobēšana;  
• apspriedes, konferences vai semināri; 
• paziņojumiun ziņojumi; 
• vēstules/e-pasta ziņojumi; 
• plašsaziņas līdzekļu izmantošana; 
• IT izmantošana; 
• stratēģiskā tiesvedība (skat. moduli 4.1 „Informācijas vākšana un darbības 

plānošana”; un 
• kampaņu rīkošana, plašākas sabiedrības pārstāvju iesaistīšana (protesti, 

demonstrācijas). 
 
Kas ir lobēšana? Kādos gadījumos lobēšana ir piemērots rīks? 
 

„Lobēšana var būt ārkārtīgi efektīvs veids, kā izplatīt vēstījumu, 
tomēr tā ir iepriekš rūpīgi jāpārdomā, lai pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotu šo 
iespēju” 23. 

 
Lobēšanas mērķis ir izglītot lēmumu pieņēmējus un pārliecināt attiecīgos lēmumu 
pieņēmējus paust atbalstu jūsu jautājumam. Lobēšana var notikt oficiāli (saieti, 
apspriedes) vai neoficiāli (sarunas citu pasākumu gaitā un ikdienas situācijās, 
piemēram, kopīgās pastaigās vai kafejnīcas apmeklējumā).  
 
Lobēšana var būt noderīga interešu aizstāvības metode gadījumos, kad varat noteikt 
lēmumu pieņēmējus un raksturot konkrētas lēmumu pieņēmēju veicamās darbības, 
kuru rezultātā tiešām varētu notikt pārmaiņas. Piemēram, ja viens no uzdevumiem ir 
novērst vietējās skolas slēgšanu, lobēšana varētu attiekties uz vietējās padomes 
locekli. 
 
Lai pēc iespējas pilnvērtīgāk izmantotu lobēšanas iespējas, ņemiet vērā šādus 
faktorus: 
 

                                                 
23  Save the Children International (2007), Advocacy matters, Helping children change the world, 

Participants’ manual, 103. lpp. 
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• uzziniet, kādi ir „varas gaiteņu” darbības principi — sistēma, procedūras un, 
īpaši, termiņi, kā arī, kuras ir vadošās un ietekmīgākās personas; oficiālā 
lēmumu pieņemšana parasti notiek saskaņā ar ļoti stingriem procedūras 
noteikumiem, kas ierobežo to, kā un kad iespējams iesaistīties tiesību aktu 
pieņemšanas procesā vai veikt attiecīgus grozījumus;  

• nosakiet katra dalībnieka attieksmi pret jūsu jautājumu un viņa ietekmes pakāpi; 
• attīstiet un izveidojiet attiecības — palīdziet mērķgrupām un citām personām 

gūt izpratni par jūsu jautājumu, iegūstiet attiecīgo personu uzticību; un 
• parādiet savas spējas — saskaņojiet plašsaziņas līdzekļu un citu darbību laika 

grafiku tā, lai lēmumu pieņēmēji būtu informēti par atbalstu jūsu jautājumam.  
 
Lobēšana var ietvert apspriedes, paziņojumus, ziņojumus un vēstules. 
 
 Apspriedes — lobēšanas apspriedes, slēgtas apspriedes, atvērtas apspriedes, 

konferences.  
 
Apspriedes var būt efektīvs veids, kā informēt personas par problēmu un piedāvāto 
risinājumu, uzklausīt pretargumentus, iegūt atbalstu, veidot sadarbības tīklus un 
attīstīt sadarbību. 
 
Interešu aizstāvības apspriedēm ir jābūt labi sagatavotām, rūpīgi īstenotām, un ir 
jāveic paredzētās turpmākās darbības: 
 
• Sākotnēji veicamās darbības: Nosakiet apspriedes mērķus, plānojiet, kā 

prezentēsiet savu nostāju, noskaidrojiet, kādi aspekti varētu interesēt un 
ietekmēt mērķgrupas un citus dalībniekus, kā arī izstrādājiet argumentus. 

• Apspriedes gaitā veicamās darbības: Skaidrojiet savu nostāju kontekstā, kas 
ir būtisks dalībniekiem, izmantojiet pierādījumus un personiskus stāstus un 
ieklausieties. Centieties iegūt atbalstu. Ja rīkojat lobēšanas apspriedi, papildus 
iepriekš norādītajām darbībām varat piedāvāt informāciju, aicināt lēmumu 
pieņēmēju vai attiecīgo personālu veikt konkrētas darbības, kā arī censtieties 
vienoties par termiņiem. Nododiet dalībniekiem savu kontaktinformāciju un citu 
būtisku informāciju. 

• Darbības, kas veicamas pēc apspriedes: Novērtējiet apspriedi, ja 
nepieciešams, rakstiski apstiprinot noteikto rīcības plānu, un nosūtiet papildu 
materiālus. Ja tā bija lobēšanas apspriede, iespējams, vēlēsities veikt 
turpmākas darbības, sazinoties pa tālruni, e-pastu vai rakstot vēstuli, jautājot, 
vai varētu noderēt plašāka informācija, lai neuzkrītoši sekotu norisei vai 
piedāvātu nākamo apspriedi. Pat tad, ja nekas neliecina par pārmaiņām, 
turpiniet sazināties un izmēģiniet citu pieeju. 

 
 Ziņojumu un paziņojumu izstrāde  
 
Ziņojums par problēmas izpētes rezultātiem var kalpot kā noderīgs interešu 
aizstāvībaslīdzeklis, tomēr ziņojumam ir jābūt izstrādātam atbilstoši plānotajai 
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mērķauditorijai. Jo nozīmīgāks ir potenciālais ziņojuma lasītājs, jo mazāk laika viņš 
veltīs jūsu ziņojumam un jo lielāka ir vajadzība izstrādāt kopsavilkumu. 
 
Paziņojums palīdz pievērst lēmumu pieņēmēju uzmanību problēmai. Paziņojumi ir 
īpaši noderīgi, lai iegūtu atbalstu attiecīgajam jautājumam gadījumos, kad zināt, ka 
drīzumā tiks pieņemti izšķiroši lēmumi. Paziņojumā ir skaidri jānorāda 
mērķgrupassagaidāmā rīcība. Jānorāda pamatinformācija, jāizmanto ilustratīvi 
piemēri, jāraksturo alternatīvas un jāsniedz pierādījumi, kas atbalsta piedāvāto 
risinājumu. paziņojuma sagatavošanu varat apvienot ar darbībām saistībā ar 
plašsaziņas līdzekļiem, nosūtot attiecīgu paziņojumu presei neilgi pirms tam, kad 
mērķgrupai ir jāpieņem galvenais lēmums. 
 
 Vēstules/e-pasta ziņojumi 
 
Vēstules un e-pasta ziņojumi ir rīki, ko var izmantot kopā ar lobēšanu. Varat arī 
iesaistīt plašākas sabiedrības pārstāvjus, sabiedriskas kampaņas ietvaros izmantojot 
vēstules vai e-pasta ziņojumus. Līdzīgi kā citu rīku gadījumā, arī vēstuļu rakstīšana ir 
jāplāno, lai tās piesaistītu lēmumu pieņēmēju uzmanību, jo šīs personas visticamāk 
saņem daudz dažādu vēstuļu un e-pasta ziņojumu. Saturam jābūt kodolīgam — ir 
jānosaka mērķis, jāsniedz atsauces uz plašāku saistību un skaidri jānorāda, kādas 
darbības vēlaties, lai adresāts veiktu. Vienmēr saglabājiet vēstules kopiju. Iespējams, 
vēlēsities nosūtīt kopiju sekundārajām mērķgrupām. 
 
 IT rīku izmantošana: tīmekļa vietnes, petīcijas, emuāri  

 
Interneta nodrošinātās iespējas ļauj vēstījumu izplatīt miljoniem cilvēku. Varat 
izveidot tīmekļa vietni un izmantot to, lai akcentētu problēmas, veicinātu diskusijas un 
paustu savu attieksmi pret dažādiem notikumiem. Varat sniegt fotogrāfiskus, audio 
vai rakstiskus pierādījumus, kas palīdz Jūsu jautājumā. Lai tīmekļa vietne darbotos 
efektīvi, tā ir regulāri jāatjaunina.  
 
Tiešsaistes petīcijas var izmantot, lai apliecinātu sabiedrības atbalstu jūsu 
jautājumam. Petīcijas vēstījumam ir jābūt nepārprotamam, lai tās parakstītāji zinātu, 
kam viņi piekrīt, savukārt paredzētais adresāts saņemtu skaidru ziņu.  
 
Lai nodrošinātu vēstījuma un tā parakstītāju personas datu aizsardzību, ieteicams 
izmantot petīcijām paredzētu tīmekļa vietni, piemēram, vietni 
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=122
84842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7.  
 
Par ļoti populāru rīku mērķauditorijas sasniegšanas un sabiedriskās domas izveides 
vajadzībām ir kļuvis emuārs. NVO var izveidot grupas emuāru, kura mērķis ir noteikt, 
kādi ir viedokļi par attiecīgo jautājumu. Šādām vajadzībām izmantotam emuāram ir 
jābūt plānotam un kvalitatīvi izstrādātam, lai akcentētu jautājumus, par kuriem 
vēlaties saņemt komentārus. Emuāru var arī izmantot, lai pievērtu uzmanību 
pasākumiem vai kampaņām, kas pilnībā ir raksturotas attiecīgajā tīmekļa vietnē.  

http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
http://www.xmarks.com/topic/petitions?sid=gncxkq6c&product=xmarks&featured=12284842&xplat=SearchBoost001:C&cid=serp.shmear.rating&mid=g0blacw7
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 Plašsaziņas līdzekļu izmantošana 
 
Ja par galveno faktoru, kas ietekmē lēmumu pieņēmējus, esat noteicis plašu 
sabiedrību, ir būtiski sadarboties ar plašsaziņas līdzekļiem. 
 
Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem var būt proaktīva vai reaktīva atkarībā no tā, 
kurš ir tās iniciators — jūs vai plašsaziņas līdzekļi, kas vēlas noskaidrot jūsu viedokli. 
Ir labi jāsagatavojas un jāpārzina attiecīgā tēma.  
 
Interešu aizstāvības efektivitāti bieži vien nosaka tas, kurā brīdī tā notiek, tāpēc pēc 
iespējas centieties saskaņot faktu atspoguļojumu plašsaziņas līdzekļos ar lēmumu 
pieņēmēju darba grafikiem vai plānotiem sabiedriskiem pasākumiem.  
 
i) Rīcības plāna sagatavošana 
 
Visi iepriekš norādītie interešu aizstāvības posmi un veidi ir jāietver interešu 
aizstāvības rīcības plānā, kas kalpo kā norāde uz ilgtermiņa mērķi (informāciju par 
darbības plāna izstrādi skat. modulī 4.1 „Informācijas vākšana un darbības 
plānošana”). Ja sadarbojaties ar citām organizācijām, arī tās ir jāiesaista rīcības 
plāna izveidē. Plānā ir jābūt norādītiem uzdevumiem un plānotajām interešu 
azistāvības darbībām. Tajā ir jānorāda sekmīgas darbības indikatori, termiņi, 
iesaistītās personas, nepieciešamie resursi un sagaidāmais rezultāts, kā arī jānosaka 
regulāri intervāli izvērtēšanas pārskatiem.  
 
INTEREŠU AIZSTĀVĪBAS RĪCĪBAS PLĀNA STRUKTŪRAS PIEMĒRS 
 
Gads Mēnesis Datums  Darbība Mērķgrupa  Vadītājs  Citi 

dalībnieki 
Nepieciešamie 
resursi 

        
        
        
        
        

 
j) Monitorings un novērtēšana. Kāda ir interešu aizstāvības darbību 

ietekme? Cik efektīvi ir īstenotas paredzētās pārmaiņas? Vai esat guvis 
kādas atziņas, kas jums palīdzēs turpmāk uzlabot interešu aizstāvības 
darbību efektivitāti? 

 
Interešu aizstāvības darbību monitoringam un novērtēšanai ir izšķiroša nozīme. Šīs 
darbības nodrošina informāciju par šādiem aspektiem: 
 
• interešu azistāvības procesa atbilstību plānam un nepieciešamību veikt 

grozījumus vispārējā rīcības plānā; 
• uzdevumu īstenošanas gaitas atbilstību plānotajam; 
• faktorus, kas jāņem vērā turpmāko iniciatīvu kontekstā; 
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• pārskatu sniegšanu grupām, kuru tiesību aizstāvībai ir paredzētas interešu 
aizstāvības darbības; 

• pārskatu sniegšanu partneru organizācijām un iestādēm, kas nodrošina 
finansējumu. 

 
Monitoringa mērķis ir sekot procesa norisei. Monitorings nodrošina iespēju pielāgot 
rīcības plānus un metodes atbilstoši negaidītām pārmaiņām, negadījumiem vai 
informācijai. Novērtēšanas procesa mērķis ir noteikt, vai ir īstenoti interešu 
aizstāvības uzdevumi, kā tie ir īstenoti un kādas atziņas var gūt no attiecīgās 
pieredzes.  
 
Interešu aizstāvības procesa monitorings un novērtēšana: 
 
• Jānodrošina regulārs sākotnējo un rezultējošo datu monitorings, ņemot vērā arī 

ārējās pārmaiņas. 
• Rīcības plāna novērtēšanas attiecīgajos etapos ir jāapstājas un jāizvērtē to 

norise, ja nepieciešams, mainot prioritātes, atkārtoti veicot plānošanu un 
pārvirzot resursus, nevis jāgaida uz pilnīgu projekta novērtējumu tā beigās. 
Centieties reģistrēt rezultātus un ietekmi. Ja nav kvantitatīvu datu, cik vien 
sistemātiski iespējams, reģistrējiet jebkādus pieejamos pierādījumus.  
Jāņem vērā, ka var būt sarežģīti noteikt, tieši kuri faktori izraisījuši pārmaiņas, jo 
procesā ir iesaistītas daudzas personas un dažādi spēki. Bieži vien visefektīvāk 
ir šos faktorus norādīt vispārīgi. 

• Ziņojumā ir jāraksturo visi interešu aizstāvības aspekti, tostarp galvenā 
vēstījuma paziņošana, izpētes darbības, ietekme uz lēmumu pieņēmējiem, 
tīklošanāsun sadarbības veicināšana, kā arī vispārīgi organizatoriski jautājumi. 

• Darbības novērtējums jāattiecina arī uz partneriem, klientiem, ja tādi ir, kā arī uz 
mērķiem. 
 

MONITORINGA UN NOVĒRTĒŠANAS STRUKTŪRAS PIEMĒRS 
Interešu 
aizstāvības 
darbība 
(sākotnējie 
dati)  

Rezultāti  Īstermiņa uzdevumu un 
starpposma rezultātu 
indikatori 

Ilgtermiņa 
uzdevumu un 
ietekmes 
indikatori 

Apspriedes 
ar lēmumu 
pieņēmējiem 

Apspriežu 
skaits 

Palielinājies lēmumu 
pieņēmēju skaits, kas 
atbalsta jūsu jautājumu 

Pārmaiņas 
politikā.  
Pilnīga izmainītās 
politikas 
īstenošana.  
Informācija un 
apmācība par 
izmainīto politiku 
 

Preses 
paziņojumu 
publicēšana  

Plašsaziņas 
līdzekļu 
pieprasījumu 
skaits 

Aktīvākas sabiedriskās 
diskusijas, plašsaziņas 
līdzekļu ziņojumi, kuros 
pausts atbalsts jūsu 
jautājumam 
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4.3 Situācijas testēšana 
 
„Testēšanas mērķis ir noteikt kļūdu, atzīt, ka tā notikusi, un to novērst. Mēģināt un 
kļūdīties ir daudz labāk, nekā nemēģināt darboties un nekļūdīties.”  
Deils E. Tērners  
 
Šī moduļa mērķi ir šādi: 
 
• nodrošināt NVO zināšanas un prasmes, kas tām ļautu organizēt un veikt 

situācijas testēšanu; 
• sniegt NVO iespēju veikt situācijas testēšanu un pārrunāt attiecīgās NVO 

stiprās puses un trūkumus. 
 

Šajā modulī daļēji ir izmantota publikācija „Diskriminācijas testēšana: cilvēktiesību 
pārkāpumu noteikšana un sodīšana.”(Testing for Discrimination: Identifying and 
Prosecuting Human Rights Abuses), Bea Bodrogi, 2007., izdevējs New Tactics 
Project of the Center for Victims of Torture, kas pieejama vietnē: 
http://www.newtactics.org. 
 
4.3.1 Definīcija 
 
Šajā rokasgrāmatā situācijas testēšana ir tāda veida pierādījums, ko var izmantot, 
lai noteiktu vai pārbaudītu diskriminācijas faktu tiesvedības, izpratnes veicināšanas, 
interešu aizstāvības un kampaņu ietvaros. 
 
4.3.2 Saturs 
 
PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Organizējiet prāta vētru par to, kas ir situācijas 
testēšana, kādās jomās un uz kāda pamata to iespējams izmantot, apspriediet arī to, 
kas jāievēro testēšanas laikā. 
 
a) Kas ir situācijas testēšana? 

 
Situācijas testēšana ir pierādījums, ko var izmantot, lai pierādītu (tiešu) 
diskrimināciju. To izmanto, ja var secināt, ka prasītājs ar konkrētu aizsargājamu 
pazīmi (etniskā izcelsme, ādas krāsa, invaliditāte, dzimums vai vecums) ir piedzīvojis 
mazāk labvēlīgu attieksmi salīdzinājumā ar attieksmi, ko piedzīvo vai ir piedzīvojusi 
cita persona ar līdzīgām pazīmēm un īpašībām, BET šīs atšķirīgās attieksmes motīvs 
vai iemesls nav skaidrs.  
 
Situācijas testēšanas būtība ir tā, ka testētājs ar īpašu aizsargājamu pazīmi (etniskā 
izcelsme, ādas krāsa, invaliditāte, dzimums vai vecums), kas atbilst prasītāja 
aizsargājamajai pazīmei, un otrs testētājs, kas atbilst prasītājam pēc visām tā 
pazīmēm, izņemot aizsargājamo pazīmi (kontroles testētājs), vēršas vienā iestādē ar 
to pašu mērķi un tiem pašiem jautājumiem. 
 

http://www.newtactics.org/
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Reaģējot uz sūdzību attiecībā uz etnisko diskrimināciju darba attiecībās, vispirms 
pieteikties sūta testētāju, kas pārstāv etnisko minoritāti, kam drīzumā (iespējams tajā 
pašā dienā) seko vairākuma (kontroles) testētājs. Ja testētājam, kas pārstāv 
minoritāti, atsaka un pieņem darbā kontroles testētāju, situācijas testēšana pamato 
prasību par diskrimināciju. 
 
Tā kā šī metode ir visai dārga, nav vērts veikt situācijas testēšanu, ja diskrimināciju 
var pierādīt ar citiem līdzekļiem un pierādījumiem, piemēram, liecībām, dokumentiem 
u.c. 
 
b) Kā veikt situācijas testēšanu? 
 
Testēšanas koordinators 
 
Pirms situācijas testēšanas vienmēr veic prasītāja plašu interviju un rūpīgu faktu 
izpēti. Situācijas testēšanu vada testēšanas koordinators. Viņa(-as) uzdevums ir 
intervēt prasītāju, rūpīgi noskaidrot faktus un izvēlēties testētājus. Viņš/viņa izstrādā 
testēšanas norisi un analizē situācijas testēšanas rezultātus. Testēšanas 
koordinatora pienākums ir atbilstoši sagatavot testētājus veicamajam darbam un 
sniegt viņiem visu nepieciešamo informāciju. Viņš/viņa pirms testēšanas izzina 
faktus, lai apkopotu visu atbilstošo informāciju par testējamo iestādi vai uzņēmumu.  
 
Ja testē, piemēram, krogu, var būt nepieciešams to apmeklēt un atrast, kur atrodas 
ieeja, noskaidrot, kā strādā drošības personāls, un uzzināt, kāds ir darba laiks.  
 
Ja testēšanas laikā testētājiem rodas sarežģījumi, organizācijām, kas koordinē 
situācijas testēšanu, ir pienākums nodrošināt viņiem juridisku palīdzību.  
 
Situācijas pārbaudi var veikt ārpus pārbaudītāja dzīvesvietas. Šajā gadījumā 
koordinators ir atbildīgs par ceļa un uzturēšanās izdevumu segšanu. Koordinatoram 
vienmēr jācenšas pavadīt pārbaudītāji, lai vajadzības gadījumā sniegtu palīdzību.  
 
Testētāju sagatavošana 
 
Pirms situācijas testēšanas konkrētais gadījums skaidri jāizskaidro testētājiem, 
sniedzot situācijas testa precīzu scenāriju un skaidrojot viņu uzdevumu pārbaudes 
veikšanā. Testētājiem jāievēro šādas norādes: 
 
• atbilstošs un piemērots apģērbs; 
• vienmēr sadarboties ar darba devējiem, bāra īpašniekiem u.c.; 
• neizrādīt emocijas un izvairīties no provokācijām;  
• jūsu vienīgais uzdevums ir ziņot par savu pieredzi; 
• nekad nekomentēt pārbaudāmo darba devēju, personālu u.c. un nesūdzēties 

par viņiem; 
• jūsu pienākums ir pilnībā ziņot par savu pieredzi, aizpildot aptaujas lapu; 
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• nepieciešamības gadījumā jūsu pienākums ir sniegt liecību tiesā vai citā 
iestādē; 

• jūsu pienākums ir ievērot slepenības zvērestu; testētāji nedrīkst apspriest 
konkrēto gadījumu, situācijas testēšanu vai jebkādu citu situācijas testēšanā 
iegūto informāciju vai iespaidus ar trešo pusi; 

• testētāji drīkst sniegt paziņojumus par situācijas testēšanu vienīgi tad, ja par to 
ir informēts situācijas testēšanaskoordinators un ir saņemta viņa atļauja.  
 

Aptaujas lapa  
 
Pēc situācijas testēšanas testētāji nekavējoties aizpilda aptaujas lapu. Tajā ietverti 
jautājumi, kas attiecas uz informāciju, ko sniedzis darba devējs par izsludināto 
darbavietu vai par pašu uzņēmumu. Ietverti jautājumi arī par darba devēja rīcību un 
uzvedību (Vai testētājam lūdza uzgaidīt? Vai, testētājam ierodoties, ar viņu 
sasveicinājās? Vai darba devējs iepazīstināja ar sevi un sarokojās ar testētāju?). 
Testētāja atbildes var skaidri norādīt uz atšķirīgu attieksmi pret minoritātes un 
vairākuma kandidātiem. Aptaujas lapa vienmēr obligāti jāaizpilda, jo tajā ietverta 
informācija, kas testētājiem būs jāatceras tiesā vai administratīvajā procesā, 
iespējams, vairākus gadus pēc situācijas testēšanas.  
 
Aptaujas lapa nodrošina, ka tiek ziņots ne tikai par testētāja subjektīviem iespaidiem, 
bet arī par konkrētiem notikumiem un ka testētāji paši var saskatīt atšķirības starp 
subjektīviem un objektīviem elementiem. Aptaujas lapas vienmēr aizpilda sākotnējais 
prasītājs. Analīzes laikā salīdzina minoritātes un vairākuma testētāju rezultātus, kā 
arī testētāju un sākotnējo prasītāju rezultātus. 
 
Testētāju nosūtīšana 
 
Izstrādājot norisi, vissvarīgākais lēmums, kas jāpieņem, ir par testētāju nosūtīšanas 
kārtību un par to, vai testētājiem jābūt pietiekami tuvu, lai būtu par liecinieku ― 
redzētu un dzirdētu ― kas notiek ar otru testētāju. 
 
Zelta likums situācijas testēšanai nodarbinātības jomā paredz vispirms nosūtīt 
testētāju, kas pārstāv minoritāti, lai nevarētu attaisnoties ar visizplatītāko atteikuma 
iemeslu, t.i. to, ka vakance jau ir aizņemta. Ja šī iemesla dēļ testētājam , kas pārstāv 
minoritāti, atsaka darbu un 30 minūtes vēlāk testētāju, kas pārstāv vairākumu, 
pieņem darbā, diskriminācija ir pierādīta. 
 
Gadījumos, kas saistīti ar pakalpojumiem, situācijas testēšanu jāplāno tā, lai 
kontroles testētājs, kas pārstāv vairākumu, būtu sasniedzams un redzētu notiekošo, 
un būtu tam par liecinieku: vai drošības personāls ielaiž testētājus, kas pārstāv 
minoritāti? Vai krogā vai restorānā viņus apkalpo? Pat tad, ja testētājiem, kas pārstāv 
minoritāti, atsaka ieeju, kontroles testētāji, kas pārstāv vairākumu, var ienākt un 
apskatīt konkrēto vietu. 
 
Norise vienmēr ir atkarīga no situācijas un sākotnējās sūdzības. 
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Faktori, kas jāievēro situācijas testēšanas laikā: 
 
• testējamā uzņēmuma, iestādes vai institūcijas parametri: adrese, izskats, telpu 

skaits, izkārtojums, darba laika, drošības darbinieku un pārējo darbinieku skaits 
u.c.; 

• persona(-s), kas darbojas iestādes vārdā vai kas satiktas testēšanas laikā, viņu 
vārds, amats vai statuss, izskats, vecums; 

• viņu uzvedība un attieksme pret testētāju: patīkama vai neviesmīlīga, rupja vai 
pieklājīga, vai sasveicinās ar testētāju, vai piedāvā apsēsties, vai piedāvā kafiju, 
vai uzrunā ar „tu” vai „jūs” (valodās, kurās tas iespējams), vai smaida; 

• kurš ko sacīja par situācijas testēšanas priekšmetu un kāda informācija tika 
sniegta: vai pieejamas vakances? Vai drīkst ienākt?  
 

Tiesiskās attiecības ar testētājiem 
 
Organizācijām, kas veic testēšanu, vienmēr jālūdz atļauja testētājiem sniegt un nodot 
kompetentajai tiesai vai iestādei sensitīvus datus par viņiem, piemēram, etnisko 
izcelsmi, ādas krāsu, seksuālo orientāciju vai invaliditāti. Pirms jebkuras situācijas 
testēšanas starp organizāciju un testētājiem jāsastāda līgums, ietverot testētāju 
personas datus, viņu pienākumus, pārbaudes vietu, testētāju pienākumu rīkoties kā 
lieciniekiem un samaksu, ko testētāji saņem par savu darbu. Organizācijai, kas veic 
testēšanu, jāapņemas sniegt testētājiem juridisku aizsardzību pret situācijas 
testēšanā nodarītu kaitējumu. Testētājiem jāparaksta arī konfidencialitātes līgums 
par informāciju saistībā ar situācijas tetsēšanu un konkrēto gadījumu. 
 
Brīdinājums  
 
Situācijas testēšana ir dārga, un tai nepieciešama rūpīga plānošana un 
organizēšana.  
Organizācijas nedrīkst plānot testēšanu iestādēs, par kurām ir zināms, ka tajās 
kādreiz ir notikusi fiziska vardarbība. Tās nekad nedrīkst nosūtīt testētājus uz 
klubiem, kur drošības personāls iepriekš ir fiziski ietekmējis vai apvainojis 
apmeklētājus, kas pārstāv minoritāti.  
 
• nekad neveikt testēšanu iestādēs, kurās iepriekš notikusi fiziska spēka 

pielietošana;  
• strādāt tikai ar tādiem testētājiem, kas var nodrošināt objektīvu, neemocionālu 

rīcību un ievērot norādījumus. 
• pieņemot darbā jaunus testētājus, pārliecināties, vai viņu personība atbilst šim 

darbam; 
• nesūtīt testētājus, kas iepriekš nokļuvuši konfliktsituācijā konkrētajā diskotēkā, 

krogā vai uzņēmumā;  
• ja nepieciešams, iesaistīt valsts iestādes, kas atbildīgas par diskriminācijas 

gadījumiem konkrētajā jomā, un sniegt tām oficiālu ziņojumu par saviem 
secinājumiem. 
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Testētāju garīgā labklājība 
 
Visi testētāji šī procesa laikā var gūt emocionālu traumu. Koordinatoriem jāpievērš 
īpaša uzmanība testētājiem ar aizsargājamu pazīmi, jo gadījumā, ja situācijas 
testēšana ir “veiksmīga”, viņi piedzīvos diskrimināciju un cilvēka cieņas aizskārumu.  
 
Koordinatora pienākums ir pārliecināties, vai pēc konkrētās situācijas testēšanas un 
aptaujas lapas aizpildīšanas testētāji velta laiku tam, lai izrunātu piedzīvoto un 
apspriestu savas emocijas. 
 
Pēc testētāju atgriešanās pie koordinatora, lai viņa/viņas klātbūtnē aizpildītu aptaujas 
veidlapu, un notikumu apspriešanas koordinatora pienākums ir vērst uzmanību uz 
iespējamo emocionālo ietekmi, ko testētāji var būt izjutuši situācijas testēšanas 
laikā.Kad jauns testētājs ir iekļauts testētāju reģistrā, koordinatoriem jāpārliecinās, 
vai viņš(-a) ir garīgi piemērots(-a) savu pienākumu pildīšanai. Testētājiem jāspēj 
pastāvīgi spriest un noteikt, vai viņi spēs tikt galā ar emocionālajiem pārdzīvojumiem. 
 
Ideālā gadījumā organizācijām, kas veic situācijas testēšanu, ir pietiekami liels 
darbinieku skaits, no kuriem izvēlēties testētājus, tādējādi testētājus iespējams rotēt. 
Ja šis nav tas gadījums, testētājiem jāpiedāvā sociālā vai psiholoģiskā palīdzība, lai 
pēc testēšanasveikšanas viņi tiktu galā ar savām emocijām.  
 
Organizējiet PRĀTA VĒTRU par laba testētāja pazīmēm 
 
Laba testētāja pazīmes 
 
Testēšanas laikā organizācija paļaujas vienīgi uz testētājiem. Gadījumos, kad 
situācijas testēšana ir galvenais pierādījums, lietas iznākumu nosaka testētāju 
liecības. Ņemot vērā to, ka no testētājiem ir daudz kas atkarīgs, ir svarīgi darbam 
izvēlēties visatbilstošākos cilvēkus. Testētājiem sevi labi jāpazīst un jāspēj atbilstoši 
tikt galā ar emocijām, jo viņi var saņemt apvainojumus un piedzīvot pazemojošu 
izturēšanos. Ārkārtējos apstākļos drošības personāls var testētājus ietekmēt arī 
fiziski. Viņiem var nākties būt radošiem, patstāvīgi spriest un ātri risināt 
konfliktsituācijas. Lai gan testēšanas norise tiek izstrādāta, var rasties arī neparedzēti 
gadījumi, kuros testētājiem var nākties rūpēties pašiem par sevi. Tādējādi labam 
testētājam jābūt šādām īpašībām: 
 
• spēja veikt objektīvus novērojumus; 
• ir bez iepriekšējiem pieņēmumiem vai tos apzinās un spēj pārvarēt; 
• uzticams; 
• uzticības cienīgs; 
• iespējams uzticēties, lai pieņemtu darbā uz ilgāku laikposmu; 
• objektīvs, bez aizspriedumiem; 
• spēj pārvarēt savas izjūtas situācijas testēšanas laikā; 
• mierīgs, bez tendences reaģēt uz provokācijām; 
• laba pašapziņa; 
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• spēja patstāvīgi spriest un pieņemt patstāvīgus lēmumus;  
• radošs; 
• nekad nav bijušas darīšanas ar pārbaudāmo iestādi vai organizāciju; 
• iespējamie testētāji nav iepriekš sodīti. 

 
Subjektivitāte un situācijas testēšana  
 
Testēšanā gūtā pieredze liecina, ka bez iespējamajiem stereotipiem testētāju 
lēmumus var ietekmēt arī daudzi subjektīvi faktori. Vairāki testētāji vai testētāju pāri 
vai lielāks skaits testu var sniegt objektīvākus rezultātus. Arī testētāju novērojumi var 
būt subjektīvi. Koordinatoriem jāpārliecinās, ka aptaujas lapās tiek apkopoti pēc 
iespējas vairāk objektīvu datu. 
 
Pirms norises plānošanas ir vērts pārdomāt konkrētās lietas vai scenārija subjektīvos 
faktorus. Lai gan diskriminācija un stereotipi attiecībā uz minoritātēm pastāv mūsu 
ikdienas dzīvē, mēs nevaram ignorēt personiskās simpātijas, kas var rasties starp 
konkrētu kandidātu un darba devēju. Protams, mūsu visdziļākie stereotipi ietekmē to, 
kādi cilvēki mums patīk neatkarīgi no tā, vai šie cilvēki pieder minoritātes grupai. Tai 
pat laikā mūsu viedokli par cilvēkiem ietekmē arī viņu apģērbs un matu sakārtojums. 
Mūs var atgrūst cilvēku runas veids, sejas krāsa vai pat rokasspiediens. Testēšanas 
rezultāti liecina, ka konkrēti darba devēji var nepieņemt darbā vienu minoritātes 
pārstāvi, bet pieņemt citu. Bez šaubām ir grūti nošķirt patiesu diskrimināciju no 
testētāju neveiksmīgas izvēles.  
 
Jāpatur prātā, ka testētājiem var rasties subjektīvi iespaidi un emocijas. Viens 
testētājs, kas pārstāv minoritāti, var uzskatīt, ka konkrētajā situācijā darba devējs lika 
izjust piederību minoritātei, bet cits testētājs, kas pārstāv minoritāti, var neizjust šādu 
attieksmi.  
 
Lai gan subjektīvus faktorus nevar pilnībā izslēgt, vienmēr jācenšas iegūt skaidrus 
secinājumus. Tādēļ vispiemērotākais līdzeklis šī mērķa sasniegšanai ir aptaujas lapa. 
Aptaujas lapā jautājumi jāuzdod tā, lai uz tiem varētu atbildēt apstiprinoši vai 
noliedzoši. Piemēram, vai ierodoties ar jums sasveicinājās? Vai jums piedāvāja 
apsēsties? Cik ilgi jums bija jāgaida? Nosūtot vairākus testētājus vai testētāju pārus 
vai veicot lielāku skaitu pārbaužu, var iegūt objektīvākus rezultātus. Pieredze rāda, 
ka viens tests parasti nesniedz skaidrus rezultātus. 
 
PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Afrikāņu tamtams, lai demonstrētu, cik daudz mēs 
atceramies vai neatceramies. Iedodiet 6-8 cilvēku grupai īsu stāstu dažu rindiņu 
garumā. Lūdziet pirmajam dalībniekam stāstu izlasīt un ātri to iečukstēt nākamā 
dalībnieka ausī (varat aicināt grupas sacensties par īsāko laiku). Jautājiet pēdējam 
dalībniekam, ko viņš vai viņa dzirdēja. Pastāstiet grupai sākotnējo stāstu. 
Apspriediet, kā individuāla uztvere var mainīt informāciju. 
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Testēšanas veikšana pa tālruni 
 
Pirms prasītāji lūdz palīdzību organizācijai viņi paši var būt pārbaudījuši konkrēto 
darba devēju vai uzņēmumu. Viņi, iespējams, pateica darba devējam, ka pieder 
kādai minoritātei, un viņiem jau ir ticis pateikts nenākt uz interviju. Prasītājs to izjuta 
kā acīmredzamu diskrimināciju. Tomēr prakse liecina, ka testēšana pa tālruni dažkārt 
var būt maldinoša, jo personiskas tikšanās gadījumā darba devēji var galu galā 
pieņemt konkrēto kandidātu. Šajos gadījumos personisks kontakts un labs iespaids 
var likt aizmirst stereotipus. Tādējādi ir svarīgi būt uzmanīgam, izmantojot testēšanu 
pa tālruni vai tikai testēšanu pa tālruni. 
 
Ir svarīgi paturēt prātā arī to, ka gadījumā, ja prasītājs nav runājis ar darba devēju 
tikai pa tālruni vien, bet gan saticis arī klātienē, tad nedrīkst veikt testēšanu tikai pa 
tālruni. 
 
Prasītāji jāattur pa tālruni atklāt savu piederību minoritātei. Nepieciešamības 
gadījumā tas nepalīdz noskaidrot faktus vai ierosināt lietu. Reakcijas personiska 
apmeklējuma vai intervijas laikā var būt izšķirošākas. 
 
c) Situācijas testēšana kā pierādījums 

 
Lielākās daļas Eiropas valstu jurisprudencē nav vienprātības par situācijas 
testēšanaspieņemšanu kā pierādījumu krimināltiesās vai civiltiesās. Tomēr, ja 
procesuālās tiesības neierobežo pierādījumu veidus, ko tiesas var ņemt vērā, 
testēšanas rezultātus nevar izslēgt kā tādus. Kā pierādījumu var iesniegt arī testētāju 
liecības un aptaujas lapas. 
 
Svarīga problēma ir tā, ka situācijas testēšana pēc diskriminācijas gadījuma nevar 
viennozīmīgi pierādīt iepriekšējo gadījumu. Tomēr, ja sākotnējā sūdzība untestētāju 
liecības ir līdzīgas un sniedz vienādu informāciju, tas var vājināt aizstāvības pozīciju, 
kas parasti apgalvo, ka diskriminācijas nepieļaušana ir viņu standarta prakse. 
Situācijas testēšana var kalpot tam, lai pierādītu, ka nevienlīdzīgai attieksmei nav 
gadījuma, bet gan sistemātisks raksturs.  
 
Testē’tājivar uzstāties tiesā sūdzības iesniedzēja statusā un paši pieprasīt kaitējuma 
atlīdzību. Tomēr dažās Eiropas valstīs tiesas var piešķirt testētājiem samazinātu 
kompensāciju vai to nepiešķirt nemaz, apgalvojot, ka cilvēka cieņas aizskārums 
testētājiem jāparedz kā daļa no sava darba. 
 
Situācijas testēšana var sniegt pierādījumus, ko iespējams izmantot informētības 
palielināšanas, kampaņu un interešu aizstāvības nolūkā. 
 
Situācijas testēšanas kritika 
 
Visbiežāk testēšana tiek kritizēta par to, ka tā ir provokācija par samaksu. 
Organizācijas „algoti spiegi iekļūst uzņēmumā vai krogā, lai slepeni vāktu 
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informāciju”. „Viņi „uzskribelē” kaut ko uz papīra, kas var būt pilnīgs izdomājums, un 
iesūdz tiesā, kur algoti liecinieki kalpo organizācijas mērķiem.”  
 
Ir grūti spriest, kā testēšana tiks vērtēta valstīs, kurās šī metode ir jauna. Advokātu 
pienākums ir pārliecināt tiesas, ka testētāji  un organizācijas darbojas labticīgi. 
Vismaz sākumposmā šī mērķa sasniegšanai var palīdzēt valsts iestāžu iesaistīšana 
situācijas testēšanas administrēšanā. No prasītāja ir atkarīga arī atsaukšanās uz 
Eiropas valstu tiesu praksi, kas atļauj šādu testēšanu. 
 
Organizējiet PRĀTA VĒTRU par situācijas testēšanu nodarbinātības jomā un/vai 
attiecībā uz piekļuvi sabiedriskajiem pakalpojumiem. 
 
d) Piemēri 
 
Situācijas testēšanu var izmantot, lai atklātu diskrimināciju attiecībā uz uzņemšanu 
skolās, bet to nevar izmantot, lai atklātu aizskārumu seksuālās orientācijas dēļ, 
izņemot gadījumus, kad šāda diskriminācija firmā notiek katru dienu un ja darbinieks 
ir gatavs un vēlas pārbaudīt situāciju. 
 
Konkrēti soļi, testējot diskrimināciju attiecībā uz nodarbinātību 
 
• rūpīgi intervēt sākotnējo prasītāju: kad un ar ko viņš runāja; kāds ir darba 

apraksts; kāda kvalifikācija un pieredze tiek prasīta; sniegtais atteikuma 
iemesls; 

• iegūt darba sludinājumu: lai plānotu testēšanas norisi, jāzina precīzs 
sludinājuma teksts; 

• zvanīt uz numuru, kas norādīts darba sludinājumā, neminot savu vārdu, lai 
uzzinātu vai vakance vēl joprojām ir brīva. Situācijas testēšanu nevar veikt, ja 
prasītājs ierodas pārāk vēlu un vakance jau ir aizņemta; 

• izvēlēties piemērotus testētājus un plānot norisi;  
• iepazīstināt testētājus ar visu nepieciešamo informāciju; 
• analizēt aptaujas lapas; 
• sekot līdzi: uzņēmums var būt lūdzis katram kandidātam līdz atbildei pagaidīt 

pāris dienas. Šajā gadījumā pēc pāris dienām testētājiem jāzvana uzņēmumam 
un jāinteresējas par rezultātiem. 
 

Testējot diskrimināciju nodarbinātības jomā, pēc prasītāja intervijas ir svarīgi 
nekavējot izvēlēties testētājus un sagatavot tos pārbaudei. Svarīgi, lai visas būtiskās 
un redzamās testētāju pazīmes, kā arī konkrētajam darbam nepieciešamās pazīmes, 
piemēram, dzimums, vecums, valodas prasme un profesionālās kvalifikācijas, būtu 
vienādas. Ja testēšana notiek, testētājiem lūdz vispirms piezvanīt darba devējam un 
pēc tam apmeklēt uzņēmumu, uzvedoties kā parastam darba meklētājam.  
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Konkrēti soļi, testējot diskrimināciju attiecībā uz pakalpojumu pieejamību  
 
• rūpīgi intervēt sākotnējo prasītāju: iestādes adrese un nosaukums; kad konkrēti 

notika apmeklējums; vai jāmaksā ieejas maksa; vai iestādē ir drošības 
personāls; ja ir, tad cik daudz darbinieku; kāda ir uzņemšanas politika; kāds bijis 
atteikuma iemesls; vai prasītājs palūdza sūdzību grāmatu, vai tā tika sniegta; 
kādi pakalpojumi tiek sniegti (diskotēka, privāts sarīkojums, kazino); vai 
prasītājs iestādi apmeklējis iepriekš un vai iepriekš prasītājs ir ielaists; vai 
prasītājs personiski pazīst personālu, īpašnieku, vadītāju; vai prasītājam 
iepriekš iestādē ir bijis konflikts; vai konkrētajā datumā prasītājs lietoja alkoholu; 
kā prasītājs bija ģērbies; vai prasītājs bija viens vai ar partneri/kompānijā; vai 
prasītājs piedzīvoja mutisku vai fizisku aizskārumu; ja tā, tad kurš to veica; vai 
drošības personāls bija tērpies formas apģērbā; ja tā, vai uz tā bija kādi 
uzraksti; vai prasītājs ir iesniedzis oficiālu sūdzību kādā varas iestādē; ja tā, tad 
kāds ir tās rezultāts? 

• iepazīt iestādi: darba laiks, ieejas maksa, drošības personāls, atrašanās vieta, 
ielaišanas politika; 

• izpētīt iepriekšēju verbālu vai fizisku aizskārumu, ko nodarījis drošības 
personāls. Vai testētāji var saskarties ar iespējamu apdraudējumu? 

• izvēlēties piemērotus testētājus un sagatavot viņus darbam; 
• plānot norisi, ņemot vērā visus apstākļus (ieejas maksu, drošības personālu 

u.c.).  
• pārliecināties, ka aptaujas lapas ir aizpildītas uzreiz pēc situācijas testa un 
• analizēt aptaujas lapas. 
 
PRAKTISKAIS UZDEVUMS: Plānojiet situācijas testēšanu, atbildot uz sūdzību romu 
izglītības lietā. Ja apmācībai atvēlētais laiks to atļauj, lūdziet dalībniekus izspēlēt 
situācijas testēšanu. Iedodiet dalībniekiem šāda veida aptaujas lapu. 
 
Aptaujas lapa skolas testēšanai 
 
Testētāja ID 
1. Testētāja vārds:…………………………………………………………….. 
2. Testētāja tautība, etniskā piederība……………………………………….. 
3. Vecums:……………………. 
4. Dzimums:………………………. 
5. Ādas krāsa:…………………. 
6. Citas redzamas pazīmes:……………………………………………………. 
7. Reliģiskā piederība:…………………………………………………………. 
 
Bērna ID 
1. Vārds:…………………………………………………………………….. 
2. Vecums:……………………. 
3. Etniskā izcelsme:…………………………………………………………. 
4. Reliģiskā piederība:…………………………………………………………. 
5. Mācību rezultāti līdz šim (vidējā atzīme, konkursi): 
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6. Uzvedība (rājieni, uzslavas): 
7. Kuru skolu bērns apmeklē? ……………………… 

 
Skola 
1. Nosaukums:………………………………………………………………….. 
2. Adrese:………………………………………………………………………… 
3. Pārbaudes datums…………………………… 
 
Vienošanās pa tālruni 
1. Datums…………………………… 
2. Ar ko runājāt? …………………………………………… 
3. Kā pagāja saruna? Vai bija vienkārši noorganizēt tikšanos ar direktoru? 
4. Cik ilgs laiks pagāja no tālruņa sarunas līdz tikšanās reizei? 
5. Kāda bija saruna pa tālruni (informatīva, draudzīga, vērsta uz sadarbību, 

noraidoša u.c.)? 
 
Personiska tikšanās 
1. Ar kuru skolas darbinieku runājāt par bērna uzņemšanu (vārds un amats)? 
2. Kur notika sanāksme (adrese, telpa, birojs, klase, gaitenis u.c.)? 
3. Cik ilga bija tikšanās? 
4. Vai tikšanās laikā Jums piedāvāja apsēsties? 

Jā – Nē  
5. Vai tikšanās laikā piedāvāja kafiju vai citus dzērienus? 

Jā – Nē 
6. Vai izstaigājāt skolu? Vai skolas darbinieks izrādīja Jums skolu? 

Jā – Nē 
7. Ko teicāt par sevi, savu ģimeni un savu bērnu? 
8. Kādi jautājumi Jums tika uzdoti? 
9. Kāda informācija tika sniegta bez jautāšanas? 
10. Kādus jautājumus uzdevāt par skolu? Kādas atbildes saņēmāt? 
11. Ko uzzinājāt par uzņemšanas politiku, uzņemšanas kritērijiem, skolas dzīvi, 

praksi, organizāciju un skolēnu skaitu, kuriem atteikta uzņemšana? 
12. Ko uzzinājāt par skolēnu sociālo vidi (skolēnu skaits no maznodrošinātām 

ģimenēm, romu bērnu, apdāvinātu bērnu skaits u.c.)? 
13. Ko uzzinājāt par klasēm, atzīmēm un rādītājiem, skolēnu skaitu, kas turpina 

mācības, skolām, uz kurām skolēni visvairāk dodas turpināt mācības, un par 
skolēnu iespējām? 

14. Ko uzzinājāt par skolas stipendijām, ēdināšanas kuponiem, grāmatu kuponiem? 
Vai jums iedeva veidlapas, ko aizpildīt? 

15. Kādu informāciju ieguvāt par citām skolām pilsētā? 
16. Kāda bija attieksme (rupja, draudzīga, vienaldzīga, vērsta uz sadarbību, atvērta, 

pazemojoša u.c.)? 
17. Vai kāds sarunas laikā norādīja uz Jūsu etnisko izcelsmi, uz romiem kā 

minoritātes grupu vai romu skolēniem? 
18. Vai cilvēks, ar ko runājāt, lūdza rekomendācijas (no kādas iestādes, skolotāja 

vai mācītāja)? 



 

 
74 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

Jā – Nē  
19. Vai ir vēl kas tāds, par ko vēlaties ziņot? 
 
Datums  
Paraksts 
 
4.4 Uzvedības kodeksi 
 
“Ētika nav priekšmets, tā ir dzīve, kas katru dienu neskaitāmas reizes tiek 
pārbaudīta.” 
Pauls Tillihs (Paul Tillich): novērtējums, J. Heivuds Tomass (J. Heywood Thomas)  
 
Šī moduļa mērķi ir šādi: 
 
• definēt uzvedības kodeksus un to tipoloģiju; 
• sniegt labas prakses piemērus attiecībā uz uzvedības kodeksu darba attiecībās, 

kā arī attiecībā uz piekļuvi precēm un pakalpojumiem gan sabiedriskajā, gan 
privātajā sektorā; 

• apspriest atšķirīgus modeļus un metodes, lai pārliecinātos, ka uzvedības 
kodeksi ir pielāgoti un stājušies spēkā; 

• apsvērt NVO lomu, veicinot uzvedības kodeksu izstrādi un pārliecinoties par to 
atbilstošu īstenošanu; 

• noteikt obligātus efektīvu uzvedības kodeksu elementus. 
 
4.4.1 Definīcija 
 
Lai gan termins „uzvedības kodekss” tiek lietots attiecībā uz dažādām lietām, 
atšķirīgos kontekstos un dažādās valstīs, šīs apmācības nolūkā neatkarīgi no 
atšķirīgajām formām to var definēt kā brīvprātīgu instrumentu, kas atspoguļo 
obligātos pieņemamas uzvedības standartus un organizācijas pamatvērtības, atbildot 
uz dažādiem izaicinājumiem, tostarp attiecīgo cilvēku (darbaspēks, labuma guvēji, 
klienti, partneri) dažādību. Uzvedības kodekss attiecas uz visiem uzņēmējdarbības 
aspektiem, un tas ir jāievēro gan atsevišķiem indivīdiem, gan visai organizācijai. 
Uzvedības kodeksus šī moduļa kontekstā saprot kā ietvaru, kas īsteno ētikas 
kodeksos noteiktos centienus. Uzvedības kodeksi ir īpaši aktuāli pretdiskriminācijas 
un vienlīdzības kontekstā, jo tiem ir būtiska loma, veidojot darba vidi un padarot to 
iekļaujošu. 
 
Šajā kontekstā organizācijas ētikas kodeksu pieņem, lai palīdzētu lēmuma 
pieņēmējiem saprast atšķirību starp „pareizi” un „nepareizi” un piemērot šo izpratni 
savos lēmumos. Ētikas kodeksi var būt vērsti uz sociāliem jautājumiem un tajos var 
būt izklāstīti vispārēji principi par organizācijas uzskatiem tādos jautājumos kā misija, 
kvalitāte, privātums, dažādība vai apkārtējā vide.  
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4.4.2 Darbības joma 
 
Šeit apskatīti atšķirīgi uzvedības kodeksu, ētikas kodeksu, vērtību deklarāciju modeļi 
un to būtiski noteikumi, kā arī darbs, kas vērsts uz to pieņemšanu, veicināšanu un 
īstenošanas pārraudzību. Nav apskatīta kompetenču attīstīšana dažādības 
pārvaldīšanai kopumā. Turklāt modulis neietver korporatīvo sociālo atbildību, ar ko 
saprot kopēju terminu, kas norāda, ka ētiskam uzņēmumam jārīkojas kā atbildīgiem 
pilsoņiem tajā kopienā, kurā tas darbojas, pat tad, ja tas notiek uz ienākumu vai citu 
mērķu rēķina. Neskatoties uz to, ka uzvedības kodeksā parasti izklāstīta politika, 
definējot ētikas standartus attiecībā uz dažādiem jautājumiem, piemēram, apkārtējo 
vidi, bērnu darbu, cilvēktiesībām, biedrošanās brīvību, darba standartiem, 
arodveselību un darba drošību, korupciju un kukuļdošanu, šis modulis ir vērsts uz 
pantiem, kas paredz diskriminācijas aizliegumu un vienlīdzību. 
 
4.4.3 Saturs 
 
1. Kas ir ētikas kodeksi/ uzvedības kodeksi/ vērtību deklarācijas/ daudzveidības 

politika? Kādi kodeksi eksistē? 
 
Lai gan diskusijas par morāli un labā un ļaunā būtību bija aktuālas jau Aristoteļa un 
sengrieķu filozofu darbos, uzņēmējdarbības ētika kā pieņemta ētikas forma, kas 
novērtē ētikas principus un morāles jeb ētikas problēmas, kuras rodas 
uzņēmējdarbības vidē, ir nesenāka tendence, kuras izplatība krasi pieauga 1980. un 
1990. gados.  
 
Tolaik daudzi starptautiski uzņēmumi sāka izstrādāt starptautiskus kodeksus, 
mēģinot līdzsvarot peļņu veicinošu uzvedību ar ārpusekonomiskiem apsvērumiem, 
publiski atbildot uz uzņēmumu darbības un finanšu prakses pastiprinātu izpēti.  
 
Ētikas kodekss attiecas uz plaša spektra ētiskiem centieniem un to var definēt kā 
organizācijas desmit baušļus. Tie kopumā ietver trīs līmeņu dokumentus: a) 
korporatīvā jeb uzņēmējdarbības ētika ― korporatīvās ētikas kodeksi jeb korporatīvie 
kodeksi; b) darbinieku uzvedības kodeksi ― dokuments, kas paredzēts, lai ietekmētu 
darbinieku uzvedību; c) profesionālās atbildības kodekss vai prakses kodeksi, ko 
pieņem profesionālās organizācijas, valstiskās vai nevalstiskās organizācijas, lai 
reglamentētu profesiju. Uzvedības kodekss nodrošina saturu centieniem, kas 
ietverti ētikas kodeksā, piemērojot tos atbilstošās situācijās.  
 
Īsa klasifikācija: 
 
a. Korporatīvie ētikas kodeksi ietver pamatvērtības un ir paredzēti, lai noteiktu, 

ko uzņēmums sagaida no darbiniekiem, un lai sniegtu ieteikumus par dažām 
visizplatītākajām ētikas problēmām, kas var rasties uzņēmējdarbības rezultātā. 
Uzņēmumi tos var pieņemt brīvprātīgi vai kā atbildi uz obligātām 
pamatnostādnēm, nodrošinot atbilstību vietējiem tiesību aktiem (piemēram, 
ASV Federālās notiesāšanas pamatnostādnes). 
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b. Uzvedības kodeksi ietver noteikumus par indivīdu vai organizāciju atbildību vai 
pareizu rīcību, pieņemamu uzvedību konkrētās iespējamās situācijās, 
piemēram, politiskie ziedojumi un sabiedrisko dienestu iesaistīšana; nepareiza 
interpretācija un nepatiesi paziņojumi; darbinieku diskriminācija un aizskārums; 
konkurence; drošība un apkārtējā vide; un darbinieku attiecības un interešu 
konflikti.  

 
Uzvedības kodeksi ir definēti arī kā: 
 
 „Uzvedības principi, vērtības, standarti vai noteikumi, kas nosaka lēmumus, 
procedūras un organizācijas sistēmas tādā veidā, lai: a) veicinātu galveno 
ieinteresēto personu labklājību un b) ievērotu visu iesaistīto personu tiesības, kurus 
ietekmē organizācijas darbības.”  
 
Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (2007) Starptautiskas labas prakses 
pamatnostādnes, kas definē un izveido efektīvu uzvedības kodeksu organizācijām 

 
c. Profesionāli ētikas kodeksi nosaka profesijas ideālus, pieņemamas rīcības 

obligātos standartus un ietver arī noteikumus, kas palīdz profesijas pārstāvjiem 
identificēt interešu konfliktus, koleģialitātes un konfidencialitātes jautājumus un 
cita veida profesionālo atbildību. Vispazīstamākais piemērs ir ārstu Hipokrāta 
zvērests, taču arī inženieri, grāmatveži, lidotāji, juristi un skolotāji ir izstrādājuši 
savus profesijas kodeksus. 1994. gadā Starptautiskā Sarkanā Krusta un 
Sarkanā pusmēness kustība pieņēma skaidru uzvedības kodeksu NVO 
darbības principiem katastrofu seku likvidēšanā. 

 
Piemēram, Sociālo darbinieku valsts asociācijas (SDVA) ētikas kodekss Amerikas 
Savienotajās Valstīs uzsver sešus ētiskos principus, kas nosaka uzvedību: darbs; 
sociālais taisnīgums; personas cieņa un vērtība; cilvēka attiecību nozīmība; cieņa; un 
kompetence. Detalizētāks SDVA uzvedības kodekss skaidro, ka sociālie darbinieki 
saņem klientu apzinātu piekrišanu par sniegto pakalpojumu mērķi, atbilstošām 
izmaksām un alternatīviem pasākumiem. SDVA uzvedības kodekss apskata arī 
situācijas, kuras ietver interešu konfliktus, konfidencialitāti, piekļuvi datiem, seksuālās 
attiecības, seksuālo uzmākšanos, verbālus pazemojumus un pakalpojumu 
izbeigšanu. 
 
Deniss Kolinss (Denis Collins) (2009) Uzņēmējdarbības ētikas būtība: Augstas 
integritātes un lieliskas veiktspējas organizācijas izveide, Essentials Series, Wiley. 
 
Šo kategoriju izmaiņas var atbilst iestāžu vai uzņēmumu „pamatprincipiem” jeb 
kodeksa vai vērtību deklarācijas īsajai versijai, kas atspoguļo uzņēmumu 
pamatvērtības vai izklāsta to centienus. 
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Fragmenti no Johnson & Johnson pamatprincipiem 
 
Mēs uzskatām, ka mums, pirmkārt, ir atbildība pret ārstiem, medmāsām un 
pacientiem, mātēm un tēviem un visiem pārējiem, kas lieto mūsu produktus un 
pakalpojumus. 
 
Apmierinot šo personu vajadzības, it visā jānodrošina augsta kvalitāte. 
 
Mēs esam atbildīgi savu darbinieku priekšā, to vīriešu un sieviešu priekšā, kas ar 
mums strādā visā pasaulē. 
 
Ikviens jāuztver kā individualitāte. 
 
Mums jārespektē cilvēku cieņa, un jāatzīst viņu nopelni. 
 
Darbiniekiem jābūt drošības sajūtai savā darbavietā. 
 
Kompensācijām jābūt godīgām un adekvātām, un darba apstākļiem jābūt tīriem, 
sakārtotiem un drošiem. 
 
Mums jārūpējas par to, kā palīdzēt saviem darbiniekiem pildīt viņu ģimenes 
pienākumus. 
 
Darbiniekiem nav jābaidās sniegt ieteikumus un izteikt sūdzības. 
 
Jānodrošina vienādas nodarbinātības, attīstības un karjeras iespējas kvalificētiem 
darbiniekiem. 
 
Mums jānodrošina kompetenta vadība, un vadītāju rīcībai jābūt taisnīgai un ētiskai. 
 
Mēs esam atbildīgi to kopienu priekšā, kurās mēs dzīvojam un strādājam, kā arī 
pasaules kopienas priekšā. 
 
Mums ir jābūt labiem pilsoņiem ― jāatbalsta labi darbi un labdarība un godīgi 
jāmaksā nodokļi. 
 
Mums jāveicina pilsoniski uzlabojumi un labāka veselības aprūpe un izglītība. 
 
Īpašums, kuru mums ir privilēģija izmantot, jāuztur labā kārtībā, aizsargājot apkārtējo 
vidi un dabas resursus. 
 
Ja mēs strādājam saskaņā ar šiem principiem, akcionāriem jāiegūst godīga peļņa. 
 
Cits veids, kā izprast uzvedības kodeksus, ko piemēro pienākumu izpildītājiem, ir 
izšķirt kodeksus, kas paredzēti iekšējiem mērķiem un kodeksus, kas jāievēro 
piegādātājiem un līgumslēdzējiem, ja ārējā puse ir pienākuma izpildītājs. Ja iestāde ir 
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pienākuma izpildītājs, tā izdod īpašus dokumentus (turpmāk „uzvedības kodeksus”), 
kuros izklāstītas uzņēmuma vērtības, principi un pamatnostādnes daudzās sfērās. 
Šādā veidā uzņēmumi skaidri un publiski informē par veidu, kā notiek sadarbība ar 
darbiniekiem, klientiem, pakalpojumu lietotājiem, patērētājiem, akcionāriem un 
piegādātājiem. Ja pienākumu izpildītāji ir trešās puses, kas piekrīt konkrētiem 
standartiem kā daļai no līgumattiecībām, Amerikas Savienoto Valstu Nodarbinātības 
departaments nosaka šādas kategorijas: 
 
• vēstuļu izplatīšana par uzņēmuma politiku konkrētos jautājumos visiem 

piegādātājiem, līgumslēdzējiem un/vai iepirkumu aģentiem; 
• atbilstības sertifikāti, kas nosaka, ka piegādātājiem, iepirkuma aģentiem vai 

līgumslēdzējiem rakstiski jāapstiprina uzņēmuma standartu ievērošana;  
• iegādes pasūtījumi vai akreditīvi, kas nosaka, ka atbilstība uzņēmuma politikai ir 

ietverta piegādātāju līgumsaistībās. 
 

2. Kādēļ nepieciešami uzvedības kodeksi? Kādēļ uzvedības kodeksi ir svarīgi 
informētības palielināšanas un diskriminācijas apkarošanas kontekstā? 

 
Organizācija var pieņemt uzvedības kodeksu, lai atspoguļotu zīmola identitāti, tā 
pamatprincipus un filozofiju; lai pilnvarotu un aizsargātu iesaistītos cilvēkus; lai 
mudinātu un veicinātu dialogu ar partneriem par dažādiem mērķiem; lai izglītotu 
iesaistītos cilvēkus un plašāku sabiedrību; lai disciplinētu iesaistītos cilvēkus 
sabiedrisko attiecību mērķiem, atbildot uz krīzi, kas kaitē organizācijas reputācijai; lai 
atbilstu akreditācijas prasībām (universitāšu gadījumā); lai izvairītos no atbildības vai 
ierobežotu to iespējamo sūdzību gadījumā, demonstrējot, ka veikti visi pasākumi, lai 
darbiniekiem noteiktu atbilstošu rīcību; un lai ievērotu normatīvu regulējumu, kas 
konkrētu veidu uzņēmējdarbībā (ja piesakās publiskajam iepirkumam) vai konkrētās 
jomās nosaka kodeksu obligātu pieņemšanu vai personāla apmācību. 

 
2001. gadā ESAO aptaujā atklājās, ka pretdiskriminācijas un vienlīdzības jautājumi 
apskatīti 60 % izskatīto kodeksu, bet 2005. gadā Dānijas kodeksu pētījums atklāj, ka 
lielākā daļa Dānijas kodeksu ietver pantu par pretdiskrimināciju un vienlīdzību. Šādi 
panti var būt formulēti vispārināti vai visai plaši, definējot pamatu un darbības jomu. 
 
Pretdiskriminācijas pantu piemēri:  
 
„Uzņēmums sagaida, ka piegādātāji izvairās no iesaistīšanās jebkāda veida 
diskriminācijā attiecībā uz dzimumu, reliģisko pārliecību, rasi u.c. 
Attiecībā uz pieņemšanu darbā, kompensāciju, apmācības pieejamību, 
paaugstināšanu darbā, darba attiecību izbeigšanu vai pensionēšanos neeksistē 
diskriminācija.” 
 
Dānijas Cilvēktiesību institūts (2005), Korporatīvie uzvedības kodeksi Dānijā ― 
korporatīvās sociālās atbildības satura izpēte. 
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3. Kādēļ vajadzīgi uzvedības kodeksi?  
 

Kodeksi ir izplatīti sabiedriskajā sektorā, reglamentējot dažādu sabiedrisku funkciju 
atšķirīgus aspektus vai sabiedrības interešu atšķirīgas darbības, piemēram, izglītību, 
veselības pakalpojumus, sociālo palīdzību, mājokļus un policiju. Profesionāli kodeksi 
ir pieņemti tiesnešiem, juristiem, grāmatvežiem, sociālajiem darbiniekiem un 
skolotājiem, un lielākajā daļā Eiropas valstu, konstatējot neatbilstību šo kodeksu 
ētikas un tiesību normām, seko disciplinārsodi līdz pat aizliegumam strādāt profesijā. 
 
Īpaša kategorija ir, piemēram, prakses kodeksi, ko publicējušas vienlīdzīgas 
attieksmes veicināšanas iestādes Apvienotajā Karalistē saskaņā ar atbilstošiem 
tiesību aktiem par līdztiesību, lai palīdzētu darba devējiem vai pakalpojumu 
sniedzējiem izprast tiesības un sniegtu ieteikumus par to, kas jādara darba devējiem 
un pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu atbilstību tiesību aktiem. Tiesām 
jāizvērtē kodeksu saturs, ja par to var celt prasību tiesā. Prakses kodeksi var 
rekomendēt darba devējiem/pakalpojumu sniedzējiem izstrādāt savus uzvedības 
kodeksus kā vienu no veidiem, lai mēģinātu nodrošināt atbilstību tiesību aktiem. 
 
Līdzās prakses kodeksiem vienlīdzīgas attieksmes veicināšanas iestādes publicē 
nenormatīvas norādes, kuras dažos gadījumos varētu kalpot par uzvedības kodeksa 
modeli.  
Privātais sektors, tostarp NVO pieņem kodeksus kā labāko praksi, reaģējot ne tikai 
uz krīzi vai vēlmēm, bet arī uz normatīvajām prasībām. 
 
Prakses kodeksus izstrādāja Vienlīdzības un cilvēktiesību komisija Lielbritānijā 
un Vienlīdzības komisija Ziemeļīrijā. 
 
Vienlīdzības un cilvēktiesību komisijas materiāli ietver: 

 
• Prakses kodeksu par vienlīdzīgu atalgojumu; 
• Prakses kodeksu par nodarbinātību; 
• Prakses kodeksu par pakalpojumiem, publiskajām funkcijām un 

asociācijām; 
• Prakses kodeksu tālākizglītībai;  
• Prakses kodeksu skolām; un 
• Veiktspējas pamatnostādnes veselības aprūpes iestādēm. 

 
Ziemeļīrijas Vienlīdzības komisijas materiāli ietver: 
 
• Cilvēku ar invaliditāti diskriminācijas prakses kodeksu skolām; 
• Prakses kodeksu par rasu vienlīdzību attiecībā uz mājokļiem (projekts); 
• Prakses kodeksu par dzimumu aizspriedumu izskaušanu, pieņemot 

darbā; 
• Prakses kodeksu diskriminācijas likvidēšanai; 
• Labās prakses rokasgrāmatu par migrantu pieņemšanu darbā. 
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4. Kā uzvedības kodeksu var ieviest? 
 

Uzvedības kodeksu var ieviest vai nu ar normatīviem priekšrakstiem, vai, ievērojot 
juridiskus ieteikumus, kā tas ir Amerikas Savienotajās Valstīs vai Apvienotajā 
Karalistē, pieņemot kā tiesiskās aizsardzības līdzekli, kura nodrošinājumu pēc 
civillietas sniedz tiesas rīkojums. Kodeksus kā brīvprātīgas iniciatīvas var izstrādāt 
vai nu valsts, vai privātās iestādes pašas vai, sekojot NVO darbībai, kuras var 
izstrādāt kodeksus iespējamiem pārkāpējiem, piemēram, darba devējiem, 
skolotājiem, policijai, valsts amatpersonām vai robežsardzes darbiniekiem. 
 
Piemēram, 1991. gada ASV Federālās notiesāšanas pamatnostādnes tika izdotas ar 
nolūku mudināt, nevis pieprasīt vadītājiem īstenot labāko ētikas praksi. Federālās 
notiesāšanas pamatnostādnes ir piemērojamas bezpeļņas organizācijām, 
apvienībām, partnerībām, trestiem un universitātēm, kā arī uzņēmumiem Amerikas 
Savienotajās Valstīs. 
 
Pieņemot uzvedības kodeksus, lielākoties ir svarīgi nodrošināt izpildītāju atbalstu, 
izstrādājot efektīvus kodeksus, īstenojot mērķsadarbību ar ētikas programmām, 
tostarp nodrošinot apmācību par dažādības vadību, un sekojot līdzi kodeksu 
īstenošanai. 
 
Pretdiskriminācijas NVO var veicināt uzvedības kodeksu pieņemšanu, ietverot 
skaidrus noteikumus par diskriminācijas aizliegumu un vienlīdzību ar šādiem 
līdzekļiem: a) lobējot lēmumu pieņēmējus pieņemt šādus kodeksus par obligātiem 
konkrētās jomās; b) mudināt, lai personāla vadītāji un privāto iestāžu izpildvara 
pieņemtu šādus kodeksus; c) argumentēt tiesās, kurās izskata diskriminācijas lietas, 
apsūdzot sabiedrisku vai privātu iestāžu pārstāvjus, ka kodeksu pieņemšana un 
apmācība par dažādību un pretdiskrimināciju būtu piemērots tiesiskās aizsardzības 
līdzeklis; d) palielinot plašākas sabiedrības informētību, nodibinot balvas par 
ruzvedības kodeksiem; e) sagatavojot uzvedības kodeksus dažādām iestādēm 
attiecībā uz sensitīviem jautājumiem savā kompetences jomā. 
 
a) NVO var lobēt valsts pārstāvjus (likumdevējus, nodarbinātības un sociālās 

aizsardzības ministrijas, valsts vienlīdzīgas attieksmes veicināšanas iestādes 
u.c.), lai noteiktu kodeksus par obligātu prasību konkrētām valsts vai privātajām 
pārstāvētajām pusēm (uzņēmumiem, kas sniedz sabiedriskus pakalpojumus vai 
kas ir iesaistījušies publiskajos iepirkumos). Šajos centienos NVO var veidot 
partnerību ar arodbiedrībām, tirdzniecības un rūpniecības kamerām, 
akadēmiskām iestādēm un profesionālo organizāciju tīkliem.  

b) NVO var uzņemties arī interešu aizstāvības darbu, lai personāla vadītāji un 
starptautisku vai vietēju uzņēmumu vadītāji brīvprātīgi pieņemtu kodeksus. Tās 
var sniegt palīdzību, sastādot kodeksu pamatshēmu, veicinot izstrādes procesu, 
nodrošinot labas prakses piemērus un rīkojot apmācību par dažādību. Tās var 
veicināt arī informācijas izplatīšanu par kodeksiem, veicot informācijas 
kampaņas.  
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c) NVO var arī, ja iespējams, izmantot stratēģiski nozīmīgu tiesvedību, lai 
veicinātu kodeksu pieņemšanu kā tiesiskās aizsardzības līdzekli diskriminācijas 
lietās.  

d) Pretdiskriminācijas NVO, kas pārstāv vairākas mazāk aizsargātās grupas, kuras 
strādā partnerībā, var mudināt korporatīvo kopienu iesaistīties efektīvu kodeksu 
pieņemšanā, organizējot kopīgus pasākumus, lai palielinātu redzamu atbilstību 
kodeksiem, un rīkojot konkursus vai nodrošinot balvas. 

e) NVO var izmantot savas zināšanas un patstāvīgi sagatavot uzvedības 
kodeksus, iesniegt tos dažādās iestādēs un iestāties par to pieņemšanu. 

 
5. Kas ir uzvedības kodeksa pamatelementi? 
 
Literatūra par uzvedības kodeksiem un ētikas programmām atklāj, ka nav iespējama 
vienota pieeja. Situācija ir tieši pretēja ― lai arī ir daži elementi, kas jāiekļauj, būtisks 
priekšnoteikums ir pielāgot kodeksu konkrētai vietējai kultūrai (valsts un 
korporatīvajai), skarot konkrētus sensitīvus jautājumus vai ņemot vērā mazāk 
aizsargātu cilvēku raizes, un konsultēt cilvēkus, ko visticamāk ietekmēs uzvedības 
kodekss par kodeksa projekta saturu, lai nodrošinātu iekļaujošu kodeksa izstrādes 
procesu.  
 
Daži uzvedības kodeksa kopējie elementi, kas paredzēti diskriminācijas apkarošanai 
un vienlīdzīgu iespēju veicināšanai, ietver šādas darbības: 
 
• konkrētās iestādes pamatvērtību (piem., uzticamība, cieņa, atbildība, godīgums, 

daudzveidība un integritāte) definēšana; 
• mazāk aizsargāto grupu minēšana; 
• „pārkāpumu” definēšana un to atbilstošs skaidrojums (piem., definēt un 

sankcionēt tiešu vai netiešu diskrimināciju, aizskārumu, tostarp seksuālu 
uzmākšanos, iebiedēšanu, vajāšanu), atspoguļojot vismaz valsts 
pretdiskriminācijas tiesību neatļautas rīcības definīciju; 

• droša, konfidenciāla un efektīva iekšējo sūdzību izskatīšanas mehānisma 
izveidošana; 

• īstenošanas mehānisma izveidošana: atbildības, ētikas vai atbilstības 
amatpersonas izstrādā apmācību par dažādību visiem darbiniekiem, kuras 
rezultātā visi darbinieki paraksta atbilstības deklarāciju; 

• skaidru sankciju nodrošināšana. Šādu kodeksu efektivitāte ir atkarīga no tā, cik 
plašā mērā vadība tās atbalsta, izmantojot sankcijas un prēmijas. Privātas 
organizācijas kodeksa pārkāpumu gadījumā pārkāpējs parasti saskaras ar 
organizācijas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Piemēram, ja kodekss attiecas 
uz nodarbinātību, tam ir jāattiecas arī uz darba devēja disciplināro kodeksu. 
Apvienotajā Karalistē daudzi darba devēju kodeksi padara diskrimināciju vai 
aizskārumu par rupju pārkāpumu formu pretstatā kodeksam, kas var attaisnot 
atlaišanu bez brīdinājuma; 

• elementu izstrādāšana, kuri pieļauj pārbaudes un novērtēšanu. Piemēram, ASV 
Federālās notiesāšanas pamatnostādnēs minēts, ka efektīvs kritērijs ir augsta 
līmeņa personāla iesaistīšana uzraudzībā. 
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Fragmenti no Lockheed Martin Corporation ētikas un uzņēmuma uzvedības 
kodeksa 
 
Veicināt pozitīvu darba vidi  
 
Visi darbinieki vēlas un ir pelnījuši darba vietu, kurā viņi jūtas cienīti, apmierināti un 
novērtēti. Jebkāda veida aizskārums vai diskriminācija un jo īpaši attiecībā uz rasi, 
ādas krāsu, reliģisko piederību, dzimumu, vecumu, izcelsmi, invaliditāti un veterāna 
statusu vai materiālo stāvokli nav pieņemama mūsu darbavietas vidē.  
 
Nodrošinot vidi, kurā tiek atbalstīts katra darbinieka godīgums, integritāte, cieņa, 
uzticēšanās, atbildība un pilsoņa tiesības un pienākumi, tiek radīta iespēja sasniegt 
izcilību. Visiem, kas strādā uzņēmumā, jāveicina šādas vides izveide un 
saglabāšana, mūsu izpildvara un vadība uzņemas īpašu atbildību par tāda 
darbavietas konteksta veicināšanu, kas ļauj katram no mums sasniegt vislabākos 
rezultātus.  
 
Var atšķirties arī kodeksu veids: lai arī dažkārt priekšroka tiek dota ar likumu 
noteiktiem modeļiem, pastāv modeļi, kuros izmantotas reālās dzīves situācijas, vai 
jautājumu un atbilžu modeļi, kas nosaka, kas atbilst vai neatbilst kodeksam. 
Kodeksiem kopīga ir arī vienkārša valoda un izvairīšanās no juridiskiem terminiem 
vai profesionāla žargona un apstiprinoša izklāsta forma, kas nosaka, kā cilvēkiem 
jārīkojas, radot pozitīvas izjūtas. Svarīgi, lai ikviens, uz ko attiecas šis kodekss, 
nešaubītos par to, kas ir un kas nav pieņemama rīcība. 
 
Kodeksa pieejamība ietver arī tā izplatīšanu. Lai popularizētu kodeksus, iestādēm tie 
jāietver informatīvos izdevumos, jāievieto tīmekļa vietnēs un jāizkar bieži apmeklētās 
vietās. Publikācijas formai un formātam jābūt piemērotam cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Darbiniekiem jāparaksta kodeksi pēc tam, kad viņi ar to iepazīstināti 
informēšanas, apmācību par ētiku vai dažādības vadības semināra laikā. 
 
Uzdevums, lai identificētu pamatvērtības, izstrādājot uzvedības kodeksu. 
 
Pieņemiet, ka esat NVO, kas rūpējas par to, lai radītu iekļaujošu darba vidi 
saviem darbiniekiem, brīvprātīgajiem un labuma guvējiem. Sadalieties 
mazākās grupās, kas nav lielākas par pieciem cilvēkiem, un izpildiet šos 
uzdevumus: 
 
1. Prāta vētra: sastādiet jūsu grupai nozīmīgu vērtību sarakstu. Paturiet 

prātā, ka vērtības ir daudzdimensionālas. Piemēram, akadēmiskā 
kontekstā vērtībām būs vairākas dimensijas atkarībā no ieinteresētajām 
personām: pasniedzēji, studenti, administrācija un citas akadēmiski 
ieinteresētās personas. 

2. Attīriet sarakstu: samaziniet vērtību sarakstu līdz pārvaldāmam izmēram 
(piecas līdz septiņas vērtības). To darot, izmantojiet formulēšanu, 
sintezēšanu, apvienošanu un izslēgšanu. Pārveidojiet šīs vērtības 



 

 
83 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

skaidros soļos. 
3. Publicējiet: dalieties ar šo sarakstu ar visu grupu. 
4. Pārskatiet: veiciet pēdējos grozījumus. 
5. Apvienojiet: moderators izveidos balsošanas sarakstus. 
6. Balsojiet: katra persona izvēlas piecas svarīgākās vērtības. 
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5 AVOTI 
 
Informācijas apkopošana un darbības plānošana 
 
− Allison, M. and Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organisations. 

Second Edition. John Wiley and Sons. 
− European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How 

to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the 
EU Non-discrimination Directives, available at: http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discriminatio
n%20Claim%20EN.pdf. 

− European Roma Rights Centre (ERRC) (2004), Knowing your rights and fighting 
for them: A guide for Romani activists, 
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf.  

− ERRC, Interights and MPG (2004) Strategic litigation of race discrimination in 
Europe: from principles to practice, 
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198.  

 
Interešu aizstāvība (Advocacy) 
 
− International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association Europe 

(ILGA Europe) (2010) Make it work: six steps to effective LGBT human rights 
advocacy, ILGA Europe. 

− Open Society Foundations (2010) Evidence, messages, change! An 
introductory guide to successful advocacy. 

− Landmine Survivors Network (2007) Disability rights advocacy workbook. 
− Save the Children (2007) Advocacy matters: Helping children change their 

world. An International Save the Children Alliance guide to advocacy, 
Participants Manual. 

− WaterAid (2001) Advocacy: What’s it all about? A guide to advocacy work in the 
water and sanitation sector. 

 
Situācijas testēšana  
 
− MPG handbook and survey on Situation Testing. 
− MPG training pack on Situation Testing. 

www.migpolgroup.com.  
 
Youtube clips: 
− http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE.  
− http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1.  
− http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related.  
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http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related
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Uzvedības kodeksi  
 
− UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, UN 

norms on the responsibilities of trans-national corporations and other business 
enterprises with regards to human rights, August 2003. 

− OECD, Codes of corporate conduct: Expanded review of their contents, May 
2001. 

− The World Bank Group, Company codes of conduct and international 
standards: An analytical comparison, Part I and II, October 2003. 

− Danish Institute for Human Rights, Corporate codes of conduct in Denmark – an 
examination of their CSR content, June 2005. 

− European Commission, Directorate-General for Employment, Social Affairs and 
Equal Opportunities, Unit G.4, Continuing the diversity journey – business 
practices, perspectives and benefits, October 2008. 

− European Commission, Trade union practices on anti-discrimination and 
diversity, European Trade Union Anti-Discrimination and Diversity study: 
innovative and significant practices in fighting discrimination and promoting 
diversity, 2010. 

− Mele D. (2009) Business ethics in action: Seeking human excellence in 
organisations. Palgrave Macmillan. 

− Collins, D. (2009) Essentials of business ethics: Creating an organisation of 
high integrity and superior performance (Essentials Series), Wiley. 

− Jenkins, R. (2001) Corporate codes of conduct - self-regulation in a global 
economy, UNRISD. 

− Lagan, L. and Moran, B. (2006) Three dimensional ethics: Implementing 
workplace values, Econtent Management.  
 

Papildus informācija:  
 
− University of Minnesota human rights library collection of more than 100 codes 

of conduct of public and private organisations available at: 
http://www1.umn.edu/humanrts/links/conduct.html.  

− The Business Case for Diversity documents produced by the European 
Commission are available at: 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-4.  

− Statutory Codes of Practice under national equality legislation in the United 
Kingdom available at: www.equalityhumanrights.com and www.equalityni.org.  

− ILO, ‘Corporate Codes of Conduct’, Actrav available at: 
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/code/main.htm.  

− Vispārīga informācija par dažādību darbavietā (pārsvarā no ASV): 
http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discri
mination.htm, www.diversityworking.com and www.diversityatwork.net/.  

− United Nations Research Institute for Social Development, Business 
Responsibility for Sustainable Development, publications available at: 
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-

http://www1.umn.edu/humanrts/links/conduct.html
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/document/index_en.htm#h2-4
http://www.equalityhumanrights.com/
http://www.equalityni.org/
http://www.itcilo.it/english/actrav/telearn/global/ilo/code/main.htm
http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discrimination.htm
http://humanresources.about.com/od/workplacediscrimination/Workplace_Discrimination.htm
http://www.diversityworking.com/
http://www.diversityatwork.net/
http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=publications
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en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=pub
lications.  

− Frey, W. and Cruz-Cruz, J. A. Developing ethics codes and statements of 
values, Connexions.  April 19, 2010 available at: 
http://cnx.org/content/m14319/latest/. 

http://www.unrisd.org/80256B3C005BB128/%28httpProjectsForResearchHome-en%29/E7F3F4A25DFB0AE980256B6100514A19?OpenDocument&panel=publications
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Ziņojuma saturs var arī neatspoguļot Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu 
un vienlīdzīgu iespēju ģenerāldirektorāta uzskatus vai nostāju. Tāpat arī ne Eiropas 
Komisija, ne arī cita persona, kas to pārstāv, nenes atbildību par ziņojumā ietvertās 
informācijas tālāku izmantošanu.  
 
Publikācija un projekts ir izpildīts Eiropas Komisijas uzdevumā Eiropas Kopienas 
rīcības programmas cīņai pret diskrimināciju ietvaros (2001-2006). Programmu 
izveidoja, lai palīdzētu efektīvi ieviest ES jaunās pretdiskriminācijas tiesību normas. 
Sešu gadu programmas mērķa auditorija ir visi, kas var palīdzēt veidot atbilstošas un 
efektīvas pretdiskriminācijas tiesību normas un politiku visās ES dalībvalstīs, EFTA 
un ES kandidātvalstīs. 
 
Pretdiskriminācijas semināros un daudzveidības seminārā izmantotās mācību 
rokasgrāmatas ir pieejamas Eiropas Komisijas mājas lapā: 
 
http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#train 
 
Pretdiskriminācijas un daudzveidības mācību projektu vadīja Human European 
Consultancy (humanconsultancy.com) sadarbībā ar Migration Policy Group 
(www.migpolgroup.com) un Starptautisko Daudzveidības vadības sabiedrību (the 
International Society for Diversity Management) – idm (www.idm-diversity.org).  
 
Latvijā aktivitātes veica Latvijas Cilvēktiesību centrs (www.humanrights.org.lv).  
 

http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/public/pubst_en.htm#train
http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.idm-diversity.org/
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1 Ievads 
 
Projekta “Pretdiskriminācijas un daudzveidības mācības” ietvaros no 2007.gada 
beigām līdz 2008. gada sākumam Latvijas Cilvēktiesību centrs sarīkoja trīs 
seminārus. Pamata pretdiskriminācijas seminārs notika 2007. gada 20. un 21. 
novembrī Rīgā, tajā piedalījās 29 dalībnieki no nevalstiskajām organizācijām un 
arodbiedrībām. Daudzveidības vadības seminārs notika 2008. gada 8. februārī Rīgā. 
Tā 18 dalībnieki galvenokārt pārstāvēja vidējā līmeņa Latvijas uzņēmumus. 
Turpinājuma pretdiskriminācijas seminārs notika 2008. gada 18. – 19. martā, 
piesaistot 37 dalībniekus, galvenokārt NVO pārstāvjus (seši dalībnieki bija no 
arodbiedrībām).  
 
Galvenais secinājums pēc sarīkotajiem semināriem ir, ka gan izpratne, gan interese 
par pretdiskriminācijas jautājumiem ir pieaugusi, salīdzinot ar semināriem, kas tika 
rīkoti 2005. gadā vai vēl agrāk. Ir acīm redzams, ka ES, un tieši ES 2000/43/EK un 
2000/78/EK direktīvas, ir bijis galvenais virzītājspēks pretdiskriminācijas tiesību 
normu attīstībā un arī to ieviešanā un piemērošanā praksē. Palielinoties un 
padziļinoties izpratnei par šiem jautājumiem ne tikai likumdevēju un diezgan šauras 
ekspertu grupas vidū, arī publiskās diskusijas par dažādiem diskriminācijas 
jautājumiem kļūst arvien detalizētākas un bieži vien iziet ārpus ES direktīvu 
noteiktajiem rāmjiem.    
 
Lai arī zināšanas par diskrimināciju Latvijas sabiedrībai un pat politikas veidotājiem 
joprojām nav pietiekamas, ir jāatzīst, ka līdz šim Latvijā vadošā loma zināšanu 
uzkrāšanā un izpratnes veicināšana ir bijusi tieši NVO, kas pašas savukārt cīnās par 
savu pastāvēšanu nepietiekamo resursu un kapacitātes dēļ. Tāpat kā pilsoniskā 
sabiedrība, arī Latvijas arodbiedrības vēl tikai veido savu stāvokli un ietekmi. Latvijas 
Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) darba kārtībā sāk parādīties 
pretdiskriminācijas jautājumi. Dažādu nozaru arodbiedrību pārstāvji bija aktīvi 
semināru dalībnieki, ko varēs izmantot kā pamatu tālākai sadarbībai starp 
arodbiedrībām un NVO.   
   
Savukārt semināri par daudzveidības tēmu nav tik labi atpazīstami, tajā skaitā arī 
darba devēju vidū. Ņemot vērā, ka Latvijā vēl joprojām ir daudzas nopietnas 
problēmas, kas raksturīgas pārejas posma sabiedrībai, kas pārdzīvo pirmās bailes 
no inflācijas un iespējamās ekonomikas pārkaršanas, darba devēji un augstākā 
līmeņa vadītāji nav izvirzījuši daudzveidības jautājumus kā savas prioritātes. Būtu 
diezgan nereāli cerēt, ka augstākā līmeņa vadība veltītu savu laiku, lai apmeklētu 
šādus seminārus, lai arī kopumā, iespējams, viņu attieksme pret daudzveidības 
jautājumiem ir atvērta un pozitīva. Kā pirms semināra sarunā ar semināra rīkotājiem 
norādīja viens no Darba devēju konfederācijas vadītājiem, pastāv divas iespējas: vai 
nu kompānijas Latvijā ir lielas, ļoti profesionālas un tās ir nopietni starptautiska 
mēroga spēlētāji, un tādā gadījumā tās uzskata, ka tās zina visu par šiem 
jautājumiem, vai arī tās ir nelieli vai vidēji uzņēmumi, kas cīnās par savu 
pastāvēšanu, un šiem uzņēmumiem varbūt vēl nav izpratnes, ka daudzveidība ir ne 
tikai sociālās atbildības jautājums, bet tā var būt arī peļņu nesošs faktors uzņēmuma 



 

4 
 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

darbībā. Neskatoties uz iepriekš minēto, seminārs uzņēmējdarbības pārstāvjiem un 
diskusijas, kas notika pirms semināra un pašā seminārā, skaidri parādīja, ka dažādu 
līmeņu uzņēmumu vadītājiem ir ļoti liela vēlēšanās uzzināt jaunāko pretdiskrinācijas 
tiesību normu attīstībā un kādas sekas tas varētu radīt viņiem kā vadītājiem. Šo 
interesi varētu izmantot kā pirmo soli ceļā uz interesi par daudzveidības jautājumiem.  
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2 Pretdiskriminācijas semināri 
 
2.1 Aktivitātes un pretdiskriminācijas semināri Latvijā 
 
2.1.1 Pamata pretdiskriminācijas seminārs 2007. gada 20. – 21. novembrī  
 
Mācību semināra apraksts 
 
Rokasgrāmata, mērķgrupa, starptautisko semināra vadītāja/-u loma, semināra 
vadītāji, rīkotājorganizācija 
 
Koordinējošā NVO sekmīgi izmantoja pieredzi, ko tā guva, rīkojot pretdiskriminācijas 
semināru 2005. gadā. Tika atjaunota 2005. gadā rīkotajos semināros izmantotā 
rokasgrāmata, tajā skaitā nodaļa par arodbiedrībām, kā arī nopietni tika paplašināta 
nodaļa par pretdiskriminācijas jautājumiem Latvijā, apkopojot Latvijā spēkā esošās 
pretdiskriminācijas tiesību normas un likumprojektus, institūcijas, tiesību aizsardzības 
līdzekļus un kārtību un reālos diskriminācijas gadījumus, kas nonākuši tiesā. Lai gan 
semināri noritēja latviešu valodā, mācību materiāli bija pieejami gan latviešu, gan 
krievu valodā. Mūsu mērķauditorija bija NVO, kuras interesē pretdiskriminācijas 
jautājumi, kā arī arodbiedrību pārstāvji no visas Latvijas. Šo semināru vadīja eksperti, 
kas vadīja arī iepriekšējo pretdiskriminācijas semināru un kuriem, vismaz dažiem no 
viņiem, bija izdevies uzkrāt nopietnu pretdiskriminācijas semināru vadītāju pieredzi. 
Viņu uzdevums bija izveidot divu dienu semināra programmu, sagatavot semināra 
saturisko daļu un veikt apmācību. Šajā posmā starptautiskā semināra vadītāja 
palīdzība netika lūgta, jo šo semināru varēja veiksmīgi izstrādāt un balstīt uz 2005. 
gada semināra pieredzes. Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) koordinēja un 
nodrošināja telpas semināra vadītāju sagatavošanās darbiem, atjaunoja un 
nodrošināja mācību materiālu tulkošanu, izsludināja seminārus, uzaicināja 
dalībniekus un nodrošināja semināra sarīkošanu.  
 
Semināra sagatavošana 
 
Semināra vadītāju sagatavošana, semināra turpinājuma sagatavošana, izziņošana, 
dalībnieku atlase, tehnisko uzdevumu plānošana un nodrošināšana  
 
Iepriekšējā pretdiskriminācijas semināra, kas notika 2005. gadā, laikā tika izveidota 
sešu Latvijas semināru vadītāju komanda. Šī projekta semināriem vadītāju komanda 
bija gandrīz tāda pati, izņemot vienu jaunu projektā iesaistītu semināra vadītāju, kam 
arī bija ļoti labas zināšanas pretdiskriminācijas jautājumos un pieredze sadarbībā ar 
LCC, rīkojot seminārus citu projektu ietvaros. Semināra vadītāji papildus netika 
apmācīti, taču vadītājiem bija vairākas neformālas pārrunas, kurās viņi dalījās savā 
pieredzē un idejās, ko guvuši rīkojot citus seminārus.  Informācija par 
pretdiskriminācijas semināru tika plaši izziņota NVO un arodbiedrībām, īpašu 
uzmanību pievēršot šīs informācijas nogādāšanai organizācijām ārpus 
galvaspilsētas, kas parasti ir visu notikumu epicentrs. LCC izplatīja informāciju 
elektroniski, izmantojot Latvijas Pilsoniskās alianses e-pastu saņēmēju sarakstu, kā 
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arī izvietojot informāciju tās mājas lapā 
(http://www.nvo.lv/news.php?id=20&newsid=238&lang=lv) un dialogi.lv 
(http://www.dialogi.lv/article.php?id=2748&t=0&rub=0&la=2). Neskatoties uz plašo 
informācijas saņēmēju loku, balstoties uz iepriekšējo LCC semināru rīkošanas 
pieredzi, iespējamās dalīborganizācijas tika informētas arī personīgi. Lai arī tas prasa 
daudz laika, tā tiek nodrošināts lielāks dalībnieku skaits, kā arī patiešām ieinteresētu 
pārstāvju dalība. 
 
Seminārs notika viesnīcas  “Konventa seta”, kas atrodas Rīgas centrā (Kalēju iela 
9/11), konferenču zālē; viesnīcā ir nodrošināta telpu pieejamība cilvēkiem 
ratiņkrēslos (tas tika noskaidrots pirms semināra, jo Rīgā diemžēl tā vēl nav 
pašsaprotama lieta); LCC sedza ceļa un viesnīcas izdevumus dalībniekiem, kas 
nedzīvo Rīgā.  
 
Semināra norise 
 
Dalībnieki, semināra gaita (novērojumi), novērtējums 
 
Dalībnieki pārstāvēja dažādus Latvijas reģionus, kā arī visdažādākās sociālās 
grupas, tajā skaitā gan NVO, gan arodbiedrības. Kā vienmēr, izsūtīto uzaicinājumu 
skaits vairākas reizes pārsniedza reālo dalībnieku skaitu (gandrīz  10:1!). Dalību bija 
pieteikuši 35 NVO un arodbiedrību pārstāvji, taču piedalījās 29, no tiem seši bija no 
arodbiedrībām.  
 
Dalībnieki izrādīja dziļu interesi par diskriminācijas jautājumiem, aktīvi iesaistījās 
diskusijās, uzdeva jautājumus un ļoti vēlējās saņemt atbildes uz daudziem 
jautājumiem. Seminārā tika izmantotas interaktīvas metodes, lomu spēles un darbs 
grupās. Šādas metodes joprojām Latvijā nav plaši izplatītas: daudzi semināri tiek 
rīkoti kā tradicionālas lekcijas un lasījumi ar jautājumu sadaļu lekcijas beigās. 
Dalībnieki ļoti pozitīvi atsaucās par seminārā izmantotajām metodēm. Ir skaidrs, ka 
interaktīvu metožu izmantošana uzlabo informācijas apguvi, kā arī savstarpējo 
komunikāciju un šādas metodes ir noteikti jāattīstīta un jāizmanto arī turpmāk. Lai arī 
dalībnieku zināšanas bija atšķirīgas, kopumā ņemot, visiem dalībniekiem bija bijusi 
kaut kāda saskarsme ar pamatjautājumiem diskriminācijas jomā. It īpaši dalībniekiem 
gribējās dzirdēt un apspriest Latvijas pretdiskriminācijas tiesību normas, to 
piemērošanu praksē, kā arī uzzināt par diskriminācijas gadījumiem no tiesu prakses. 
Taču tikpat ļoti dalībnieki vēlējās dalīties savās zināšanās un pašu pieredzētajā. 
Semināra vadītāji bija labi sagatavojušies un savstarpēji sadarbojās semināra 
rīkošanas un vadīšanas laikā. Vadītāju darbs ar auditoriju bija ļoti kvalitatīvs un rūpīgi 
saplānots, kas ļāva gan pasniegt vajadzīgo materiālu, gan arī uzklausīt jautājumus 
un komentārus.  
 
Kopējais dalībnieku semināra novērtējums bija ļoti pozitīvs, tajā skaitā arī par tā 
atsevišķām sadaļām: semināra saturu, modeli, vadītājiem, telpām, materiāliem un 
iegūto rezultātu. Tomēr daži dalībnieki norādīja, ka viņu zināšanas un prasmes pirms 
semināra šķita nepietiekamas. Daži dalībnieki ieteica, ka iespējams, ka semināru 

http://www.nvo.lv/news.php?id=20&newsid=238&lang=lv
http://www.dialogi.lv/article.php?id=2748&t=0&rub=0&la=2
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varētu uzlabot, nodrošinot plašāku informāciju pirms semināra. Novērtējuma anketās 
dalībnieki norādīja, ka viņi izmantos iegūtās zināšanas savā ikdienas darbā un 
dalīsies iegūtajās zināšanās un materiālos ar saviem kolēģiem un citiem. Daudzi 
dalībnieki augsti novērtēja semināra laikā notikušās diskusijas. 
 
Svarīgākie atzinumi  
 
Ja semināra dalībniekiem bija skaidrs, kādi ir semināra mērķi, tad pirms semināra 
zināšanu līmenis par pretdiskriminācijas jautājumiem dalībniekiem bija atšķirīgs un 
atsevišķos gadījumos diezgan mazs. Daudzi dalībnieki izteica vēlmi apgūt pašus 
pamatus un galvenos jautājumus. Dalībnieki ļoti labprāt iesaistījās interaktīvās 
metodēs, kas Latvijā vēl joprojām tiek uzskatītas par kaut ko jaunu. Konstruktīvas un 
aktīvas diskusijas tika veicinātas, pievēršot lielāku uzmanību reālu un praktisku 
piemēru izpētei un apspriešanai. Tas lika secināt, ka vispārēja un juridiska rakstura 
pamatinformācija ir jāpapildina ar praktiskiem piemēriem un jāatvēl pietiekams laiks 
domu un pieredzes apmaiņai.  Dalībnieki pauda patiesu interesi piedalīties 
semināros arī turpmāk, lai iegūtu dziļāku izpratni par konkrētiem pretdiskriminācijas 
jautājumiem, saņemtu jaunāko informāciju par ES un Latvijas tiesību normām, kā arī 
analizētu praktiskus pretdiskriminācijas tiesību normu piemērošanas piemērus, tajā 
skaitā pieejamo tiesisko aizsardzību un kompensācijas un gūto pieredzi no tiesu 
lietām.  
 
2.1.2 Turpinājuma pretdiskriminācijas seminārs, 2008. gada 18. -19. marts 
 
Mācību semināra apraksts 
 
Rokasgrāmata, mērķa grupa, starptautisko semināra vadītāja/-u loma, semināra 
vadītāji, rīkotājorganizācija. 
 
Turpinājuma pretdiskriminācijas seminārs tika izstrādāts, ņemot vērā iepriekšējo 
pretdiskriminācijas semināru pieredzi, kā arī 2007. gada pretdiskriminācijas semināra 
dalībnieku novērtēšanas anketas. Dalībniekiem tika nodrošināta atjaunota 2007. 
gada pretdiskriminācijas seminārā piedāvātā rokasgrāmata, kā arī citi materiāli par 
pretdiskriminācijas un ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem (gan latviešu, gan 
krievu valodā). Semināra pamatauditorija bija 2005. un 2007. gada 
pretdiskriminācijas semināru dalībnieki. Izziņojot semināru, tika skaidri norādīts, ka 
tas ir semināru turpinājums. Informācija par semināru tika izplatīta arodbiedrību 
informācijas tīklā (pateicoties Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībai) un NVO 
informācijas avotos. Starptautiskajam semināru vadītājam bija īpaša loma 
programmas izveidošanā un praktisko piemēru izvēlē, kā arī diskusijās par 
konkrētām juridiskām niansēm. Savukārt Latvijas semināru vadītāju komanda LCC 
juristes Ilvijas Pūces vadībā palika tāda pati, kāda tā bija 2007. gada seminārā. Visa 
komanda piedalījās programmas veidošanā un apmācību veikšanā. Ņemot vērā 
faktu, ka daži dalībnieki tomēr nebija piedalījušies iepriekšējos semināros, vadītāji 
izveidoja tādu programmu, kas padarītu semināru noderīgu un interesantu gan tiem, 
kas piedalījās pirmo reizi, gan jau iepriekšējo semināru dalībniekiem. Tādēļ seminārā 
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tika ietverts pārskats par svarīgākajiem jēdzieniem, saistītiem ar diskrimināciju, 
atsevišķu jautājumu dziļāka analīze, kā arī apmācībā tika izmantotas interaktīvas 
metodes. Latvijas Cilvēktiesību centram bija koordinatora funkcija, kā arī bija 
jānodrošina telpas, lai vadītāji varētu sagatavot semināru. Tāpat arī LCC bija 
atbildīgs par materiālu atjaunošanu un tulkojumu, semināra izziņošanu, dalībnieku 
uzaicināšanu un tehniskajiem semināra sarīkošanas aspektiem. 
 
Semināra sagatavošana 
 
Semināra vadītāju apmācība, sagatavošanās semināra turpinājuma sarīkošana, 
izsludināšana, dalībnieku izvēle, tehnisko uzdevumu plānošana un nodrošināšana. 
 
2008. gada semināru, kas bija 2007. gada semināra turpinājums, sagatavoja tie paši 
Latvijas semināru vadītāji, kas sagatavoja un vadīja 2007. gada pretdiskriminācijas 
semināru. Lai gan nenotika nekādas pašu semināra vadītāju mācības, decembrī 
notikusī tikšanās ar starptautisko semināru vadītāju Deklanu Odempsiju (Declan 
O’Dempsey) palīdzēja salikt vajadzīgos uzsvarus semināra plānošanā un 
programmā, galveno uzmanību pievēršot savstarpējai NVO un NVO un arodbiedrību 
sadarbības veicināšanai, diskusijām un juridisku nianšu dziļākai izskaidrošanai. Lai 
arī ne visiem Latvijas semināru vadītājiem bija iespēja tikties ar starptautisko 
ekspertu decembrī, tie, kam bija tāda iespēja, dalījās iegūtajās zināšanās ar saviem 
kolēģiem. Uz šo semināru īpaši tika aicināti tie pārstāvji, kas piedalījās 2005. un 
2007. gadā rīkotajos semināros. Informāciju izplatīja arī arodbiedrību un NVO 
informācijas tīklos. Tā kā izplatītā informācija izraisīja pietiekamu interesi Latvijas 
arodbiedrībās un NVO, kas nodarbojas ar cilvēktiesību un pretdiskriminācijas 
jautājumiem, LCC nolēma pieņemt arī pieteikumus no “jaunajiem” dalībniekiem. 
Izstrādājot semināra programmu, semināra vadītāji ņēma vēra šo faktu. Seminārs 
notika viesnīcas  “Konventa seta”, kas atrodas Rīgas centrā (Kalēju iela 9/11), 
konferenču zālē; viesnīcā ir nodrošināta telpu pieejamība cilvēkiem ratiņkrēslos (tas 
tika noskaidrots pirms semināra, jo Rīgā diemžēl tā vēl nav pašsaprotama lieta); LCC 
sedza ceļa un viesnīcas izdevumus dalībniekiem, kas nedzīvo Rīgā.   
 
Semināra norise 
 
Dalībnieki, semināra norise (novērojumi), novērtējums. 
 
Dalībnieki bija ieradušies no dažādiem Latvijas ģeogrāfiskajiem reģioniem un 
mazpilsētām. Viņi pārstāvēja dažādu jomu NVO, kuru profesionālā darbība 
galvenokārt skar atšķirīgus diskriminācijas pamatus, un arodbiedrības. Tāpat kā 
2007. gadā lielākā daļa dalībnieku bija no NVO, bet 6 no 37 dalībniekiem bija no 
arodbiedrībām. Lai arī arodbiedrības pārstāvju skaits bija mazāks, deleģētie pārstāvji 
bija ļoti aktīvi dalībnieki, tādēji nodrošinot pilntiesīgu arodbiedrību pārstāvniecību un 
izcilu sadarbību saskarsmē. 
 
Divu dienu seminārs sākās ar dalībnieku pieredzes apmaiņu par 2005. un 2007. 
gada semināriem. Tad sekoja īss pārskats par svarīgākajiem pretdiskriminācijas 



 

9 
 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

jautājumiem un definīcijām (tiešā un netiešā diskriminācija, norādījums diskriminēt, 
saprātīga darba vietas pielāgošana invalīdiem, veicinošie pasākumi, personas 
aizskaršana (harassment), pierādīšanas pienākums, viktimizācija). Semināra 
dalībniekus iepazīstināja ar pēdējiem jaunumiem Latvijas un Eiropas 
pretdiskriminācijas tiesību normu jomā. Atsevišķi pretdiskriminācijas jautājumi tika 
izklāstīti detalizētāk: diskriminācija uz invaliditātes pamata, diskriminācija uz 
vairākiem pamatiem vienlaicīgi, institūcijas, kas nodrošina vienlīdzīgu attieksmi, 
(Latvijas tiesībsargs) loma. Semināra lielākā daļa noritēja interaktīvi, izmantojot 
konkrētu gadījumu analīzi, diskusijas, darbu grupās, diskutējot par tādiem 
jautājumiem kā saprātīgas darba vietas izveidošana invalīdiem, pierādījumu nasta, 
pozitīva darbība, diskriminācija uz vairākiem pamatiem vienlaicīgi, kā arī 
arodbiedrību, NVO loma un to sadarbība pretdiskriminācijas jautājumos.  
 
Tāpat kā 2007. gadā, arī 2008. gada semināra dalībnieki bija ļoti aktīvi. Bija skaidri  
redzams, ka izpratnes līmenis par pretdiskriminācijas jautājumiem bija augstāks, 
nekā iepriekšējos semināros. Dalībnieki uzdeva daudz konkrētākus jautājumus un 
spēja daudz ātrāk saskatīt diskrimināciju dotajos piemēros. Dalībnieki izrādīja arī lielu 
interesi par konkrētiem aspektiem, kas attiecas uz viņu NVO vai arodbiedrības 
darbības jomu. Apkopojot seminārā notikušās diskusijas, bija jāsecina, ka 
arodbiedrības arvien vairāk apzinās savu atbildību, potenticiālo lomu un iespējas 
diskriminācijas novēršanā un tiesiskās aizsardzības nodrošināšanā diskriminācijas 
upuriem. Seminārā izrādītais intereses līmenis un diskusijas tā laikā, kā arī semināra 
dalībnieku atsauksmes par semināru parāda, ka seminārā iegūtās zināšanas tiks 
izmantotas praksē – izmantotas darbā, sadzīvē, izglītojot savus draugus un kolēģus 
vai izplatot iegūtās zināšanas plašākai sabiedrībai. Dalībnieki skaidri norādīja, ka viņi 
ir ieinteresēti piedalīties semināros arī turpmāk, it īpaši par praktiskiem 
pretdiskriminācijas tiesību normu piemērošanas gadījumiem, kā arī jaunumiem 
tiesību normu jomā. Visi atzina, ka sadarbība ir vajadzīga gan NVO vidū, gan starp 
NVO un arodbiedrībām. Seminārs arī parādīja rīkotājorganizācijai (LCC), ka tai ir 
konstruktīva un praktiska loma sadarbības tīklu un pašas sadarbības izveidošanā 
pretdiskriminācijas jautājumu jomā. LCC varētu sniegt savu ekspertīzi, ja tāda būtu 
nepieciešama, kā arī saņemt plašu informāciju par esošo situāciju visā valstī. 
 
2008. gada semināru dalībnieki novērtēja ļoti pozitīvi, tajā skaitā arī semināra saturu, 
modeli, vadītājus, vidi, materiālus un rezultātus. Iespējams, ka visaugstākais 
novērtējums bija tas, ka otrās semināra dienas beigās dalībnieku skaits bija tāds 
pats, kā semināra sākumā, un semināra otrās dienas beigās dalībnieki vēlējās 
turpināt diskutēt tikpat ļoti, cik semināra sākumā. Tāpat kā galvenajā seminārā, daži 
dalībnieki pirms semināra bija kritiski par savām zināšanām un prasmēm. Dalībnieki 
augsti novērtēja diskusijas un informāciju par tiesību normu piemērošanu praksē un 
apgalvoja, ka viņi izmantos seminārā iegūtās zināšanas savā ikdienas darbā. 
Dalībnieki arī augstu novērtēja iespēju iegūtās zināšanas izmantot darbā, dalīties 
pieredzē un izveidot jaunus kontaktus. Daži NVO un arodbiedrības izteica vēlmi 
turpināt sadarbību konkrēti ar semināra organizētājorganizāciju. 
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Galvenie atzinumi  
 
Izpratne par pretdiskriminācijas jautājumiem izvēlētajā mērķauditorijā – 
pretdiskriminācijas jomā strādājošie NVO un arodbiedrības – pakāpeniski palielinās. 
Dalībniekiem bija daudz labāka izpratne par vispārējiem jautājumiem un 
svarīgākajām definīcijām, nekā iepriekšējo semināru dalībniekiem, lai gan joprojām 
var novērot atšķirīgu sagatavotības līmeni, kas ir viens no grūtākajiem uzdevumiem, 
kas jāatrisina semināra vadītājiem. Seminārs atklāja, ka dalībnieki ir gatavi ilglaicīgi 
strādāt ar šiem jautājumiem un ļoti vēlas padziļināt savas zināšanas, iegūstot sīkāku 
informāciju un apgūstot vairāk par konkrētām jomām/pamatiem, kas viņus interesē.  
 
Tomēr izpratnes un zināšanu līmenis par pretdiskriminācijas un iecietības 
jautājumiem sabiedrībā ir diezgan zems, kā to atklāj sabiedrisko aptauju rezultāti, 
sūdzību skaits un to saturs un līdz šim pavisam nelielais diskriminācijas lietu skaits 
Latvijas tiesu praksē. Diskusijās par diskrimināciju un neiecietību joprojām vēl var 
dzirdēt atsaukšanos uz “kultūru un mentalitāšu atšķirībām”, “īpašajiem Latvijas 
apstākļiem” vai Bībeli, lai attaisnotu it kā pastāvošās tiesības diskriminēt 
ekonomiskajās attiecībās (it īpaši nodarbinātībā un mājokļu jomā).  
 
Ir nepieciešams veicināt vispārējo sabiedrības zināšanu un izpratnes līmeni par 
pretdiskriminācijas jautājumiem. Semināros iegūtā pieredze rāda, ka, lai to panāktu, 
vairāk jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un jāpaaugstina tās zināšanu līmenis, ko var 
panākt apzinoties, uzrunājot un veicinot sadarbību starp tām organizācijām, kas jau ir 
parādījušas savu gribu darboties šajā jomā. Gan arodbiedrībām, gan NVO, kas 
nodarbojas ar diskriminācijas jautājumiem, ir dziļa interese saņemt regulāru 
informāciju par jaunāko ES un Latvijas pretdiskriminācijas tiesību normās un to 
praktisko piemērošanu, tajā skaitā arī tiesu lietām diskriminācijas jomā.    
 
Seminārs skaidri parādīja, ka pastāv reālas iespējas izveidot NVO un arodbiedrību  
sadarbību un turpināt veidot zināšanas par pretdiskriminācijas jautājumiem konkrēti 
izvēlētās mērķauditorijās. Lai šīs process būtu saprotams, turpinātos un koordinēts, ir 
jābūt vienai vadošajai organizācijai, kam būtu citu organizāciju un gan valsts, gan 
nevalstiskā sektora uzticība, kas iegūta sniedzot uzticamu un kompetentu ekspertīzi.    
 
Semināra sagatavošana bija izdevība uzsākt sadarbību, jo īpaši tāpēc, ka projektā 
bija paredzēti nevis vienkārši viena semināra norise, bet divu semināru rīkošana un 
plaša apjoma materiālu sagatavošana. LCC sadarbības pieredze ar LBAS bija īpaši 
pozitīva, jo kā papildu rezultāts jāmin arodbiedrību pārstāvju ieteikums, ka abām 
divām organizācijām būtu jāsadarbojas, lai izveidotu seminārus un materiālus 
konkrētām nozaru arodbiedrībām, kas atrodas reģionos. 
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3 Situācijas atainojums: NVO/arodbiedrības, kas cīnās pret diskrimināciju  
 
NVO, kas cīnās pret diskrimināciju, apraksts 
 
1. Kādas ir NVO/arodbiedrības, kas cīnās pret diskrimināciju valsts mērogā? 
 
(a) NVO: Latvijā NVO sāka dibināt deviņdesmito gadu vidū, bet līdz pat šim brīdim 
NVO, kas nodarbojas tikai ar cilvēktiesību jautājumiem, skaits ir neliels. Savukārt no 
šī nelielā skaita tikai dažas NVO savā darbības lokā apmēram pirms septiņiem 
gadiem sāka iekļaut arī pretdiskriminācijas jautājumus. Latvijā nav nevienas NVO, 
kas nodarbotos tikai ar pretdiskriminācijas jautājumiem.  
 
Nedaudzās NVO, kuru darbības sfērā ietilpst arī pretdiskriminācijas jautājumi, varētu 
iedalīt divās grupās: 1) divas NVO, kas nodarbojas ar visiem cilvēktiesību 
jautājumiem, – Latvijas Cilvēktiesību centrs, Latvijas Cilvēktiesību komiteja, un 2) 
vairākas NVO, kas pārstāv konkrētas jomas un interešu grupas – organizācijas, kas 
pārstāv invalīdu tiesības  („Apeirons”, „Sustento”, resursu centrs „Zelda”); 
organizācija, kas pārstāv sieviešu intereses - resursu centrs „Marta”, organizācija, 
kas pārstāv LGTB kopienas intereses – un Afrolatviskā asociācija, kura apvieno 
cilvēkus, kuru izcelsme saistīta ar Āfriku.  
 
Iepriekš minēto organizāciju pretdiskriminācijas darbība vairāku gadu garumā ir bijusi 
ar atšķirīgu intensitātes un iesaistīšanās pakāpi. 
 
Bez iepriekš minētajām organizācijām ir vairākas citas NVO, kas ieviesušas 
individuālus projektus, saistītus ar pretdiskriminācijas jautājumiem dažādu ES grantu, 
lielākoties ESF, EQUAL, kurus administrēja un arī līdzfinansēja Latvijas valdība.    
 
Deviņdesmito gadu vidū un beigās tika izveidots reģionāls cilvēktiesību NVO 
sadarbības tīkls, kurā tika iekļautas mazās NVO no 10 Latvijas pilsētām. Taču laika 
gaitā vairākas organizācijas pārstāja darboties un līdz ar to pārstāja darboties arī 
sadarbības tīkls. 2006. gada februārī izveidoja ENAR – Latvija. Šobrīd tajā ir trīs 
organizācijas: Latvijas Cilvēktiesību centrs, Afrolatviskā asociācija un Latvijas 
Cilvēktiesību komiteja. 
 
Samērā liels skaits (Latvijas kontekstā) ir tādu NVO – apmēram 250 – kas apgalvo, 
ka pārstāv dažādu etnisko un reliģisko grupu, tajā skaitā krievu, ebreju, romu, 
musulmaņu un citu intereses, taču šo NVO darbība galvenokārt skar kultūras un 
savas identitātes saglabāšanas jautājumus.  
 
2004. gada beigās tika izveidota Latvijas Pilsoniskā alianse ir dibināta 2004.gada 
14.decembrī. eLPA ir neatkarīga bezpeļņas nevalstiskā organizācija - biedrība, kuras 
mērķis ir stiprināt pilsonisko sabiedrību Latvijā, atbalstot Latvijas nevalstisko 
organizāciju kopējās intereses un veidojot labvēlīgu vidi biedrību un nodibinājumu 
darbībai. eLPA darbojas kā NVO platforma - dažādu jomu organizāciju oficiāli 
reģistrēts sadarbības tīkls.. eLPA aktīvi darbojas kā NVO sektora interešu aizstāvis, 

http://www.nvo.lv/coop.php?lang=lv&id=42
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sekojot līdzi lēmumu pieņemšanai valsts pārvaldē, piedaloties valsts sekretāru 
sanāksmēs un dažādās darba grupās, kā arī aicinot Latvijas NVO aktīvi līdzdarboties 
un aizstāvēt savas intereses. 
 
(b) Arodbiedrības:  
 
Lielākā daļa no šobrīd pastāvošajām arodbiedrībām ir veidotas uz vēl padomju laikā 
dibinātajām arodbiedrībām un to organizatoriskajām struktūrām, kas ir viens no 
iemesliem, kāpēc lielai sabiedrības daļai joprojām ir maz uzticības pašām 
arodbiedrībām, ne to darbības rezultātiem. Cits faktors, kas izskaidro arodbiedrību 
samērā formālo un neefektīvo darbību, ir vispārējā Latvijas sociālekonomiskā 
situācija: daudzi rādītāji, kā darba samaksa, darba apstākļi un citi, joprojām atpaliek 
no vairākuma Rietumvalstu un pat atsevišķu Centrālās un Austrumeiropas valstu 
rādītājiem.  
 
Arodbiedrības tikai nesen sākušas pievērst uzmanību pret-diskriminācijas 
jautājumiem, galvenokārt dzimumu līdztiesības jautājuma, taču pretdiskriminācijas 
jautājumu vieta to oficiālajā politikā un praktiskajā darbībā joprojām ir nenozīmīga 
Joprojām ir arodbiedrību līderi, kas savos publiskajos paziņojumos ir netieši 
norādījuši, ka pretdiskriminācijas jautājumi Latvijā nav aktuāli, un tāpēc tie nav 
iekļauti arodbiedrību darba kārtībā.    
 
Arodbiedrības veido atsevišķas nozares, un gandrīz visas (95%) arodbiedrības ir 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) biedres. LBAS pārstāv 20 nozaru 
arodbiedrības, kurās ir apvienojušies 170 000 biedri no vairāk nekā 3 000 
uzņēmumiem, institūcijām un organizācijām. Latvijā nav tādas arodbiedrības, kas 
pati vai sabiedrības skatījumā pārstāvētu kādu konkrētu sociālo vai etnisko grupu. 
2008.gadā tika izveidoti pieci arodbiedrību konsultatīvie centri Liepājā, Jelgavā, 
Valmierā, Daugavpilī un Rīgā, kurus vada konsultanti darba tiesisko attiecību un 
darba aizsardzības jautājumos. 

 
2. Ar kādiem diskriminācijas pamatiem, jomām un izplatību strādā šīs NVO?  

 
NVO: Tās NVO, kas pēdējo desmit gadu laikā nodarbojās ar minoritāšu tiesībām, 
vairāk pievēršas tieši diskriminācijai uz etniskās piederības un rasu pamata. 
Salīdzinoši spēcīgas NVO ir pārstāvētas arī tādā jomā, kā diskriminācija uz 
invaliditātes un dzimuma pamata. Kopš pirmā Rīgas Praida 2005.gadā un tam 
sekojošajiem Praidiem, jautājums par homoseksuālu orientācija ir bijis kontroversiāls 
un plaši apspriesta temats, un notikumu rezultātā izveidojusies NVO pievērš 
uzmanību diskriminācijai uz seksuālās orientācijas pamata.   
 
Diskriminācija uz vecuma pamata ir jautājums, ar ko sāk nodarboties pensionāru 
apvienības, taču jāatzīst, ka viņu izpratne par jautājumu ir neliela. Latvijā nepastāv 
organizācija, kas būtu specializējusies reliģiskās diskriminācijas jautājumos, taču 
nedaudzās NVO, kas nodarbojas ar etniskās un rasu diskriminācijas jautājumiem, 
atsevišķos gadījumos cenšas iekļaut arī šo jomu.  
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Tikai viena NVO nodarbojas ar visiem sešiem ES direktīvu aizliegtajiem pamatiem.  
 
Arodbiedrības: joprojām vienīgais diskriminācijas veids, ar ko ir nodarbojušās 
arodbiedrības, ir diskriminācija uz dzimuma pamata, taču šis diskriminācijas pamats 
neattiecas uz šo projektu.  
 
3. Vai pretdiskriminācijas aktivitātes ir šo NVO galvenās aktivitātes vai tikai neliela 

daļa no to kopējā darba 
 
Visas NVO, kas darbojas pretdiskriminācijas jomā, nodarbojas arī ar citiem 
jautājumiem, vai nu tie būtu plašāki cilvēktiesību jautājumi, vai arī ietvertu citus 
jautājumus, kas attiecas uz kādas noteiktas grupas interesēm. Ar retiem 
izņēmumiem, pretdiskriminācijas aktivitātes veido mazu daļu no to kopējā darba.  
 
4. Vai šīs NVO/arodbiedrības ir oficiāli reģistrētas Latvijā? Cik vienkārši/sarežģīti ir 

reģistrēt NVO/arodbiedrību?  
 
NVO: NVO jāreģistrē Valsts Uzņēmumu reģistrā, kas ir samērā vienkārša procedūra: 
valsts institūcijai ir jāiesniedz juridiski pareizi uzrakstīti statūti un dibināšanas 
sapulces protokols. Reģistrācija ir birokrātisks, bet ātrs process. Praksē ir bijuši tikai 
daži gadījumi, kad NVO tika atteikta reģistrācija (atteikums jāpamato ar konkrētām 
tiesību normām). Pārtraukt NVO darbību ir iespējams tikai pamatojoties uz tiesas 
spriedumu un pēc tam, kad ir bijuši brīdinājumi par NVO darbības neatbilstību tiesību 
normām. Bez tam, 2004. gadā spēkā stājās jauns likums par biedrībām un 
nodibinājumiem un tika izstrādāts likums par sabiedriskā labuma organizācijām, kuru 
iecerētais mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos.  
 
Arodbiedrības: Arodbiedrības ir neatkarīgas sabiedriskas organizācijas, kuras var 
izveidot Latvijas Republikas iedzīvotāji, kas strādā vai mācās. Arodbiedrības ir 
jāreģistrē Valsts Uzņēmumu reģistrā. Latvijas praksē nav bijis neviens gadījums, kad 
arodbiedrībai būtu atteikta reģistrācija.  
 
5. Cik lielas ir NVO/arodbiedrības (lielāko arodbiedrību biedru skaits) ? 
 
NVO: Lielākajai daļai NVO ir neliels pastāvīgo darbinieku skaits. Dažām NVO nav pat 
neviena pastāvīgā darbinieka - šādā gadījumā NVO darbība balstās uz 
brīvprātīgajiem. Latvijas Cilvēktiesību centrs ir izņēmums, jo tajā dažādos laika 
periodos strādājuši no 8- 11 darbiniekiem. „Apeironā” strādā 8 pastāvīgie darbinieki 
(vairāk nekā 60 brīvprātīgo), „Afrolat” nav neviena pastāvīga darbinieka, bet tam ir 
apmēram 50 biedri. “Sustento” ir vadošā organizācija, kas apvieno 22 dažādas 
organizācijas, kurās kopā ir apmēram 20 000 biedru, taču pastāvīgo darbinieku 
skaits pašā organizācijā ir neliels. “Mozaīkā” darbojas viens pastāvīgais darbinieks 
un apmēram 10- 12 brīvprātīgo. Resursu centrā cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem 
„Zelda” strādā četri darbinieki.   
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Arodbiedrības: arodbiedrības biedru skaits (kopumā apmēram 25% (200,000) no 
visiem darbiniekiem ir reģistrējušies kā arodbiedrības biedri) neatspoguļo to patiesās 
iespējas ietekmēt sociālos, ekonomiskos un politiskos procesus. Latvijas Izglītības 
darbinieku arodbiedrība ir lielākā Latvijas arodbiedrība, kas apvieno 36 000 izglītības 
un zinātnes nozarē strādājošo, studējošo un pensionāru. LIZDA sastāvā ir 60% 
izglītības un zinātnes nozarēs strādājošo. 
 
6. Vai tie ir biedri/dalīborganizācijas kādā Latvijas organizāciju tīklā? Vai arī tie 

darbojas pilnīgi neatkarīgi?   
 
NVO: lielākā daļa NVO strādā pilnīgi neatkarīgi, un lai arī sadarbība pēdējo gadu 
laikā ir uzlabojusies, ierobežotie materiālie un cilvēku resursi lielā mērā sarežģī 
iespējas uzturēt sadarbību vai iesaistīties ilglaicīgā un formālā sadarbībā. “Apeirons” 
un “Sustento” ir vietējās tīklu organizācijas, tām ir arī daži centri reģionos. Starp 
NVO, kas nodarbojas ar pretdiskriminācijas jautājumiem, pastāv neformāla 
sadarbība, taču mēģinājumi izveidot pret-diskriminācijas NVO sadarbības tīklu līdz 
šim nav izdevušies. 2006. gada februārī tika nodibināta ENAR – Latvija. Šobrīd 
organizācijā ietilpst trīs organizācijas – LCC, Afrolatviskā asociācija un Latvijas 
Cilvēktiesību komiteja. 
  
Arodbiedrības: 95% arodbiedrību ir Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) 
biedres. LBAS apgalvo, ka tajā ir apvienojušies 165 000 biedri no visas Latvijas.  
 
7. Vai tās galvenokārt atrodas galvaspilsētā vai arī visos Latvijas reģionos? 
 
NVO: Organizācijas, kurām ir kaut kāda pieredze un zināšanas pretdiskriminācijas 
jomā, galvenokārt atrodas Rīgā. Lai arī dažas no šīm organizācijām ir tīkla 
organizācijas, kurām ir reģionālie atbalsta centri, reģionālo atbalsta centru kapacitāte 
ir vēl zemāka (attiecībā uz cilvēkresursiem, materiālajiem resursiem un pieredzi) 
nekā to vadošajām organizācijām. Vadoties no LCC pieredzes reģionālo 
pretdiskriminācijas semināru rīkošanā, reģionālo organizāciju izpratne par 
diskrimināciju ir ļoti ierobežota, un seminārā notiekošajās diskusijās tās parasti runā 
par visām sociālajām problēmām.  
 
Arodbiedrības: skaitliski lielākās arodbiedrības, kā arī lielākā daļa arodbiedrību 
atrodas lielākajās Latvijas pilsētās, jo tajās ir koncentrējušās arī dažādas rūpniecības  
nozares. Taču mazākas arodbiedrības darbojas visā Latvijas teritorijā.   
 
8. Vai galvaspilsētā darbojošās NVO/arodbiedrības dara to pašu, ko reģionālās?  
 
NVO: tās NVO, kas atrodas galvaspilsētā, daudz vairāk piedalās Latvijas valdības un 
parlamenta darbā, tās arī vairāk nodarbojas ar dažādu projektu koordināciju visā 
Latvijas teritorijā, kā arī piedalās dažādos starptautiskos pasākumos (vismaz dažas 
NVO), jo galvaspilsētas NVO ir lielāka pieredze un izdevīga atrašanās vieta. Lai gan 
galvaspilsētā izvietotās NVO nodrošina pakalpojumus individuāliem klientiem, tajā 
skaitā arī juridiskās konsultācijas, darbam ar klientiem lielāku uzmanību pievērš tieši 
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reģionālās NVO, taču tās atkal nesniedz juridiskās konsultācijas, jo parasti šīm 
organizācijām nav jurista. Reģionālajām NVO bieži vien ir sistemātiskāki kontakti ar 
vietējās varas pārstāvjiem.  
 
Arodbiedrības: arodbiedrības galvaspilsētā un reģionos dara vienu un to pašu 
darbu, taču  to vadošā organizācija LBAS, kas atrodas Rīgā, kā savu galveno 
uzdevumu ir izvirzījusi politikas veidošanu, lobēšanu un vispārēju politikas jautājumu 
ieviešanu, kā arī mācību organizēšanu arodbiedrību organizāciju biedriem.  
 
9. Kāda ir šo NVO/arodbiedrību politiskā vai sabiedriskā ietekme valstī (uz 

sabiedrību kopumā, pilsonisko sabiedrību, uzņēmumiem, darba devējiem, 
valdību)? 

 
Pilsoniskās sabiedrības piedalīšanās politiskajā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī 
lēmumu pieņemšanā, tradīcija, kas Latvijā turpina attīstīties. Tādēļ šobrīd vēl 
nepastāv stabili mehānismi un veidi, kas nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības 
iesaistīšanos. Arī pašai pilsoniskajai sabiedrībai un valdībai nav īpaši dziļa izpratne 
par to, kā ieviest šādus mehānismus un modeļus. Gan valdība, gan pilsoniskā 
savienība ir veikušas savstarpēji nekoordinētus mēģinājumus stiprināt pilsonisko 
sabiedrību, tomēr šobrīd nav sasniegts vērā ņemams progress.    
 
NVO: dažas NVO, kam ir lielāka pieredze, ir ieguvušas zināmu statusu pilsoniskās 
sabiedrības un valdības acīs, taču, jāatzīmē, ka tie patiešām ir izņēmuma gadījumi 
un noteikti nebūtu attiecināmi uz vispārējo NVO statusu.   
 
Arodbiedrības: jau iepriekš minēto iemeslu dēļ Latvijā arodbiedrībām ir samērā 
nenozīmīga ietekme.  
 
10. Vai šajā jomā darbojošās NVO savstarpēji sadarbojas: 
 
a. Sadarbības mērķis/veids (piemēram, pieredzes apmaiņas, sadarbība kādā 

noteiktā lietā vai kampaņās, kopā rīko dažādus pasākumus)  
 
NVO, kas strādā pretdiskriminācijas jomā, dalās savās zināšanās un pieredzē 
semināros un konferencēs, uzaicinot citu organizāciju pārstāvjus uz saviem 
pasākumiem un projektiem. Šī sadarbība pēdējā laikā ir uzlabojusies, jo bieži vien 
tieši pretdiskriminācijas jautājumi ir tie, kādēļ dažādās jomās strādājošās NVO uzsāk 
sadarbību. Taču joprojām būtu godīgi atzīt, ka  gan pārāk lielās darba slodzes, gan 
arī resursu trūkuma dēļ (ne tikai finansiālu, bet arī laika), sadarbība ir nepietiekama 
un lielākoties ierobežojas tikai ar dalību semināros. Nav bijuši mēģinājumi veikt 
kopīgas sabiedriskas kampaņas, taču ir uzsākti nelieli sadarbības projekti, kuros 
iesaistīti vairāki partneri. Līdz šim nekāda koordinēta sadarbība nav notikusi 
konkrētos diskriminācijas gadījumos, atsevišķos gadījumos vienas nozares NVO 
nosūtījušas klientu ar sūdzību par diskrimināciju citai NVO.  
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b. Vai sadarbība starp organizācijām ir spēcīgāka jomā, kas attiecas uz kādu 
noteiktu diskriminācijas pamatu? Ja jā, kurā?   

 
Pastāv zināma sadarbības koordinācija starp NVO, kas darbojas rasu/etniskās 
piederības jomā, lai arī tā bieži vien ir balstīta tikai uz personīgiem kontaktiem. 
Pēdējā laikā LCC ir mēģinājis uzsākt sadarbību cīņā pret rasismu, piemēram, 
nodibinot nacionālo pretrasisma tīklu. Organizāciju, kas nodarbojas ar invaliditātes 
jautājumiem, nacionālā sadarbības tīkla izveidošana nozīmē, ka šīs jomas 
organizācijas darbojas koordinētāk. Taču jāatzīmē, ka lielākoties koordinējošās 
funkcijas (kā arī vispārējās aktivitātes) pamatā veic tīkla/organizācijas vadošā 
organizācija.  
 
11. Vai tās sadarbojas (uztur sakarus) ar līdzīgām NVO/arodbiedrībām citās valstīs? 
 
a. Ar kaimiņvalstīm?  
 
Vairumam NVO nav tiešu starptautisku kontaktu, taču tādi ir dažām spēcīgākajām 
NVO – it  īpaši tām, kas savā darbībā koncentrējas uz kādu konkrētu sfēru. 
Sadarbība ar kaimiņvalstīm ir pārsteidzoši neattīstīta, it īpaši ar Igauniju un Lietuvu. 
Daļēji tas ir tāpēc, ka šajās valstīs ir tādas pašas attīstības problēmas kā Latvijā, bet 
daļēji tas ir arī tāpēc, ka pirmkārt starptautiskie sakari tika izveidoti jau ar ilglaicīgām, 
spēcīgām un augstas kapacitātes reģionālajām vai starptautiskajām organizācijām 
vai sadarbības tīkliem.   
 
1999. gadā nodibināja Baltijas jūras arodbiedrību tīklu, taču līdz šim tas nav ieviesis 
kādus konkrētus kopējus projektus/ aktivitātes.   
 
b. Ar citām jaunajām ES dalībvalstīm?  
 
Sadarbība ar citām jaunajām ES dalībvalstīm nav pietiekami attīstīta. LCC ilgu laiku 
līdz Starptautiskās Helsinku cilvēktiesību federācijas likvidācijai, bija tās biedrs, kas 
deva iespēju LCC veidot sadarbību ar citām biedru organizācijām. Līdzīgi tas ir arī ar 
Sorosu saistītajām organizācijām, kuru tīkls ir nodrošinājis sadarbības iespējas ar 
valstīm, kas nesen kļuvušas par ES dalībvalstīm. 
 
LBAS ir Eiropas Arodbiedrību konfederācijas biedre.   
 
c. Ar citām? 
 
Salīdzinoši nesen, piedaloties dažādās starptautiskās aktivitātēs, dažas organizācijas 
ir nodibinājušas sakarus ar potenciālajiem partneriem no tādām ES valstīm kā 
Nīderlande, Lielbritānija, Skandināvijas valstis. 2010. gada beigās tika izveidota 
Eiropas pretrasisma kustība (European Grasroots Antiracist Movement - EGAM), 
kurā iesaistītas NVO no vairāk kā 14 ES un EEZ dalībvalstīm, kuras 
pretdiskriminācijas aktivitātēs ir iesaistījies arī Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC). 
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d. Vai tās darbojas starptautiskā līmenī (veic kampaņas, virza diskriminācijas 
gadījumu lietas, citas aktivitātes)?  

 
Ļoti nedaudzas organizācijas pavisam nesen ir uzsākušas darbu starptautiskā 
līmenī, bet šis darbs parasti nozīmē piedalīšanos starptautiska līmeņa diskusijās un 
atbalstu citu organizāciju rīkotajām starptautiskajām kampaņām. LCC ir sniedzis 
informāciju par valstī notiekošo citu valstu organizācijām, piemēram, par patvēruma 
jautājumiem. 2011. gada pavasarī LCC piedalījās pirmajā European Grasroots 
Antiracist Movement (EGAM) organizācijas situācijas testēšanas naktī, kas 
norisinājās 14 lielākajās Eiropas pilsētās un kuras mērķis bija pievērst sabiedrības 
uzmanību rasu un etniskās diskriminācijas riskiem pieejā naktsklubiem.  
 
Ja nerunājam par arodbiedrību dalību starptautiskās arodbiedrību organizācijās kā to 
biedrēm, nav nekādas informācijas par arodbiedrību starptautiska mēroga 
aktivitātēm.   
 
e. Vai tās var darboties angliski? 
 
Organizāciju angļu valodas prasme ir uzlabojusies. Vadošajām organizācijām parasti 
ir lielākā daļa darbinieku, kas prot angliski, bet reģionālajām organizācijām valodu 
zināšanas var būt nepietiekamas. Problēmas nereti sagādā rakstiskās angļu valodas 
zināšanas.  
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4 NVO/arodbiedrību ekspertīze cīņā pret diskrimināciju 
 
Tā kā Latvijas arodbiedrības nav iesaistītas pretdiskriminācijas aktivitātēs, atbildes 
raksturo tikai NVO situāciju.  
 
12. Kāda veida darbībā tās ir iesaistītas?  
 
Tā kā pretdiskriminācijas aktivitātes Latvijā tika uzsāktas tikai pēdējo gadu laikā (ja 
nerunājam par vispārējo pieredzi, kas attiecas uz minoritāšu tiesībām), lielākā daļa 
darbības līdz šim ir bijusi vērsta uz informācijas un izpratnes veicināšanu, tas ir, 
konferences, lekcijas, semināri, mācību kursi, ielu akcijas, utt. Tikai pāris 
organizācijas veic pētījumus. LCC arī piedalījās mēģinājumos izstrādāt un lobēt 
likumdošanu, kā arī iedrošina iesniegt sūdzības, lai tiesās parādītos diskriminācijas 
lietas. NVO arī sāk pārstāvēt cietušos tiesā (cf. 26.) 
 
13. Vai tās pieņem sūdzības par diskrimināciju?  
 
Cik izdevies noskaidrot, tikai ļoti nedaudzas organizācijas pieņem iesniegumus par 
diskriminācijas gadījumiem. Dažas no tām, kas apgalvo, ka pieņem šādus 
iesniegumus, patiesībā nodarbojas ar vispārējiem sociāla rakstura jautājumiem un 
valsts iestāžu neizdarību, nevis ar diskrimināciju. 
 
14. Vai galveno uzmanību tās pievērš savai/vietējai kopienai? 
 
Tā parasti dara reģionālās organizācijas, bet attiecībā uz vadošajām organizācijām 
situācija ir atšķirīga. Konkrēto jomu, piemēram, invalīdu un seksuālās orientācijas 
jautājumu NVO, protams, galveno uzmanību pievērš savai interešu grupai, bet 
cilvēktiesību organizācijas darbojas visās jomās un aptver visu valsti.  
 
15. Vai tās strādā tiešā kontaktā ar cietušajiem?  
 
Daudzām organizācijām nav iespēju strādāt ar individuāliem cietušajiem, taču dažas 
to dara (LCC, Latvijas Cilvēktiesību komiteja, “Apeirons”, “Sustento”). Pārējās, kā 
EYHR-Net, cietušos novirza uz attiecīgajām organizācijām, kurām ir iespējas viņiem 
palīdzēt.  
 
16. Vai uzņēmumā arodbiedrības var pārstāvēt tikai savus biedrus vai jebkuru 

darbinieku?   
 
Likums neaizliedz pārstāvēt jebkuru darbinieku, lai arī viņš/-a nav arodbiedrības 
biedrs, taču praksē arodbiedrības pārstāv tikai savus biedrus ierobežoto resursu un 
iespēju dēļ.   
 
17. Vai tās nodarbojas ar konkrētiem gadījumiem?  
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Ar konkrētiem gadījumiem nodarbojas tikai atsevišķas organizācijas, tās, kuras 
sniedz juridisko palīdzību.    
 
18. Vai tām ir pieeja valsts finansējumam, lai konstatētu un risinātu konkrētus 

diskriminācijas gadījumus?  
 
Latvijā nav finansējuma tieši tādam mērķim, taču ir iespējams iegūt finansējumu no 
attiecīgām ES grantu shēmām, kurās nelielu daļu (parasti 15%) finansē arī Latvijas 
valsts. 2007. gadā LCC saņēma finansējumu no Sabiedrības integrācijas fonda, lai 
ieviestu projektu, kura viena no aktivitātēm bija arī diskriminācijas testēšana 
nodarbinātībā.   
 
19. Vai tajā ir iekļauta arī cietušā pārstāvēšana tiesā?  
 
Līdz šim Latvijā ir bijuši tikai daži diskriminācijas gadījumi, kas nonākuši tiesā, taču 
gan LCC, gan Latvijas Cilvēktiesību komiteja ir bijušas personu juridiskie pārstāvji 
rasisma un diskriminācijas lietās tiesā. Kopš 2005. gada pavasara pavisam ir bijušas 
četras diskriminācijas tiesu lietas, kas dažādā mērā iesaistīja arī pretdiskriminācijas 
jomā darbojošos NVO: 1) diskriminācijas lieta uz seksuālās orientācijas pamata, kad 
seksuālā orientācija bija iemesls darba atteikumam. Cietušo pārstāvēja Aleksejs 
Dimitrovs no Latvijas Cilvēktiesību komitejas, viņš ir arī palīgs politiskās apvienības 
Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā Saeimas frakcijai; 2) par pieeju sabiedriskām 
vietām, liegtu uz invaliditātes pamata. Lietā cietušais bija NVO “Apeirons”, kas lobē 
invalīdu tiesības, darbinieks (cietušā aizstāvis bija privāts advokāts); 3) attiekšanās 
pieņemt darbā uz dzimuma pamata. Lietā kā pārstāve piedalījās LCC juriste; 4) 
nevienlīdzīga samaksa uz dzimuma pamata. Lietā cietušo pārstāvēja LCC juriste. 
 
20. Vai NVO/arodbiedrības var iesaistīties juridiskos vai administratīvos procesos, 

lai pārstāvētu vai atbalstītu personas, kas cietušas no diskriminācijas?    
 
Pretdiskriminācijas tiesību normas joprojām nav pilnībā izstrādātas un pieņemtas, 
tajā skaitā Saeima joprojām nav pārņēmusi dažas ES pretdiskrimināciju direktīvu 
prasības valsts likumdošanā. Biedrībām un nodibinājumiem, kuru statūtos noteiktie 
mērķi vērsti uz cilvēktiesību vai indivīda tiesību aizsardzību, ir tiesības ar aizskartās 
fiziskās personas piekrišanu vērsties iestādēs vai tiesā un aizstāvēt šīs personas 
tiesības vai likumiskās intereses lietās, kas saistītas ar atšķirīgas attieksmes 
aizlieguma pārkāpumu. 
 
21. Vai NVO/arodbiedrības var izmantot plašas sabiedriskas akcijas, ja tādas ir 

atļautas valsts līmenī?  
 
Likums neaizliedz rīkot plašas sabiedriskas akcijas/protestus, taču vispārēja NVO un 
arodbiedrību kapacitāte un, kopumā ņemot neattīstītā pilsoniskā sabiedrība, būtu 
galvenie šķēršļi iespējām sarīkot šādas akcijas.  
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22. Vai tās veic citas praktiskas darbības? (piemēram, palīdzība cietušajiem vai 
potenciālajiem cietušajiem, sociālā palīdzība, utt)  

 
LCC jurists sniedz bezmaksas juridiskās konsultācijas LCC Rīgas birojā,  un nesen 
tika uzsākti arī izbraukumi uz reģionu centriem, pirms tam izsludinot pieņemšanas 
laikus vietējās avīzēs un sadarbībā ar vietējiem NVO; “Apeirons” un “Sustento” 
sniedz sociālo palīdzību ļoti lielā apjomā. Netiek veikta nekāda darbība, lai sniegtu 
atbalstu un palīdzību cietušajiem, izņemot iespēju griezties krīzes centrā, kas sniedz 
psiholoģisko palīdzību jebkādas krīzes gadījumā (taču šim centram nav pieredzes 
tieši rasisma vai diskriminācijas jautājumos).  
 
23. Vai tie iestājas un aicina veikt izmaiņas tiesību normās un politikā?  
 
LCC piedalījās Sabiedrības integrācijas lietu sekretariāta darba grupā, kuras 
uzdevums bija izstrādāt pretdiskriminācijas tiesību normas. Arī citi LCC darbinieki ir 
nodarbojušies ar izmaiņu lobēšanu dažādos likumos un tiesību normās, piemēram, 
par naida noziegumiem; “Sustento” pārstāvji ir piedalījušies Labklājības un Veselības 
ministrijas darba grupās. Iepriekš minētās organizācijās ir aicinājušas veikt 
pārmaiņas politikā (kas Latvijas gadījumā gan nozīmē politikas izveidošanu) dažādās 
konferencēs, intervijās medijiem un rakstos.  
 
24. Kādas ir to attiecības ar valsts vadību?  
 
Pamatā sadarbība ar valdību diskriminācijas jautājumos atšķiras atkarībā no 
diskriminācijas pamata: ja ir runa par diskrimināciju, piemēram, uz invaliditātes vai 
vecuma pamata, tad sadarbība norit vieglāk, taču, ja runa ir par pretrunīgi vērtētiem 
vai politiski jūtīgiem pamatiem, piemēram, seksuālā orientācija un etniskā piederība, 
tad sadarbība ir samērā sarežģīta. Tomēr, ilglaicīgi darbojošās NVO laika gaitā ir 
spējušas izveidot labus kontaktus ar dažādām valsts institūcijām (un dažreiz ar 
konkrētiem darbiniekiem no šīm institūcijām neoficiālai sadarbībai). LCC un 
organizācijas, kas aizstāv invalīdu tiesības, nereti tiek aicinātas sniegt savu 
ekspertīzi vai piedalīties oficiālās darba grupās. Taču jāatzīst, ka ir brīži, kad 
sadarbība nesokas, jo vēl joprojām valsts institūcijas uztver NVO kritiku diezgan 
personīgi un dažreiz pat ar atklātu izsmieklu un publisku pretestību. Pēdējo gadu 
laikā arvien vairāk pilsoniskā sabiedrība tiek aicināta uz dažādām konsultācijām, bet 
bieži vien tā ir tikai formāla “ķeksīša pievilkšana”, bet bieži vien nav pat tādas.  
 
25. Ar reģionāla mēroga valsts institūcijām un vietējām pašvaldībām?  
 
Attiecības ar vietējo pašvaldību ir atkarīgas no atrašanās vietas (un organizācijas). Ir 
pavisam neseni piemēri par projektiem, kuros bija iesaistīti gan reģionāla, gan vietēja 
līmeņa partneri, tajā skaitā arī valsts institūcijas (piemēram, viens no “Sustento” 
projekta mērķiem ir izveidot sadarbību starp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trīs 
reģionālajām pašvaldībām, lai uzlabotu viņu iespējas aktīvāk piedalīties lēmumu 
pieņemšanā). Vietēja mēroga NVO, lai arī tās vēl nav tik spēcīgas, parasti ir 
veiksmīgāka sadarbība ar reģionālajām un pašvaldību iestādēm, bet kopumā šķiet, 
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ka šī sadarbība ir lielā mērā atkarīga no personīgām attiecībām. Dažās Latvijas 
lielākajās pilsētās ir konsultatīvās padomes konkrētos jautājumos (taču nav nevienas 
par diskrimināciju), kurās iekļauj arī NVO, tā uzlabojot to iespējas sadarboties.  
 
26. Kāda ir arodbiedrību sadarbība ar darba devēju organizācijām?  
 
LBAS ir valsts mēroga sadarbība ar Darba devēju konfederāciju. Tomēr LBAS 
apgalvo, ka sadarbība ar darba devējiem patiesībā ir nepietiekama un pārāk vāja, jo 
nav organizāciju, kas pārstāvētu darba devēju intereses.   
 
27. Vai tām ir saites ar specializētajām institūcijām/tiesībsargu?  
 
Latvijas vienādas attieksmes veicināšanas iestādi (Latvijas Valsts cilvēktiesību birojs 
- VCB) nodibināja tikai 2005. gada beigās un no 2007. gada janvāra tas pārtapa par 
Tiesībsarga biroju. Cilvēktiesību NVO ir bijusi laba sadarbība ar VCB, tajā skaitā 
daloties pieredzē, piedaloties darba grupās un semināros utt. Taču VCB kapacitāte 
vai resursi nebija lielāki nekā dažām no NVO, lai arī VCB oficiāli noteikto tiesību loks 
bija daudz plašāks, nekā tas ir NVO (piemēram, juridiski garantēta pieeja veikt 
pārbaudes, mediatora loma). Finansējums Tiesībsarga birojam ir vairākkārt 
palielināts, kā arī gandrīz pēc diviem gadiem, kuru laikā birojs bija bez oficiālas 
vadības, 2007. gada februārī Saeima beidzot atbalstīja arī plašākai sabiedrībai 
pieņemamu kandidātu Tiesībsarga biroja vadītāja amatam. Šie notikumi liek cerēt, ka 
turpmākā Tiesībsarga biroja sadarbība ar NVO attīstīsies ātrāk un pozitīvi.    
 
28. Kāda ir darbinieku kvalifikācija?  
 
Cilvēki, kas strādā NVO, parasti ir beiguši universitāti, bieži vien viņu studiju joma ir 
bijusi kāda no sociālajām zinātnēm (kas diemžēl nebija padomju izglītības sistēmas 
spēcīgā puse un vēl joprojām piedzīvo daudzus kritiskus brīžus). Spēcīgākajām NVO 
ir arī štata juristi vai tiesību eksperti. Latvijas augstākās mācību iestādes nenodrošina 
kvalitatīvas studijas cilvēktiesību un vienādu tiesību jautājumos, tāpēc darbiniekiem 
šajos jautājumos ir ļoti maza pieredze (izņemot to, kas iegūta praksē strādājot). 
Valodu zināšanas reizēm ir šķērslis, lai varētu piedalīties starptautiska mēroga 
darbībā, taču lielākoties darbinieki zina vismaz divas valodas (latviešu un krievu), un 
bieži vien organizācijā ir darbinieki, kas pārzina angļu valodu (ne tik bieži ir 
darbinieki, kas runā franciski, vāciski).  
 
29. Kā darbinieki tiek apmācīti strādāt ar pretdiskriminācijas jautājumiem?  
 
Pavisam nedaudziem darbiniekiem no dažām spēcīgākajām NVO ir bijusi iespēja 
piedalīties starptautiskās mācībās Abo akadēmijā Somijā, ANO un Eiropas Padomes 
organizētajos semināros, tiesvedības seminārā Nīderlandē, apmācībās par rasu 
direktīvām Budapeštā. Latvijā LCC kopā ar Romu tiesību centru (Roma Rights 
Centre) rīkoja apmācības par rasu direktīvu vietējiem NVO pārstāvjiem Rīgā. LCC ir 
rīkojis arī vairākus pretdiskriminācijas seminārus Latvijas NVO reģionos. Tajos tika 
apskatīti tādi jautājumi, kā attīstība Latvijas pretdiskriminācijas tiesību normās, ES 
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direktīvas, NVO loma un iespējamā tiesvedības loma. Kopumā ņemot, mācības nav 
bijušas pietiekami aptverošas. Tikai neliels skaits cilvēku, kas strādā ar 
pretdiskriminācijas jautājumiem, ir saņēmuši atbilstošu apmācību.  
 
30. Vai darbinieki ir piedalījušies mācībās, kā rakstīt projektu pieteikumus un 

iesniegt atskaites? 
 
Lielākajai daļai organizāciju ir pieredze projektu pieteikumu rakstīšanā, lai gan šādas 
pieredzes apjoms ir ļoti atšķirīgs. Tikai ļoti nedaudzām organizācijām ir pieredze ES 
finansējuma piesaistīšanā, kas iekļauj arī projekta pieteikumu izstrādi. Arī tikai pāris 
organizācijām ir pieredze sadarboties ar citām organizācijām viena projekta ietvaros. 
LCC bija vadošā organizācija ES trīs gadu projektā par cilvēktiesību ievērošanu 
slēgtajās iestādēs, projektā piedalījās arī starptautiski partneri, bet tas ir pirmais tāda 
mēroga projekts Latvijā.  Dažām no lielākajām organizācijām ir pieredze izstrādāt 
projektu pieteikumus ES piedāvātajam finansējumam, ko administrē Latvijas 
institūcijas, vai finansējumam no citiem starptautiskiem avotiem (piemēram, 
vēstniecībām, reģionālām organizācijām), bet būtu jāatzīst, ka lielākajai daļai 
organizāciju nav atbilstošu projektu un projektu pieteikumu izstrādāšanas prasmju. 
Apmācība šajā jomā ir bijusi niecīga, tāpēc būtu nepieciešams veikt papildu mācības. 
Mazākiem un ārpus Rīgas esošiem NVO projektu izstrādes kapacitāte un pieredze ir 
diezgan zema.   
 
31. Kā organizācijas vērtē sava darba sekmīgumu un pretdiskriminācijas darba 

kvalitāti?   
 
Līdz šim nav notikusi ietekmes izvērtēšana, daļēji arī tāpēc, ka pats 
pretdiskriminācijas darbs Latvijā ir sācies pavisam nesen. Rādītāji, kam parasti 
pievērš uzmanību, ir darbības atspoguļojums un biežums medijos, ietekme uz 
likumdošanu un oficiālo politiku un ilgākā laika posmā iegūstami rādītāji - sabiedrības 
diskurss un sabiedriskās aptaujas. Kad LCC rīko seminārus, to beigās tiek lūgts 
aizpildīt novērtējuma anketas, kā arī semināra sākumā un beigās atvēl laiku 
diskusijām un jautājumiem, lai gūtu priekšstatu, vai auditorija ir sapratusi sniegto 
informāciju. Kopējais priekšstats ir, ka zināšanu līmenis ir ļoti atšķirīgs, tāpēc ir 
svarīgi izstrādāt individuālu pieeju, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju ar dažādām 
auditorijām. Vēl viens atzinums ir, ka jārīko semināru turpinājumi, kā arī semināru 
sērijas, kas aplūko konkrētākus jautājumus vai konkrētus pamatus.  
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5 NVO, kas cīnās ar diskrimināciju, vajadzības un problēmas 
 
32. Ar kādām lielākajām problēmām nākas saskarties NVO/arodbiedrībām, kas 

cīnās pret diskrimināciju? 
 
Finansējuma trūkums ir visu Latvijas NVO lielākā problēma, taču problēmas ar 
finansēm ir tieši saistītas ar kapacitātes jautājumu, kas nepieciešama, lai 
finansējumu varētu izmantot efektīvi. Pretdiskriminācija ir jauna un nepopulāra tēma, 
tādēļ ir samērā grūti iegūt finansējumu šādiem projektiem no valsts vai privātajiem 
avotiem, bet to kompensē plašās finansējuma pieejamības iespējas ES līmenī.  
 
33. Vai pretdiskriminācijas NVO viena no lielākajām problēmām ir 

ekspertīzes/darbinieku trūkums?  
 
Lielākajai daļai NVO patiešām trūkst kvalificētu darbinieku, un atbilstoša finansējuma 
trūkums liedz organizācijām apmācīt jau esošos darbiniekus.   
 
34. Vai pretdiskriminācijas NVO/arodbiedrību viena no lielākajām problēmām ir to 

darbinieku nepietiekamās zināšanas vai prasmes?  
 
Latvijā ir tikai daži cilvēktiesību juristi – vai juristi, kurus interesē cilvēktiesību 
jautājumi, un neviens no viņiem nestrādā tikai ar diskriminācijas jautājumiem, tāpēc 
NVO ir ļoti grūti piesaistīt kvalificētus juristus. Sociālās zinības studējušie ir izrādījuši 
lielāku interesi, bet tādā gadījumā nepieciešamas papildu mācības. Parasti piesakās 
darbinieki, kam ir interese un apņemšanās strādāt ar šiem jautājumiem, taču 
pārsvarā viņiem nav iepriekšēju zināšanu par šo jomu. 
 
35. Kādas mācības ir nepieciešamas NVO/arodbiedrībām, lai tās veiktu savu darbu 

tā, kā to pašas vēlas?   
 
Mācības ir nepieciešamas gan par saturu (par diskriminācijas jēdzieniem (tajā skaitā 
par to, kas nav diskriminācija un detalizēts izskaidrojums par to, kādi ir izņēmumi 
aizliegumiem diskriminēt) direktīvās, Latvijas tiesību normās, sūdzību un vienošanās 
procedūrām, tiesvedību, par praktiskiem diskriminācijas piemēriem un kā tos 
veiksmīgi atrisināt, par situāciju ES un starptautiski pieejamajiem tiesiskās 
aizstāvības veidiem). Mācības ir nepieciešamas arī par to, kā efektīvi pasniegt 
informāciju un kā veicināt interesi un diskusijas. 
 
36. Vai to darbiniekiem ir bijušas pietiekami plašas mācības par Latvijas 

pretdiskriminācijas tiesību normām?  
 
Darbinieku apmācības nav bijušas pietiekamas (bet jāņem vērā, ka Latvijas 
pretdiskriminācijas tiesību normas nodarbinātībā ir pieņemtas tikai nesen, bet citās 
jomās vēl nav pieņemtas vispār).  
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37. Vai to darbinieki ir guvuši pietiekami plašu apmācību par Eiropas 
pretdiskriminācijas tiesību normām?   

 
Darbinieku apmācības nav bijušas pietiekamas.  
 
38. Vai darbiniekiem ir bijušas mācības par to, kā konsultēt valdību: politikas 

priekšlikumi? Priekšlikumi tiesību normu izstrādei/grozījumiem?  
 
Dažiem no lielāko NVO darbiniekiem ir samērā plaša pieredze šādās lietās, bet 
kopumā tie ir tikai daži indivīdi, kas šīs zināšanas guvuši aktīvi piedaloties valdības 
darbā (tāpat kā pati valdība). Mazākiem NVO ir neliela pieredze vai tās nav vispār. 
Likumprojektu priekšlikumi pati par sevi ir problēma Latvijā, jo milzīgs apjoms tiesību 
normu tiek pieņemts īsā laika posmā, un gandrīz nekad likumprojektu priekšlikumi 
netiek pietiekami analizēti un izstrādāti. Tā rezultātā ne reti tiek pieņemtas 
nekvalitatīvi izstrādātas tiesību normas. 
 
39. Vai tām vajadzētu vairāk veicināt savu pretdiskriminācijas pozīciju?  
 
Tā kā pretdiskriminācija ir jauna tēma Latvijā, ir skaidrs, ka lielāka uzmanība ir jāvelta 
pretdiskriminācijai kā tādai, kā arī NVO lomai, strādājot ar diskriminācijas 
jautājumiem. Tām NVO, kas jau darbojas šajā jomā, sava interese un pieaugošās 
zināšanas par šo jomu ir jāparāda plašākai sabiedrībai. 
 
40. Vai tām vajadzētu vairāk “piestrādāt” pie aktivitātēm ar klientiem?  
 
Lai gan klientiem piedāvātais pakalpojumu klāsts un veidi ir ļoti atšķirīgi NVO vidū, 
visām NVO, pat tām, kas jau to dara, ir jādara vairāk. Pirmkārt, ir nepieciešams atklāt 
nepārprotamus diskriminācijas gadījumus, lai varētu uzsākt stratēģisko tiesvedību un 
attīstītu tiesu praksi. Līdz šim ir bijis sarežģīti piesaistīt klientus ar sūdzībām par 
diskrimināciju (ne tikai NVO, bet arī Valsts Cilvēktiesību birojam), kas iespējams ir 
sabiedrības zemā informētības līmeņa dēļ. Tajā pašā laikā iesniegumi, kas šobrīd 
tiek saņemti, bieži vien nav saistīti ar diskriminācijas gadījumiem, lai arī cik nopietna 
būtu klienta iesniegtā sūdzība.   
 
41. Vai tām vajadzētu vairāk “piestrādāt” pie savas sadarbības ar valdību – lai 

paaugstinātu savu uzticamību un statusu?  
 
Daudzām organizācijām ir jāuzlabo sava darbība valdības darbā, sniedzot savas 
atziņas par tiesību normu un politikas veidošanu. Uzticamība un statuss tiek veidoti, 
stratēģiski izvēloties starptautiskos sadarbības partnerus un piedaloties starptautiska 
mēroga aktivitātēs, kā arī nopietni padziļinot savu ekspertīzi, kas tādēļ būtu liekamas 
kā NVO prioritātes. Ir jāveicina arī sadarbība starp NVO sadarbību tīkliem, jo tādējādi 
tie varētu sevi efektīvāk pārstāvēt valdības līmenī. NVO ir jāiziet ārpus jau 
pierastajiem darbības rāmjiem –  dalībai ministriju darba grupās un Saeimas 
komisijās ekspertu lomā – un vairāk darba ir jāiegulda sadarbības izveidošanā un 
semināru rīkošanā valsts institūcijām un to vadošajiem darbiniekiem visdažādākajās 



 

25 
 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

nozarēs (piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, tiesām, nodarbinātības 
aģentūrām, utt)  
 
42. Vai arodbiedrībām ir vairāk “jāpiestrādā” pie savas sadarbības ar 

uzņēmumiem/darba devēju organizācijām?  
 
Arodbiedrībām ir jāceļ sava kapacitāte visās jomās, tajā skaitā arī to sadarbība ar 
uzņēmumiem un darba devēju organizācijām.  
 
43. Vai tām vajadzētu vairāk “piestrādāt” pie sabiedrības viedokļa veidošanas un 

zināšanu paaugstināšanas?  
 
Sabiedrības zināšanas par diskriminācijas jautājumiem ir pavisam nelielas. 
Sabiedrisko aptauju rezultāti atklāj, ka vai nu cilvēki ar vārdu „diskriminācija” apzīmē 
jebkādas problēmas, vai tieši pretēji, noliedz jebkādu diskrimināciju. Ļoti būtisks ir 
darbs ar medijiem, un lai gan dažas organizācijas medijos tiek atspoguļotas samērā 
bieži, pati pretdiskriminācijas tēma nav pietiekami atspoguļota. Būtiski ir pievērst 
īpašu uzmanību darbam ar medijiem un potenciālo partneru noteikšanai. Tāpēc arī 
turpmāk ir jābūt sabiedriskiem pasākumiem, publikācijām un semināriem, īpašu 
uzmanību pievēršot to rīkošanai reģionos un mazpilsētās. 
 
44. Ko tām vajadzētu attīstīt?  
 
NVO ir jāattīsta gandrīz visu veida aktivitātes un jomas: zināšanas un prasmes, spēja 
piesaistīt finansējumu, darbs ar medijiem, projektu pieteikumu rakstīšana, darbs ar 
valdību, lobēšana, savstarpējā sadarbība un koordinēšana, utt.  NVO ir jāattīsta arī 
mediācijas prasmes, kā arī tiesvedības iemaņas.  
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6 Latvijas pretdiskriminācijas tiesību normas 
 
Diskriminācijas aizliegums jau ilgstoši pastāv Latvijā, jo tas ir nostiprināts gan 
Latvijas likumos, gan virknē Latvijai saistošu starptautisku cilvēktiesību dokumentu.1 
1998. gadā, kad Latvijas Republikas Satversmi papildināja ar cilvēka pamattiesību 
nodaļu, tajā iekļāva arī 91. pantu par vienlīdzību.  
 
Tomēr laika posmā pirms un pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā (ES) 
diskriminācijas jautājumi ir ieguvuši arvien lielāku aktualitāti. Uz Eiropas Savienības 
līguma 13. panta pamata, kas paredz diskriminācijas aizliegumu, izstrādātās 
vienlīdzības direktīvas - Padomes 2000. gada 29. jūnija Direktīva 2000/43/EC, kas 
ievieš vienādas attieksmes principu pret personām neatkarīgi no rasu vai etniskās 
piederības (turpmāk Rasu Direktīva), un Padomes 2000. gada 27. novembra 
Direktīva 2000/78/EC (turpmāk Nodarbinātības direktīva), kas nosaka kopēju sistēmu 
vienādai attieksmei nodarbinātībā un profesijās – Latvijai kļuva saistošas līdz ar 
iestāšanos ES. To prasības kā likumā paredzēto minimumu toreizējām ES 
dalībvalstīm bija jāievieš nacionālajā likumdošanā līdz 2003. gadam, bet valstīm, kas 
ES iestājās 2004. gada 1. maijā, tās bija jāievieš līdz iestāšanās brīdim. Tā kā Latvija 
līdz iestāšanās brīdim ES nebija ieviesusi šo direktīvu prasības likumos, šis process 
turpinājās līdz pat 2010.gadam.  
 
ES direktīvu pārņemšanas process un tā loma likumu attīstībā un informācijas 
izplatīšanā ir ietekmējis, ka lielākā uzmanība bijusi vērsta tieši uz sešiem direktīvās 
uzskaitītajiem diskriminācijas aizlieguma pamatiem (dzimums, rase vai etniskā 
izcelsme, reliģija vai pārliecība, invaliditāte, vecums un seksuālā orientācija), tomēr 
jāatzīmē, ka Latvijas Republikas likumos, kā arī citos starptautiskajos cilvēktiesību 
dokumentos, ir uzskaitīts lielāks aizliegto pamatu skaits, turklāt šis saraksts nav 
izsmeļošs. Arī uzmanība dažādām jomām atšķiras, bet nodarbinātības jomai 
nenoliedzami ir bijusi vissvarīgākā loma valstīs, kur jau sen izveidojusies juridiskā 
bāze un prakse diskriminācijas jautājumos. Droši vien nav nejaušība, ka arī Latvijā 
pirmās tiesu lietas bija saistītas tieši ar nodarbinātību. Pēdējā laikā arvien lielāka 
uzmanība tiek pievērsta publiski pieejamām precēm un pakalpojumiem 
 
Neskatoties uz pēdējos gados veiktām aptaujām un pētījumiem par reālo situāciju ar 
diskrimināciju Latvijā joprojām ir nepietiekama informācija, (Sk. Pētījumi), 2006. gada 
vasarā veiktajā Eirobarometra aptaujā Latvijas iedzīvotāji uzskatīja, ka Latvijā 
visizplatītākā ir diskriminācija uz vecuma (55%), invaliditātes (51%) un seksuālās 
orientācijas pamata (32%), tālāk seko diskriminācija pēc etniskās piederības (29%), 
dzimuma (21%) un reliģiskās piederības (10%). Tikai 28% aptaujāto apgalvoja, ka 

                                                
1  ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 2.pants; ANO Starptautiskā pakta par pilsoņu un 

politiskajām tiesībām 2.panta 1.daļa, 3.pants un 24.pants; ANO Konvencija par jebkuras rasu 
diskriminācijas izskaušanu; ANO Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu; 
ANO Starptautiskais pakts par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām; Eiropas 
Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pants.  
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zinātu savas tiesības, ja būtu kļuvuši par diskriminācijas upuriem, un tikai 33% 
uzskata, ka Latvijā tiek darīts pietiekami daudz cīņā ar diskrimināciju.2 
 
Saskaņā ar Eirobarometra 317 pētījuma datiem,3 2009.gadā, runājot par 
diskriminācijas izplatību Latvijā respondenti visbiežāk norādīja uz vecumu (67%) un 
invaliditāti (64%) kā galvenajiem diskriminācijas pamatiem, kas ir nedaudz vairāk kā 
Eiropas Savienībā (ES) kopumā (attiecīgi 58% un 53%). Mazāk respondentu 
pieminēja seksuālu orientāciju (40%), kas ir mazāk ES kopumā (47%). Interesanti, ka 
tikai 34% respondentu Latvijā uzskata diskrimināciju uz etniskās izcelsmes pamata 
par izplatītu, kamēr ES kopumā respondenti visbiežāk piemin šo pamatu (61%). 
Jāpiemin arī tas, ka Latvijas respondentu vidū tikai 6% ieder pie etniskam 
minoritātēm, kas ir daudz mazāk nekā etnisko minoritāšu īpatsvars Latvijas 
iedzīvotāju kopumā (ap 40%). Vēl retāk Latvijā tiek pieminēta diskriminācija uz 
dzimuma pamata (LV29%, ES40%), bet pavisam reti – diskriminācija uz reliģijas vai 
ticības pamata (LV13%, ES39%).  
 
QE1 Par katru no turpmāk nosauktajiem diskriminācijas veidiem sakiet, lūdzu, vai, 
Jūsuprāt, tā (MŪSU VALSTĪ) ir ļoti izplatīta, diezgan izplatīta, samērā reti sastopama 
vai ļoti reti sastopama? Diskriminācija dēļ ...Atbilde: Kopā “izplatīta” 

 
 
Salīdzinājumā ar ES kopumā, respondenti Latvijā mazāk informēti par savām 
tiesībām diskriminācijas gadījumā: savas tiesības nezin gandrīz divas trešdaļas no 
Latvijas respondentiem (64%) un nedaudz vairāk kā pusi no ES respondentiem 
(52%).  

                                                
2  European Commission, Discrimination in the European Union, Special Eurobarometer 263/Wave 

65.4-TNS Opinion & Social (2007),172 p., 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jan/euro_baro_summary_en.pdf. 

3  Special Eurobarometer 317: Discrimination in the EU in 2009, 
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf, Diskriminācijas Eiropas 
Savienībā 2009.gads, http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_lv_lv1.pdf. 

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jan/euro_baro_summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_en.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_lv_lv1.pdf
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QE10 Vai Jūs zināt, kādas ir Jūsu tiesības, ja esat kļuvis/-usi par diskriminācijas 
upuri vai tiekat aizskarts/-a? 

 
QE15T Gadījumā, ja esat cietis (cietusi) no diskriminācijas vai uzmākšanās darba 
vietā, kam Jūs visdrīzāk par to ziņotu? 

 
*Latvijas respondentiem tika norādīts Tiesībsargs  
 
Respondentu vairākums Latvijā (61%) uzskata, ka valstī netiek pietiekami daudz 
darīts, lai cīnītos ar dažādiem diskriminācijas veidiem. Tas ir ievērojami vairāk nekā 
ES kopumā (44%).  
 
 



 

29 
 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

QE9 Kopumā, vai Jūs teiktu, ka (MŪSU VALSTĪ) pietiekami daudz tiek darīts, lai 
cīnītos ar visiem diskriminācijas veidiem? 

 
 
Tomēr Latvijā situācijas izpēte ir vēl tikai sākuma posmā un, neskatoties uz 
pamazām pieaugošo informācijas daudzumu un pētījumu skaitu, reālā situācija 
attiecībā uz diskrimināciju dažādās jomās un uz dažādiem pamatiem vēl nav 
pietiekami izanalizēta. Taču diskriminācijas sūdzību skaits un lietu skaits tiesās 
pakāpeniski palielinās.  
 
Galvenā valsts institūcija, kas atbild par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu, 
ir Tiesībsarga birojs (līdz 2007.gada 1.janvārim Valsts cilvēktiesību birojs), kas 
darbojas arī kā specializētā iestāde saskaņā ar Rasu direktīvas 13. pantu. Līdzās 
citām funkcijām, Tiesībsargs veicina privātpersonu cilvēktiesību aizsardzību, sekmē 
vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida diskriminācijas 
novēršanu, kā arī sekmē sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām. 
Tiesībsarga galvenā darbība diskriminācijas novēršanā ir saistīta ar sūdzību 
izskatīšanu.  
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6.1 Tiesībsarga dati 2008.-2010.gads sūdzības par diskrimināciju  
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Kopā  2010  135
9 

294 185 649 44 307 224
2 

3601 

2009  198
6  

609  402  772  93  242  161
7  

3603  

2008  250
2  

741  412  1009  138  247  243
4  

4936  

Diskriminācija 2009  63 47 30 9 9 24 28 91 

2009  101  67  34  23  23  16  80  181  

2008  127  94  30  20  32  27  193  320  

Avots: Latvijas Republikas Tiesībsarga 2010.gada parskats (pp.140-142). 
 
http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Tiesibsarga%202010.gada%20zinojums_ga
la.pdf. 
 
Valsts darba inspekcija, kuras kompetencē arī ietilpst diskriminācijas gadījumu darba 
tiesiskajās attiecībās izskatīšana, atšķirībā no VCB/Tiesībsarga, var piemērot 
sankcijas diskriminācijas gadījumos, uzliekot administratīvo sodu no 100-500 LVL 
diskriminācijas aizlieguma pārkāpējam. Laikā no 2007. līdz 2011. gada 31. 
decembrim Valsts darba inspekcija ir pieņēmusi deviņpadsmit lēmumus par 
diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu: 2008 – 2, 2009 – 2, 2010 – 1, 2011 – 14.  
 
2005.-2011.gadā Satversmes tiesa izskatīja vairākas lietas, kurās sūdzības 
iesniedzēji apstrīdēja tiesību normu atbilstību Satversmes 91. pantam.  
 
2005.-2011.gadā vispārējās jurisdikcijas tiesas izskatījušas pāri par divdesmit lietām, 
kas saistītas ar diskrimināciju. Arī nevalstisko organizāciju vidū interese par 
diskriminācijas jautājumiem aug, un tajās NVO, kuras sniedz juridisko (vai citu) 
palīdzību klientiem, arī pieaug sūdzību skaits par diskrimināciju. 
 
6.2 Likumi 
 
Vienlīdzības princips ir nostiprināts Latvijas Republikas Satversmes 91. pantā, kas 
nosaka: „Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības 
tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.” 

http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Tiesibsarga%202010.gada%20zinojums_gala.pdf
http://www.tiesibsargs.lv/files/downloads/Tiesibsarga%202010.gada%20zinojums_gala.pdf
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Praksē šī likuma norma ir lietota, apstrīdot tiesību normas Satversmes tiesā saskaņā 
ar Satversmes tiesas likumu,4 kas nosaka, ka Satversmes tiesas kompetencē ir 
izskatīt lietas par likumu un citu normatīvo aktu atbilstību Satversmei. 
 
Vienlīdzības princips ir nostiprināts vairākos normatīvajos aktos, bet tā formulējums ir 
atšķirīgs un principa iekļaušana likumos nav sistemātiska. Atšķirīgā attieksme 
dažādos likumos ir aizliegta, nosaucot dažādus pamatus (atsevišķos likumos šie 
pamatu saraksti ir atstāti atvērti, paredzot arī citus apstākļus).  
 
Darba likums nosaka, ka „Dibinot darba tiesiskās attiecības, kā arī darba tiesisko 
attiecību pastāvēšanas laikā, it īpaši paaugstinot darbinieku amatā, nosakot darba 
apstākļus, darba samaksu vai profesionālo apmācību, kā arī uzteicot darba līgumu, 
aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma. [..] Šā panta noteikumi 
[..], ciktāl tie nav pretrunā ar attiecīgo tiesību būtību, attiecas arī uz atšķirīgas 
attieksmes aizliegumu atkarībā no darbinieka rases, ādas krāsas, vecuma, 
invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās 
izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem 
apstākļiem.”  
 
Direktīva 2000/78/EC tika ņemta vērā jau izstrādājot jauno Darba likumu, kurš stājās 
spēkā 2002. gadā, un galvenās tās prasības tika iekļautas Darba likumā ar 2004. 
gada grozījumiem. Ar šiem grozījumiem Darba likumā ir ietvertas tiešās un netiešās 
diskriminācijas, personas aizskaršanas, norādījuma diskriminēt un viktimizācijas 
definīcijas un aizliegums, kā arī normas par pierādīšanas pienākuma pārnešanu uz 
darba devēju diskriminācijas gadījumos un darba devēja pienākumu veikt 
pasākumus, kas atbilstoši apstākļiem nepieciešami, lai pielāgotu darba vidi, sekmētu 
invalīdu iespējas nodibināt darba tiesiskās attiecības un veicinātu vienlīdzīgu tiesību 
principa ieviešanu. Likumā ietverts neizsmeļošs aizliegto diskriminācijas pamatu 
uzskaitījums, ietverot dzimumu, rasi, ādas krāsu, vecumu, invaliditāti, reliģisko, 
politisko vai citu pārliecību, nacionālo vai sociālo izcelsmi, mantisko vai ģimenes 
stāvokļa un citus apstākļus. Pēc asām debatēm Saeima 2006. gadā 15.jūnijā trešajā 
lasījumā noraidīja Labklājības ministrijas izstrādātos grozījumus Darba likumā, kuros 
tika paredzēts diskriminācijas aizliegto pamatu sarakstu papildināt ar Direktīvā 
2000/78/EC pie aizlieguma pamatiem uzskaitīto seksuālo orientāciju. Tikai pēc tam, 
kad Valsts prezidente 21. jūnijā bija nosūtījusi grozījumus otrreizējai caurlūkošanai, 
21. septembrī Saeima pēc ilgstošām un asām debatēm pieņēma grozījumus, kas 
papildināja aizliegto diskriminācijas pamatu sarakstu ar seksuālo orientāciju.5 
 
Administratīvā procesa likumā, kura mērķis ir pakļaut neatkarīgas, objektīvas un 
kompetentas tiesu varas kontrolei izpildvaras darbības, kuras attiecas uz konkrētām 
publiski tiesiskajām attiecībām starp valsti un privātpersonu, vienlīdzības princips 
nostiprināts atsevišķā pantā, kurš nosaka, ka iestādei un tiesai jāpieņem lēmumi 
                                                
4  Satversmes tiesas likums, pieņemts 05.06.1996., stājās spēkā 28.06.1996., ar grozījumiem, kas 

izsludināti līdz 23.01.2004., 1. Pants. 
5  Grozījumi Darba likumā, pieņemts 21.09.2006., stājās spēkā 25.10.2006. 
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neatkarīgi no administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas 
krāsas, valodas, reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās 
izcelšanās, tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un 
citiem apstākļiem. Šajā likumā arī uzsvērts princips, kas ir būtisks diskriminācijas 
atpazīšanai un atzīšanai, ka diskriminācija var notikt ne tikai, ja pie vienādiem 
apstākļiem tiek pieņemti atšķirīgi lēmumi, bet arī tad, ja pie atšķirīgiem apstākļiem 
tiek pieņemti vienādi lēmumi. 
 
Izstrādājot ES direktīvas, tika atzīts, ka, lai pretdiskriminācijas normas būtu efektīvas 
praksē, indivīdam ir jābūt iespējai diskriminācijas aizlieguma noteikumu pārkāpuma 
gadījumā pieprasīt atlīdzību. Sankcijām par diskrimināciju ir jābūt efektīvām, 
samērīgām un preventīvām (atturošām). Gan Administratīvā procesa likums, gan 
Darba likums paredz iespēju indivīdam pieprasīt atlīdzinājumu par mantiskajiem 
zaudējumiem vai personisko kaitējumu, kā arī morālo kaitējumu.  
 
Vienlīdzības princips nostiprināts arī 2005. gadā pieņemtajā Kriminālprocesa likumā,6 
kurā noteikta vienota procesuālā kārtība visām kriminālprocesā iesaistītajām 
personām neatkarīgi no šo personu izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, 
nodarbošanās, pilsonības, rases un nacionālās piederības, attieksmes pret reliģiju, 
dzimuma, izglītības, valodas, dzīvesvietas un citiem apstākļiem. 
 
Deklaratīvi vienlīdzības princips nostiprināts arī vairākos citos likumos,7 no kuriem 
lielākā daļa neparedz mehānismu šo tiesību aizsardzībai.  
 
Direktīvu prasību pārņemšanas process un situācija 2011. gada vidū: 
 
Nodarbinātības direktīvas pārņemšana 
 
Līdz 2006. gada beigām, līdz ar grozījumu pieņemšanu Valsts civildienesta likumā, 
Nodarbinātības direktīva 2000/78/EC pamatos bija pārņemta.  
 
                                                
6  Kriminālprocesa likums, pieņemts 21.04.2005., stājās spēkā 01.10.2005., ar grozījumiem, kas 

izsludināti līdz 27.01.2006, 8. Pants. 
7  Par tiesu varu, pieņemts 15.12.1992., stājās spēkā 01.01.1993., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 

09.11.2006; Izglītības likums, pieņemts 29.10.1998., stājās spēkā 01.06.1999., ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 29.12.2006; Latvijas Republikas Advokatūras likums, pieņemts 27.04.1993., stājās 
spēkā 21.05.1993., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 04.06.2004.; Par policiju, pieņemts 
04.06.1991., stājās spēkā 04.06.1991., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 27.06.2006; Latvijas 
Sodu izpildes kodekss, pieņemts 23.12.1970., stājās spēkā 01.04.1971., ar grozījumiem, kas 
izsludināti līdz 21.0.2006; Bērnu tiesību aizsardzības likums, pieņemts 19.06.1998., stājās spēkā 
22.07.1998., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 01.11.2006; Ugunsdrošības un ugunsdzēsības 
likums, pieņemts 24.10.2002., stājās spēkā 01.01.2003., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 
30.06.2006; Robežsardzes likums, pieņemts 27.11.1997., stājās spēkā 01.01.1998., ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 29.06.2006; Zinātniskās darbības likums, pieņemts 14.04.2005., 
stājās spēkā 30.12.2006; Reklāmas likums, pieņemts 20.12.1999., stājās spēkā 24.01.2000., ar 
grozījumiem, kas izsludināti līdz 28.04.2004.; Par privātajiem pensiju fondiem, pieņemts 
05.06.1997., stājās spēkā 01.07.1998., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 25.11.2005. 
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Rasu direktīvas pārņemšana 
 
Rasu direktīvas 2000/43/EC pārņemšana turpinājās līdz pat 2010.gadam. Šajā 
starplaikā Eiropas Komisija vairākkārt uzsāka likumu pārkāpšanas procedūru, 
nosūtot Latvijai formālo paziņojumu, kurā tika norādīts, ka Latvija ir nepilnīgi 
pārņēmusi Rasu direktīvu un tika lūgts sniegt paskaidrojumus par direktīvas 
ieviešanas gaitu. 
 
Darba grupai, kas 2004. gadā tika izveidota pie Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības 
integrācijas lietās sekretariāta, bija vairāki priekšlikumi, kā visefektīvāk un 
pieņemamākā veidā pabeigt direktīvas pārņemšanu līdz 2004. gada 1. maijam. Tika 
izstrādāts visaptverošs Diskriminācijas novēršanas likuma projekts,8 kurā tika ņemti 
vērā visi Latvijai saistošie starptautiskie diskriminācijas novēršanas standarti. 2004. 
gada 7. aprīlī likumprojekts tika pieņemts pirmajā lasījumā, tomēr pēc atbildīgās 
Saeimas komisijas - Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas un Saeimas 
Juridiskā biroja kritikas un mēģinājumiem mazināt likumprojektā paredzēto 
aizsardzības līmeni līdz direktīvas izvirzītajām minimālajām prasībām, likumprojekta 
vietā tika iesniegti projekti grozījumiem astoņos likumos, kas ir saistīti ar atšķirīgas 
attieksmes aizliegumu: Civillikumā, likumā Par sociālo drošību, Valsts civildienesta 
likumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, Biedrību un nodibinājumu likumā, 
Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju, Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā.  
 
Grozījumi tika nodoti dažādām Saeimas komisijām, un to pieņemšanas process 
nenotika vienlaicīgi, jo tie netika virzīti vienā likumprojektu paketē. Grozījumi likumā 
Par sociālo drošību tika pieņemti 2005. gada beigās,9 bet grozījumi Valsts 
civildienesta likumā, Biedrību un nodibinājumu likumā tika pieņemti 2006.gada 
novembrī, savukārt grozījumi Civillikumā tika pieņemti pirmajā lasījumā 2006.gada 
rudenī. Grozījumi Krimināllikumā un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā 
pirmajā lasījumā Saeimā tika pieņemti 2004. Gadā,10 bet pēcāk to redakcija 
2007.gada vidū tika mainīta.  
 
Grozījumi Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju11 (VCB) tika pieņemti 2005. gada 
decembrī. Ar šiem grozījumiem VCB tika nozīmēta kā Rasu direktīvas 2000/43/EC 
īpašā vienlīdzības institūcija, taču grozījumi paredzēja VCB veikt tādas iestādes 
funkcijas, kas atbildīga ne tikai par nediskriminācijas principa īstenošanu uz rases un 
etniskās izcelsmes pamata, bet arī atbildīga par vienlīdzīgas attieksmes principa 
                                                
8  Likumprojekts „Diskriminācijas novēršanas likums”, reģ. nr. 741, pieņemts pirmajā lasījumā 

07.04.2004. 
9  Likums Grozījumi likumā Par sociālo drošību, pieņemti 01.12.2005., stājās spēkā ar 2006.gada 

5.janvāri. 
10  Likumprojekts „Grozījumi Krimināllikumā”, reģ. nr. 739, pieņemti pirmajā lasījumā Saeimā 

07.04.2004.; Likumprojekts „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, reģ. nr. 740, 
pieņemti pirmajā lasījumā Saeimā 07.04.2004. 

11  Likums Grozījumi Likumā par Valsts cilvēktiesību biroju, pieņemti 15.12.2005., stājās spēkā ar 
2006.gada 12.janvāri. 
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īstenošanu. Grozījumi paredzēja VCB tiesības (bet ne pienākumu) būt par personas 
tiesību un likumisko interešu aizstāvi civillietās un administratīvajās lietās, kurās 
prasības būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu. 2006.gadā 
šo likumu aizstāja Tiesībsarga likums.  
 
Likumu grozījumu un atsevišķos gadījumos – jaunu likumu pieņemšana turpinājās 
līdz pat 2010.gadam. Lai novērstu trūkumus, ko vairākkārt identificēja un komunicēja 
Eiropas Komisija, atsevišķos likumos kā Darba likums, Likums par sociālo drošību, 
u.c. grozījumi veikti vairākas reizes.  
 
Tādējādi vismaz 15 likumos ir vai nu pieņemti grozījumi vai arī pieņemti jauni likumi – 
Darba likums (2004. un 2010.gadā), Likums par sociālo drošību (2005.gadā), Likums 
par Valsts Cilvēktiesību biroju (2005.gadā), ko 2006.gadā aizstāja Tiesībsarga 
likums, Biedrību un nodibinājumu likums (2006.gadā), Civildienesta likums 
(2006.gadā), Administratīvo pārkāpumu kodekss (2007.gadā), Krimināllikums 
(2007.gadā), Patērētāju tiesību aizsardzības likums (2008.gadā), Fizisko personu, 
kas veic saimniecisko darbību, diskriminācijas aizlieguma likums (2009.gadā) – jauns 
likums, Likums par apdrošināšanas kompānijām un to uzraudzību (2009.gadā), 
Pacientu tiesību likums (2009.gadā) – jauns likums, Izglītības likums (2010.gadā), 
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums (2010.gadā), Invaliditātes likums 
(2010.gadā).  
 
Jāatzīst, ka ES direktīvu prasības veicināja politiskās gribas atrašanu šādu likumu 
pieņemšanai. 
 
6.3 Institūcijas 
 
Paralēli likumdošanas attīstībai attīstījās arī tās institūcijas, kuru uzdevumos ietilpst 
diskriminācijas novēršana. Bez tiesām un likumdevēja, galvenās valsts institūcijas, 
kuru darbs saistās ar pretdiskriminācijas jomu, ir Tiesībsarga birojs (līdz 2007.gadam 
-Valsts Cilvēktiesību birojs), Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās 
sekretariāts (ĪUMSILS. Darbojās līdz 2009. gadam), kā arī Labklājības ministrija un 
citas iestādes. Arvien aktīvāk šajā jomā darbojas nevalstiskās organizācijas. 
Paredzams, ka nākotnē diskriminācijas novēršanā arvien lielāka loma būs Valsts 
darba inspekcijai un arodbiedrībām. 
 
Tiesībsargs (līdz 2007.gadam VCB) 
 
VCB ir neatkarīga valsts institūcija, kuras darbības jomā kopš dibināšanas ietilpst visi 
cilvēktiesību jautājumi (sūdzību izskatīšana par cilvēktiesību jautājumiem, pētījumu 
veikšana par cilvēktiesību jautājumiem). Tā kā vienlīdzības princips neapšaubāmi ir 
centrāls cilvēktiesību jautājums, VCB kopš 1990. gadu vidus ir bijis atbildīgs par šā 
jautājuma iekļaušanu savā darbā. Laika periodā no 2000. – 2004.gadam VCB 
saņēma 338 mutiskas un rakstiskas sūdzības par diskrimināciju (61 – 2000.gadā, 77  
– 2001.gadā, 142 – 2002.gadā, 58 – 2003. gadā). Tomēr, ES Rasu direktīva 



 

35 
 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

(200/43/EC) pieprasa, lai valsts nosaka speciālo vienlīdzīgas attieksmes iespējas 
veicināšanas iestādi.  
 
Saeima 2005. gada 15.decembrī pieņēma likuma "Par Valsts cilvēktiesību biroju" 
grozījumus, kas paplašina tā funkcijas diskriminācijas novēršanā. Līdz ar to VCB 
uzskatāms par nacionālo vienlīdzīgas attieksmes veicināšanas iestādi ES tiesību 
kontekstā. Kopš Tiesībsarga biroja izveides uz VCB pamata, no 2007. gada 1. 
janvāra šo funkciju pārņem jaunā institūcija, kas arī noteikts Tiesībsarga likumā. 
 
Direktīvas minimālās prasības noteic, ka vienlīdzīgas attieksmes iestādei jābūt 
konkrētām kompetencēm diskriminācijas novēršanā uz rasu un etniskā pamata, bet 
Latvija, tāpat kā daudzas citas ES valstis, šīs iestādes mandātā ir iekļāvusi arī citus 
diskriminācijas pamatus. Latvijas gadījumā tie pat nav konkrēti nosaukti pamati, bet 
visi ar vienlīdzīgas attieksmes principu saistītie jautājumi, tātad arī tie, kas nav 
konkrēti nosaukti dažādo likumu aizliegtajos pamatu sarakstos. 
 
Birojam tikai noteikti jauni uzdevumi diskriminācijas novēršanā: izskatīt sūdzības; 
sniegt tiesisku atbalstu upuriem, regulāri veikt pētījumus un juridisku analīzi un tos 
publicēt, kā arī informēt sabiedrību. Tiesībsarga ir tiesīgs (bet nav obligāti) 
administratīvajās vai tādās civillietās, kas saistās ar vienlīdzības principa 
pārkāpšanu, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt tiesai pieteikumu un būt par 
pārstāvi tiesā. Svarīga Tiesībsarga funkcija diskriminācijas jomā ir mierizlīgums  
 
Šo funkciju veikšanai VCB 2005. gada nogalē tika izveidota Diskriminācijas 
novēršanas daļa, kurā strādāja četri cilvēki. Nodaļa pastāvēja Tiesībsarga biroja līdz 
2009.gada beigām. 
 
Diemžēl nākamie gadi iezīmējās ar vairākām negatīvām tendencēm. 2009.-
2010.gadā Tiesībsarga biroja prestižu un tēlu, kā arī šīs iestādes kopējo kapacitāti un 
iespējas risināt diskriminācijas jautājumus, ietekmēja iekšēji konflikti un ievērojams 
biroja budžeta samazinājums, kam sekoja arī iestādes iekšējas reorganizācija, tai 
skaitā Diskriminācijas novēršanas nodaļas likvidācija. No četriem darbiniekiem, kas 
specializējās diskriminācijas novēršanas jautājumos, 2011.gada pavasarī bija palicis 
tikai viens štata jurists, kura pienākumos līdzās citiem cilvēktiesību jautājumiem 
ietilpa arī diskriminācijas jautājumi. 
 
Par Direktīvu ieviešanu atbildīgās iestādes  
 
Kompetences sadalīšanai starp valsts iestādēm, ieviešot ES direktīvas, noteica 
ĪUMSILS (Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts) kā 
atbildīgo iestādi Rasu direktīvas likumu grozījumu izstrādei un direktīvas ieviešanai 
(bet ne Nodarbinātības direktīvas) un šādam uzdevumam tika izveidota arī īpaša 
darba grupa pie ĪUMSILS, kas izstrādāja dažādus likumu projektus jau pirms 2004. 
gada 1. maija, gan arī pēc tā. Sekretariātā 2005. gadā tika izveidots Eiropas 
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pretdiskriminācijas politikas departaments.12 Departamentam ir uzliktas plašākas 
funkcijas nekā tās, kas saistās ar Rasu direktīvu, ieskaitot politikas dokumentu 
izstrādes sagatavošanu diskriminācijas novēršanas jomā un Nacionālās programmas 
iecietības veicināšanai rīcības plāna 2005. – 2009. īstenošanu un koordinēšanu, kā 
arī izpratnes veicināšanu sabiedrībā par diskriminācijas novēršanas un iecietības 
veicināšanas politiku. 2006. gadā departaments pieteica un koordinēja Eiropas 
Savienības nacionālās kampaņas diskriminācijas mazināšanai, iecietības 
veicināšanai un sabiedrības informēšanai par Eiropas Savienības pretdiskriminācijas 
normām un politiku, „Par dažādību. Pret diskrimināciju”, kuru pēc projektu konkursa 
pieteikumiem īstenoja vairākas NVO, piedalījās un rīkoja informatīvus seminārus un 
arī kā koordinējošā institūcija ar Eiropas Komisiju diskriminācijas jautājumos gatavoja 
plānus ES Vienlīdzīgu iespēju gada kampaņai Latvijā īstenošanai 2007.gadā. 
Pretdiskriminācijas departaments tika likvidēts 2007. gadā, pamatojot to ar Rasu 
direktīvas pārņemšanas pabeigšanu. Saistībā ar ekonomisko krīzi tika likvidēts 
ĪUMSILS, un tā funkcijas pret-diskriminācijas jautājumos sākotnēji tika nodots Bērnu 
un ģimenes lietu ministrijai, pēc kuras likvidācijas 2010. gada sākumā šī funkcija tika 
nodota Tieslietu ministrijai, bet ar 2011.gada 1.janvāri – Kultūras ministrijai.  
 
Labklājības ministrija 
 
Šīs ministrijas ietvaros ir ritējis darbs pie diskriminācijas novēršanas likumdošanas 
priekšlikumiem jomās, kuras neietilpst ĪUMSILS uzdevumos. Labklājības ministrija ir 
atbildīga par Nodarbinātības direktīvas ieviešanu un no šīs ministrijas tika piedāvāti 
vairāki Darba likuma grozījumi, kas nepieciešami, lai pilnībā pārņemtu 
Nodarbinātības direktīvu. Jau kopš 1999.gada LM ir atbildīga par dzimumu 
līdztiesības principa īstenošanu valstī un integrētās pieejas dzimumu līdztiesībai 
īstenošanu. 2003. gadā pie LM tika izveidota Dzimumu līdztiesības padome un 
Eiropas un juridisko lietu departamenta Dzimumu līdztiesības nodaļa. No 2007.gada 
jūlija Dzimumu līdztiesības nodaļa bija Sociālās iekļaušanas politikas departamenta 
sastāvā. Saistībā ar strukturālām pārmaiņām ministrijā no 2009.gada 1.decembra 
dzimumu līdztiesības jautājumi ir Vienlīdzīgu iespēju politikas nodaļas kompetencē. 
Šīs nodaļas kompetencē ietilpst arī tādu jautājumu risināšana un koordinēšana, kas 
saistīti ar valsts politikas izstrādi sociālās iekļaušanas un personu ar invaliditāti 
vienlīdzīgu iespēju jomā, kā arī šīs politikas īstenošanas pārraudzība. LM administrē 
Eiropas Sociālā fonda Nacionālās programmas un Eiropas Komisijas iniciatīvu 
EQUAL programmu.  
 
Nevalstiskais sektors: NVO un sociālie partneri 
 
Diskriminācijas novēršanas jomā darbojas arī vairākas nevalstiskas organizācijas, 
veicot sabiedrības informēšanu, dažādu mērķauditoriju izglītošanu, situācijas un 
likumdošanas analīzi un sūdzību izskatīšanu (piemēram, Latvijas Cilvēktiesību centrs 
                                                
12  Darbojās no 2005.gada 1.augusta. Informācija ir pieejama Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības 

integrācijas lietās sekretariāta mājas lapā 
http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=784&sadala=192. 

http://www.integracija.gov.lv/index.php?id=784&sadala=192
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(visi pamati), APEIRONS (invaliditātes pamats), resursu centrs sievietēm MARTA 
(dzimuma pamats), MOZAIKA (seksuālā orientācija)). LCC ir bijusi vadoša loma 
valstī dažādu mērķgrupu izglītošanā par diskriminācijas jautājumiem. LCC ir 
organizējis vairāk kā 20 seminārus NVO, arodbiedrību pārstāvjiem, policijas 
darbiniekiem, medicīnas, sociālajiem darbiniekiem, kā arī valsts iestāžu pārstāvjiem, 
un izdevis vairākas izglītojošas publikācijas par diskriminācijas jautājumiem.  
 
6.4 Tiesu prakse 
 
Tiesu prakse lietās, kas saistās ar diskrimināciju Latvijā vēl arvien nav liela, bet ir 
zināmas pāri par divdesmit diskriminācijas lietu, kuras kopš 2004.gada ir skatītas 
Satversmes tiesā, gan vispārējās jurisdikcijas tiesās (civillietas), gan arī 
administratīvajās tiesās. 
 
Satversmes tiesa 
 
Latvijas Republikas Satversmes tiesa 2005. un 2006. gadā izskatīja 13 pieteikumus, 
kuros tika apstrīdēta likuma normas atbilstība Satversmes 91.pantam. Deviņos no 
tiem Satversmes tiesa analizēja apstrīdētās tiesību normas atbilstību 91. pantam un 
četros gadījumos atzina par neatbilstošu 91. pantam. 
 
Viens no šiem gadījumiem attiecās uz Izglītības likuma Pārejas noteikumu13 9. 
punkta 3. apakšpunkta atbilstību Satversmes 91.pantam. Minētā Izglītības likuma 
norma nosaka: „2004.gada 1.septembrī — valsts un pašvaldību vispārējās vidējās 
izglītības iestādēs, kurās īsteno mazākumtautību izglītības programmas, sākot ar 
desmito klasi, mācības notiek valsts valodā atbilstoši valsts vispārējās vidējās 
izglītības standartam; valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs, sākot ar 
pirmo kursu, mācības notiek valsts valodā atbilstoši valsts arodizglītības standartam 
vai valsts profesionālās vidējās izglītības standartam. Valsts vispārējās vidējās 
izglītības standarts, valsts arodizglītības standarts un valsts profesionālās vidējās 
izglītības standarts noteic, ka mācību satura apguve valsts valodā tiek nodrošināta 
ne mazāk kā trijās piektdaļās no kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā, 
ieskaitot svešvalodas, un nodrošina ar mazākumtautības valodu, identitāti un kultūru 
saistīta mācību satura apguvi mazākumtautības valodā.” 
 
Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji (20 Saeimas opozīcijas deputāti no Tautas 
saskaņas partijas, apvienības “Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā” un Latvijas 
Sociālistiskās partijas) uzskatīja, ka likuma normas rezultātā mazākumtautību skolās 
varētu pasliktināties izglītības kvalitāte, jo netika ņemtas vērā ne reģionālās 
atšķirības, ne skolu specializācija, ne skolotāju sastāvs un vecāku vēlmes. 
Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji secina, ja mazākumtautību skolu skolēniem 
nav nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas iegūt tādas pašas kvalitātes izglītību, kādu 
iegūst citi skolēni, to var kvalificēt kā diskrimināciju. Sūdzības iesniedzēji savā 
                                                
13  Izglītības likums, pieņemts 29.10.1998., stājās spēkā 01.06.1999., ar grozījumiem, kas izsludināti 

līdz 29.12.2006.  



 

38 
 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

sūdzībā norādīja arī uz Satversmes 1. un 114.pantu, Eiropas Cilvēktiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14. pantu saistībā ar 1. protokola 2. pantu, 
Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām 26. un 27. pantu, 
Starptautiskās konvencijas par visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu 5. pantu, 
Konvencijas par bērna tiesībām 2. un 30. pantu, kā arī Vīnes konvencijas par 
starptautisko līgumu tiesībām 18. pantu. Satversmes tiesa atzina, ka šobrīd nav 
pierādāms, ka apstrīdētās normas ieviešana radīs izglītības un izglītošanas procesa 
kvalitātes kritumu, tajā pašā laikā tiesa norādīja, ka pastāvošais izglītības un 
izglītošanas procesa kvalitātes kontroles mehānisms nav pietiekami efektīvs un būtu 
jāuzlabo. Tiesa arī atzina, ka apstrīdētās likuma normas skaidrošanā un ieviešanā ir 
jāievēro elastīgums un saudzīgums attiecībā pret tiem skolēniem, kuru zināšanu 
līmenis varētu pasliktināties. Satversmes tiesa nolēma, ka, ja šos ieteikumus ņems 
vērā, apstrīdētā likuma norma atbilst Satversmes 91.pantam.14 
 
Satversmes tiesa izskatīja vēl vienas Izglītības likuma normas atbilstību Satversmei, 
kas noteica, ka “Privātās izglītības iestādes finansē to dibinātāji. Valsts un 
pašvaldības piedalās privāto izglītības iestāžu finansēšanā [..], ja šajās izglītības 
iestādēs tiek īstenotas akreditētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
programmas valsts valodā.”15 Konstitucionālās sūdzības iesniedzēji (20 Saeimas 
opozīcija deputāti no Tautas saskaņas partijas, apvienības “Par cilvēka tiesībām 
vienotā Latvijā” un Latvijas Sociālistiskās partijas) apstrīdēja likuma normas atbilstību 
Satversmes 91. pantam un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības 
konvencijas 14. pantam saistībā ar Pirmā protokola 2. pantu. Satversmes tiesa 
norādīja, ka valstij nav pienākuma piedalīties privātu izglītības iestāžu finansēšanā, 
taču, ja tā ir pieņēmusi politisku lēmumu piedalīties šo iestāžu finansēšanā, tad šāda 
atbalsta sniegšanai, ievērojot pamattiesības, ir jābalstās uz vienlīdzības pamatiem. 
Satversmes tiesa nolēma, ka likuma norma nav samērīga ar tās leģitīmo mērķi – 
stiprināt valsts valodu – un pasludināja likuma normu par spēkā neesošu no 
sprieduma publicēšanas brīža.16 
 

                                                
14  Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2005.gada 13.maija spriedums lietā Nr. 2004-18-0106. 
15  Izglītības likums, pieņemts 29.10.1998., stājās spēkā 01.06.1999., ar grozījumiem, kas izsludināti 

līdz 29.12.2006, 59. panta 2. daļa. 
16  Latvijas Republikas Satversmes tiesas 2005.gada 14.septembra spriedums lietā Nr.2005-02-0106. 
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Vispārējās jurisdikcijas tiesas 
 
2005.gads  
 
2005. gadā tiesas pirmo reizi izskatīja lietas par no 2002. gada spēkā esošā Darba 
likumā17 iekļauto diskriminācijas aizlieguma principu.18  
Vienā no lietām tiesa atzina diskrimināciju uz seksuālas orientācijas pamata. Kaut 
gan uz lietas iztiesāšanas brīdi šis diskriminācijas pamats nebija konkrēti minēts 
Darba likumā, tiesa uzskatīja, ka tas ir attiecināms uz „citiem pamatiem”, ņemot vērā, 
ka Darba likumā minēto aizliegto diskriminācijas pamatu uzskaitījums nav izsmeļošs. 
Pedagogs ar teoloģijas maģistra grādu iesniedza prasības pieteikumu Rīgas pilsētas 
Ziemeļu rajona tiesā pret Rīgas Kultūru vidusskolu (valsts izglītības iestāde). 
Iesniedzējs uzskatīja, ka ticis diskriminēts uz seksuālās orientācijas pamata pēc tam, 
kad skola attiecās pieņemt viņu darbā par reliģijas vēstures skolotāju. Darba vakance 
bija izsludināta laikrakstā. Prasības pieteicējs apgalvoja, ka skolas izvēlētā kandidāta 
profesionālā kvalifikācija nav augstāka par viņējo un ka pieteicēja homoseksuālā 
orientācija bijis galvenais iemesls viņa kandidatūras noraidīšanai.  
 
Tiesa interpretēja Darba likumu saskaņā ar t.s. Nodarbinātības direktīvu 200/78/EC 
un ņēma vērā, ka diskriminācijas lietās ir jāpiemēro pierādīšanas pienākuma 
pārnešana uz darba devēju. Tiesa nolēma, ka darba devējs, neuzaicinot prasītāju uz 
darba interviju viņa seksuālās orientācijas dēļ, ir viņu tieši diskriminējis.   
 
Tiesa piesprieda par labu prasītājam atlīdzību par morālo kaitējumu 2000 latu 
apmērā kā “taisnīgu, samērīgu un efektīvu atlīdzību par morālo kaitējumu 
diskriminācijas gadījumā, lai veicinātu tiesiskas darba vides veidošanos”. Tiesa 
noraidīja prasību daļā par gaidāmās peļņas atrāvumu 960 latu apmērā. Rīgas 
Kultūru vidusskola pirmās instances tiesas spriedumu pārsūdzēja, un 2006. gadā 
apelācijas instances tiesa – Rīgas apgabaltiesa - noraidīja prasību par morālā 
kaitējuma kompensācijas un zaudējumu piedziņu, secinot, ka nav pārkāpts atšķirīgas 
attieksmes aizliegums un prasītāja nepieņemšanai darbā ir citi objektīvi apstākļi. 
Tiesas spriedums tika pārsūdzēts, taču Augstākās tiesas Senāts nepieņēma 
kasācijas sūdzību izskatīšanai, pamatojot šo lēmumu ar sūdzības neatbilstību likuma 
prasībām.  
 

                                                
17  Darba likums, pieņemts 20.06.2001., stājās spēkā 01.06.2002., ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 

25.20.2006. Grozījumi nosaka jebkādas tiešas vai netiešas diskriminācijas aizliegumu uz personas 
rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, 
nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās orientācijas vai citiem 
pamatiem. Seksuālā orientācija kā aizliegtais diskriminācijas pamats tika iekļauta Darba likumā ar 
Saeimas pieņemtajiem grozījumiem 21.09.2006. 

18  Vēl uz iepriekšējo Darba likuma pamatu bija divas lietas, kurās sūdzības par diskrimināciju uz 
dzimuma pamata tika apmierinātas (2000. gadā Lieta "D. Abramova pret SIA "Latgales druka", 
publicēts: “Latvijas Vēstnesis”. Jurista Vārds:  22.06.2000  Nr. 25 (178) un 2002. gadā Lieta “I. 
Muhina pret LR Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes Centrālcietumu”, publicēts: 
“Latvijas Vēstnesis” Jurista Vārds: 04.06.2002 Nr. 11 (244). 

http://www.vestnesis.lv/index.php?mode=LAIDIENS&laidiens_id=424
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Otrajā gadījumā prasītāja uzskatīja, ka pagasta padome viņu nepieņēma darbā par 
kurinātāju, pamatojoties uz atšķirīgu attieksmi uz dzimuma pamata. Tiesa atzina 
prasību kā pamatotu un apmierināja pilnībā, turklāt klāt pie dzimuma pamata 
saskatot arī diskrimināciju uz mantiskā stāvokļa pamata, kaut arī prasības 
iesniedzēja bija lūgusi tiesai atzīt diskrimināciju tikai uz dzimuma pamatu. Šis bija 
pirmais tiesas spriedums Latvijā, kurā atzīta dubultā diskriminācija. Tiesa piesprieda 
pieprasīto zaudējumu kompensāciju Ls 585,30 un morālā kaitējuma atlīdzību Ls 
1000 apmērā. 
 
2005. gadā arī divās citās lietās tika ietverts diskriminācijas jautājums – viena no tām 
tika saistīta ar sabiedriskas vietas (naktskluba) pieejamību personai ar invaliditāti, un 
otra – nepamatots administratīvs lēmums atsaukt iepriekš izsniegtu gājiena atļauju, 
šajā lietā tiesa atzina arī saistību ar vienlīdzīgām iespējām īstenot pulcēšanas brīvību 
(administratīvajā tiesā).  
 
Tiesu praksē iezīmējas gadījumi, kad dažās lietās, kurās pārkāpts vienlīdzības 
princips un kurās būtu tiesības uz atlīdzību, vienlīdzības principa pārkāpums 
pielīdzināts personas goda un cieņas aizskaršanai un piemērotas Civillikuma 
normas, kas paredz atlīdzību par personas goda un cieņas aizskaršanu. 2003. gadā 
bija divas šādi argumentētas lietas, kurās tiesa atzina rasu diskriminācijas izpausmes 
vēlēšanu reklāmās kā goda un cieņas aizskārumu konkrētiem indivīdiem. 2005. gadā 
šāda prakse turpinājās ar lietu, kurā persona ar īpašām vajadzībām tiesājās pret 
naktsklubu, jo netika ielaista sabiedriskā vietā.  
 
2006.gads  
 
2006. gads iezīmējās ar pirmo Latvijas tiesu vēsturē tiesas prāvu par diskrimināciju 
uz tautības pamata, kad 25.maijā Jelgavas tiesa apmierināja prasītājas - romu 
(čigānu) tautības sievietes prasību par atšķirīgās attieksmes aizlieguma pārkāpumu 
un piedzina 1000 latus par morālo kaitējumu no atbildētāja (uzņēmuma), kas viņai 
atteica darbu kā iemeslu minot akcentu latviešu valodā. Prasības pieteikumu 
prasītājas labā tiesā iesniedza Valsts cilvēktiesību birojs, kas pirmo reizi izmantoja 
savas tiesības pārstāvēt diskriminācijas upuru intereses tiesā. Atbildētājs spriedumu 
pārsūdzēja, taču tiesa sūdzību noraidīja atbildētāja atkārtotas un neattaisnotas 
neierašanās tiesā dēļ. 
 
2006.gadā Latvijas tiesas skatīja lietu par vienlīdzīgas darba samaksas vīriešiem un 
sievietēm pārkāpumu, kad prasītājai neilgi pirms darba tiesisko attiecību 
pārtraukšanas kļuva zināms, ka darbinieks, kas pirms viņas ieņēmis to pašu amatu, 
saņēma par 100 latiem augstāku atalgojumu. Prasītāja uzskatīja, ka ir pārkāpts 
vienlīdzīgas darba samaksas princips, notikusi diskriminācija atkarībā no dzimuma 
un pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums, un lūdza piedzīt no darba devēja Ls 
2095 darba samaksas starpību par nostrādāto laiku un Ls 2000 par nodarīto morālo 
kaitējumu. Gan Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, gan Rīgas apgabaltiesas 
Civillietu tiesas kolēģija prasību noraidīja, atsaucoties uz atšķirīgo darba apjomu, ko 
ir veikusi prasītāja un iepriekšējais šī amata ņēmējs. Rīgas apgabaltiesa arī 
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nosprieda, ka prasība noraidāma, jo var salīdzināt var tikai to darbinieku darbu, kas 
strādā vienā laikā periodā. Prasītāja iesniedza kasācijas sūdzību Augstākās tiesas 
Senātā, kurā lūdza spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai. 2007.gada 
februārī AT Senāta Civillietu departaments spriedumu atcēla un lietu nodeva jaunai 
izskatīšanai apelācijas instances tiesā. 2007. gada jūnijā Rīgas apgabaltiesa prasību 
apmierināja un piedzina darba samaksas starpību un 1000 latu atlīdzību par morālo 
kaitējumu par diskrimināciju. 
 
2007.gads 
 
2007. gadā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTA) uzlika 5000 LVL naudas 
sodu SIA “Famar-Desi” par diskriminējošu būvmateriālu veikala reklāmu rases, ādas 
krāsas dēļ. Reklāmā bija attēlots tumšādains vīrietis, kas lauzītā latviešu valodā 
saka: “Mans gribet remontēt Tavs māja!” Blakus bija norādīts: “Viss remontam un 
būvniecībai, izņemot importa darbaspēku.” PTAC lēmumā konstatēja, ka reklāma ir 
vēstījums adresātam, ka būvniecības veikalā nav strādājuši, nestrādā un nestrādās 
personas ar atšķirīgu ādas krāsu. Nosakot naudas sodu, PTAC ņēma vērā, ka 
reklāma bijusi pieejama 1/3 Latvijas sabiedrības, jo tā tika izvietota 55 vides 
reklāmas stendos Rīgā, bezmaksas avīzes “5 min” izdevumos latviešu/krievu valodā, 
un tā vērtēja kompānijas mantisko stāvokli.19 
 
2008.gads  
 
Lietā O. O pret SIA “Sabiles Baroni” kāds vīrietis vidējos gados ar atbilstošu 
kvalifikāciju atsaucās uz laikrakstā ievietotu sludinājumu par darba vakanci 
oficiantei/-am. Darba intervijas laikā viņam pateikts, ka “labprātāk pieņemtu darbā 
gados jaunas sievietes”. Vīrietis iesniedza prasību par diskrimināciju uz dzimuma 
pamata. Pirmās instances tiesa noraidīja prasību, taču apgabaltiesa apstiprināja 
mierizlīgumu – 800 LVL.20  
 
(Sk. sīkāk: Tiesas spriedumu apkopojums)  
 
Kur un kā vērsties pēc palīdzības? 
 
Valsts cilvēktiesību birojs/Tiesībsargs 
 
Individuālu sūdzību izskatīšanas process VCB 
 
Tiesībsargam (līdz 2007. gada janvārim - Valsts Cilvēktiesību birojam) katrs cilvēks 
var iesniegt sūdzību par iespējamu cilvēktiesību pārkāpumu. Sūdzības izskatīšana ir 

                                                
19  Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmums Nr. E03-RIG – 132, 2007. gada 17. aprīlī. Pieejams: 

http://www.humanrights.org.lv/upload_file/FAMARDESI.pdf.  
20  LR Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija lēmums 2008.gada 20.novembrī Lietā nr. C 

37056908. 

http://www.humanrights.org.lv/upload_file/FAMARDESI.pdf
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konfidenciāls un bezmaksas process. Tā rezultāts ir abu pušu labprātīga vienošanās 
par pieņemamu risinājumu vai pušu mierizlīgums.  
 
Tiesībsargs neizskata sūdzības lietās, kurās starp tām pašām pusēm un par to pašu 
pārkāpumu jau ir stājies spēkā tiesas spriedums. 
 
Izskatot sūdzības, Tiesībsargs pārliecinās par to pamatotību un ir tiesīgs izšķirt 
konfliktu mierizlīguma ceļā. Ja konfliktu nav iespējams atrisināt mierizlīguma ceļā, 
Tiesībsarga viedoklim un priekšlikumiem par cilvēktiesību pārkāpumu novēršanu ir 
ieteikuma raksturs. Sūdzību izskatīšanas gaitā Tiesībsarga pārstāvis sazinās ar 
visām strīdā vai notikumā iesaistītajām pusēm un, pirms izsaka savu viedokli, 
vispusīgi izmeklē konflikta apstākļus un atbilstību Satversmei un starptautisko 
cilvēktiesību normām.Tiesībsarga ir tiesības pieprasīt sūdzības izskatīšanai 
nepieciešamu informāciju no jebkuras valsts un pašvaldību iestādes, citas juridiskas 
vai fiziskas personas.  
 
Pēc sūdzības izskatīšanas Tiesībsarga ir tiesības, aizstāvot personu tiesības un 
likumiskās intereses, ar aizskartās personas piekrišanu iesniegt iestādei iesniegumu 
vai tiesai pieteikumu tādās administratīvajās lietās vai civillietās, kurās prasības 
būtība ir saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.  
 
Valsts darba inspekcija 
 
Ja notikusi diskriminācija darba tiesiskajās attiecībās, neatkarīgi no darba devēja 
tiesiskā statusa un diskriminācijas pamata darbinieks var iesniegt sūdzību Valsts 
darba inspekcijā. Darbinieks var pieprasīt darba devējam izbeigt atšķirīgo attieksmi 
un prasīt no darba devēja atbilstošu atlīdzību par pieļauto pāridarījumu, ieskaitot 
atlīdzību par morālo kaitējumu. Valsts darba inspekcija ir tiesīga administratīvi sodīt 
darba devēju. Par diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu var tikt piemērots naudas 
sodu apmērā no simt līdz piecsimt latiem (Latvijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 204.17 pants ( „Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana”)). 
 
Tiesa 
 
Ja notikusi diskriminācija darba tiesiskajās attiecībās, darbinieks var arī vērsties ar 
prasības pieteikumu tiesā civilprocesa kārtībā un pieprasīt zaudējumu atlīdzību un 
atlīdzību par morālo kaitējumu. Prasības pieteikums ir iesniedzams pilsētas/rajona 
tiesā triju mēnešu laikā,21 izņemot, ja diskriminācija ir notikusi, uzteicot darba līgumu 
pārbaudes laikā. Šādā gadījumā prasība tiesā ceļama viena mēneša laikā.22 
Prasītājam valsts nodeva, saistībā ar darba tiesiskajām attiecībām nav jāmaksā,23 
tam ir jāsniedz sākotnējie pierādījumi, kuri liecina, ka varētu būt notikusi 
diskriminācija. 
                                                
21  Darba likuma 34. panta 1. daļa, 48. pants, 60. panta 3. daļa, 95. panta 2. daļa.  
22  Darba likuma 48.pants. 
23  Civilprocesa likuma 43. panta 1. daļas 1. punkts.  
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Administratīvā tiesa 
 
Administratīvā tiesa izskata indivīdu pieteikumus gadījumos, ja vienlīdzības principu 
uz jebkura no aizliegtā diskriminācijas pamata ar faktisko rīcību vai izdodot 
administratīvu aktu pārkāpusi valsts vai pašvaldību iestāde. 
 
Pieteikums ir jāiesniedz Administratīvajā rajona tiesā 1 mēneša laikā (ja termiņš 
norādīts apstrīdamajā administratīvajā aktā) vai 1 gada laikā (ja termiņš nav norādīts 
vai ja tiek apstrīdēta iestādes faktiskā rīcība).24 Iesniedzējam jāsamaksā valsts 
nodeva Ls 10, bet var lūgt tiesai pilnīgi vai daļēji atbrīvot no valsts nodevas 
samaksas. Iesniedzējam atlīdzinājums vispirms jāprasa no iestādes. 
 
Jomas 
 
Darba tiesiskajās attiecībās atšķirīgas attieksmes aizliegums ir tieši noteikts attiecībā 
uz sekojošām jomām: 
 
1. Darba sludinājums (32.pants) 
2. Darba intervija (33.pants) 
3. Darba līguma uzteikšana pārbaudes laikā (48.pants) 
4. Vienlīdzīga darba samaksa (60.pants) 
5. Darba apstākļi, profesionālā apmācība, kvalifikācijas paaugstināšana, 

paaugstināšana amatā (95.pants) 
 
Sociālās drošības sistēmā: Persona ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt sociālo 
pakalpojumu sniedzēja lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 
(likuma „Par sociālo drošību” 34.panta pirmā daļa) 
 
Izglītības jomā: Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt 
nelabvēlīgas sekas tiek pārkāpts, personai ir tiesības prasīt pārkāpuma novēršanu, 
saskaņā ar Tiesībsarga likumu saņemt tiesisko atbalstu, kā arī vērsties tiesā. 
Personai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. 
Strīdus gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava 
ieskata. (Izglītības likuma 31 .panta sestā daļa). 
 
Pieeja precēm un pakalpojumiem: Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes 
aizliegums, saimnieciskās darbības veicējam ir tiesības prasīt, lai preces viņam tiek 
pārdotas vai pakalpojums sniegts, un fiziskajai personai — lai tiek nodrošināta tās 
pieeja saimnieciskās darbības veikšanai, kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību un 
atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu 
apmēru nosaka tiesa. (Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – 
diskriminācijas aizlieguma likuma 5.pants) 
 

                                                
24  Administratīvā procesa likuma 76. panta 2. daļa un 79. panta 1. Daļa. 
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Patērētāju tiesību aizsardzības jomā (pieeja precēm un pakalpojumiem): Ja tiek 
pārkāpst atšķirīgas attieksmes aizliegums, patērētājs var aizstāvēt savas tiesības 
Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā, kā arī vēršoties tiesā Civilprocesa likumā 
noteiktajā kārtībā. (Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 31 .panta ceturtā daļa ) 
 
2.D. Lietu piekritība tiesām diskriminācijas gadījumos ir atkarīga no tā, kas ir 
atbildētājs lietā – iestāde vai privātpersona (fiziska persona, privāto tiesību juridiska 
persona vai šādu personu apvienība).  
 
Ja diskriminācija notikusi darba tiesiskajās attiecībās prasības pieteikums 
(pieteikums) jāiesniedz pilsētas/rajona tiesā (vai administratīvajā rajona tiesā, ja 
pastāv civildienesta attiecības) triju mēneša laikā,25 izņemot, ja diskriminācija ir 
notikusi, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā. Šādā gadījumā prasība tiesā ceļama 
viena mēneša laikā.26  
 
Ja diskriminācija notikusi citā jomā, izņemot darba tiesiskās attiecības, un atbildētājs 
ir privātpersona, prasības pieteikums iesniedzams vispārējās jurisdikcijas tiesā 
Civilprocesa likuma kārtībā. Ja atbildētājs ir iestāde, pieteikums Administratīvajā 
rajona tiesā iesniedzams 1 mēneša laikā (ja termiņš norādīts apstrīdamajā 
administratīvajā aktā) vai 1 gada laikā (ja termiņš nav norādīts vai ja tiek apstrīdēta 
iestādes faktiskā rīcība).  
 
Rakstveida pierādījumi jāiesniedz oriģinālā vai noteiktā kārtībā apliecināta noraksta 
veidā. Norakstu var apliecināt arī tiesnesis.27 Gadījumā, ja tiesā tiek iesniegts 
rakstveida pierādījuma noraksts vai izraksts no tā, tiesa pēc savas iniciatīvas vai 
procesa dalībnieku lūguma var pieprasīt iesniegt oriģinālu, ja tas nepieciešams lietas 
apstākļu noskaidrošanai.28 
 
Pierādījumiem jābūt attiecināmiem (tikai tie pierādījumi, kuriem ir nozīme lietā) un 
pieļaujamiem (pieļaujami tikai tie pierādīšanas līdzekļi, kuri ir noteikti likumā).29  
 
Pierādīšanas līdzekļi Civilprocesa likumā ir noteikti: pušu un trešo personu 
paskaidrojumi, liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi, lietiskie pierādījumi, 
eksperta atzinums un institūcijas atzinums.30 
 
Administratīvā procesa likumā noteikti sekojoši pierādīšanas līdzekļi: administratīvā 
procesa dalībnieku paskaidrojumi, liecinieku liecības, rakstveida pierādījumi, lietiskie 
pierādījumi, eksperta atzinums, personu apvienības viedoklis (amicus curiae). 
                                                
25  Darba likuma 34. panta 1. daļa,  60. panta 3. daļa, 95. panta 2. daļa.  
26  Darba likuma 48.pants. 
27  Civilprocesa likuma 111.panta 2.daļa, Administratīvā procesa likuma 168.panta 2.daļa. 
28  Civilprocesa likuma 111.panta 4.daļa, Administratīvā procesa likuma 168.panta 4.daļa. 
29  Civilprocesa likuma 94., 95.pants, Administratīvā procesa likuma 151., 152.pants. 
30  Civilprocesa likuma 89.panta 1.daļa. „Tiesa Tiesa likumā paredzētajos gadījumos pieaicina 

piedalīties procesā institūcijas, lai tās savas kompetences ietvaros dotu atzinumu lietā un 
aizstāvētu personu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses.“ 
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Tiesībsarga mājas lapā ir vispārējas sūdzības veidlapas paraugs iesniegšanai 
Tiesībsargam.31 
 
Civillietās prasītājam par prasības iesniegšanu ir jāmaksā valsts nodeva, kuras 
lielums prasībās, kas novērtējamas naudas summā ir atkarīgs no prasības 
summas.32 Taču, tiesa vai tiesnesis, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, 
pilnīgi vai daļēji var atbrīvot šo personu no tiesas izdevumu samaksas valsts 
ienākumos, kā arī atlikt valsts ienākumos piespriesto tiesas izdevumu samaksu vai 
sadalīt to termiņos.33 Administratīvajās lietās valsts nodevas apmērs par pieteikumu 
par lietas ierosināšanu tiesā ir 20 lati, savukārt par apelācijas sūdzību ir jāmaksā 
valsts nodeva 10 latu apmērā. Par kasācijas sūdzības un blakus sūdzības 
iesniegšanu valsts nodeva nav jāmaksā.34 Pēc personas lūguma, tiesa vai tiesnesis, 
ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, var pilnīgi vai daļēji atbrīvot šo personu 
no valsts nodevas samaksas.35 Pusei, kura lietā zaudē, ir jāatlīdzina pretējai pusei 
visi tiesas izdevumi, t.sk. valsts nodeva. Lietās, kas skar darba tiesiskās attiecības, 
t.sk., saistītās ar diskrimināciju, prasītāji ir atbrīvoti no valsts nodevas nomaksas,36 
taču pārējās civillietās, kas saistītās ar diskrimināciju, personām ir jāmaksā valsts 
nodeva. 
 
Gan civilprocesā, gan administratīvajā procesā persona lietas var vest pati personīgi 
vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību.  
 
Valsts nodrošinātās palīdzības likums, kas stājās spēkā 01.06.2005. paredz valsts 
nodrošināto juridisko palīdzību krimināllietās, civillietās un pārrobežu strīdos. 
Administratīvajās lietās valsts nodrošinātā palīdzība bija paredzēta līdz 01.07.2009., 
taču šobrīd valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība ir paredzēta tikai apelācijas 
procedūrās patvēruma piešķiršanas procesa ietvaros  Ar diskrimināciju saistītās 
lietas nav izdalīta kā atsevišķa lietu kategorija, kurai būtu paredzēta valsts 
nodrošinātā juridiskā palīdzība. Personas ir tiesīgas saņemt valsts nodrošināto 
juridisko palīdzību gadījumā, ja tās ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas 
personas statusu vai tās pēkšņi ir nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, 
kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību. Trūcīgas personas statusu var 
iegūt persona, kuras vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz 90 latu 
un tā atbilst citām 30.03.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr. 29937 noteiktajām 
prasībām. Savukārt, prasības, personas atbilstībai maznodrošinātas personas 
statusam nosaka pašvaldības. 
 

                                                
31  http://www.tiesibsargs.lv/lat/iesniegt_sudzibu_tiesibsargam/iesnieguma_veidlapas_paraugs/.  
32  Civilprocesa likuma 34.panta 1.daļa. 
33  Civilprocesa likuma 43.panta 4.daļa. 
34  Administratīvā procesa likuma 124.panta. 
35  Administratīvā procesa likuma 128.panta 3.daļa. 
36  Civilprocesa likuma 43.panta 1.daļas 1.punkts. 
37  http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462&from=off.  

http://www.tiesibsargs.lv/lat/iesniegt_sudzibu_tiesibsargam/iesnieguma_veidlapas_paraugs/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=207462&from=off
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Civillietās valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomā ietilpst juridiskās 
konsultācijas, procesuālo dokumentu sastādīšana un pārstāvība tiesā (ne vairāk par 
40 stundām vienas lietas ietvaros). Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības likumā, kas stājās spēkā 01.07.2009., paredz, ka juridiskā palīdzība tiek 
atteikta, ja tā ir saistīta ar morālā kaitējuma atlīdzību.    
 
Administratīvajās lietās, kas adresātam ir sarežģītas, pēc iestādes vai tiesas 
lēmuma, ievērojot fiziskās personas mantisko stāvokli, tās pārstāvim var tikt 
izmaksāta atlīdzība no valsts budžeta.38 
 
Satversmes tiesa 
 
Indivīdi var arī iesniegt sūdzību Satversmes tiesai, kurā apstrīd likuma normas 
atbilstību Satversmei, t.sk. atbilstību Satversmes 91.pantam, kurā nostiprināts 
vienlīdzības princips. Konstitucionālā sūdzība Satversmes tiesai ir jāiesniedz sešu 
mēnešu laikā pēc pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās. Sūdzība 
Satversmes tiesā ir jāiesniedz rakstveidā. Tajā jānorāda sūdzības iesniedzējs, 
institūcija vai amatpersona, kas izdevusi apstrīdēto aktu (tiesību normu), lietas 
faktisko apstākļu izklāsts, sūdzības juridiskais pamatojums, prasījums Satversmes 
tiesai.39 
 
NVO  
 
Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likumu biedrībām un nodibinājumiem, kuru 
darbības mērķi vērsti uz cilvēktiesību vai indivīda tiesību aizsardzību, ir tiesības ar 
aizskartās fiziskās personas piekrišanu vērsties iestādēs vai tiesā un aizstāvēt šīs 
personas tiesības vai likumiskās intereses lietās, kas saistītas ar atšķirīgas 
attieksmes aizlieguma pārkāpumu.40 
 
Arodbiedrības 
 
Saskaņā ar likumu Par arodbiedrībām41 un Darba strīdu likumu42 arodbiedrībām ir 
tiesības pārstāvēt un aizstāvēt savus biedrus valsts iestādēs un citās organizācijās 
darba attiecību, veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas, dzīvokļu un citu sociālo 
un ekonomisko interešu jomā, individuālo un kolektīvo strīdu izskatīšanā, kā arī 
griezties tiesā savu biedru tiesību un interešu aizstāvībai. 
 
Nacionālie normatīvie akti 
 
Likumi spēkā 2011. gadā: 

                                                
38  Administratīvā procesa likuma 18.panta 4.daļa. 
39  Satversmes tiesas likuma 18. pants un 19.2 pants.  
40  Biedrību un nodibinājumu likuma 10. panta 3. Daļa. 
41  Likuma Par arodbiedrībām 14. Pants. 
42  Darba strīdu likuma 8. Pants. 
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Latvijas Republikas Satversme 
91.pants: Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības 
tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. 
 
Administratīvā procesa likums 
6.pants Vienlīdzības princips: Pastāvot vienādiem faktiskajiem un tiesiskajiem 
lietas apstākļiem, iestāde un tiesa pieņem vienādus lēmumus (pastāvot atšķirīgiem 
faktiskajiem vai tiesiskajiem lietas apstākļiem, — atšķirīgus lēmumus) neatkarīgi no 
administratīvā procesa dalībnieku dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, valodas, 
reliģiskās pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem, sociālās izcelšanās, 
tautības, izglītības, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās veida un citiem 
apstākļiem. 
 
92.pants. Tiesības uz atlīdzinājumu 
Ikviens ir tiesīgs prasīt atbilstīgu atlīdzinājumu par mantiskajiem zaudējumiem vai 
personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, kas viņam nodarīts ar administratīvo 
aktu vai iestādes faktisko rīcību. 
 
Kriminālprocesa likums 
8.pants Vienlīdzības princips: Kriminālprocesa likums nosaka vienotu procesuālo 
kārtību visām kriminālprocesā iesaistītajām personām neatkarīgi no šo personu 
izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, nodarbošanās, pilsonības, rases un 
nacionālās piederības, attieksmes pret reliģiju, dzimuma, izglītības, valodas, 
dzīvesvietas un citiem apstākļiem 
 
Darba likums 
7.pants. Vienlīdzīgu tiesību princips 
(1) Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai 
nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu. 
 
(2) Šā panta pirmajā daļā paredzētās tiesības nodrošināmas bez jebkādas tiešas 
vai netiešas diskriminācijas — neatkarīgi no personas rases, ādas krāsas, 
dzimuma, vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, 
nacionālās vai sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa, seksuālās 
orientācijas vai citiem apstākļiem. 
 
(3) Lai veicinātu vienlīdzīgu tiesību principa ieviešanu attiecībā uz invalīdiem, darba 
devēja pienākums ir veikt pasākumus, kas atbilstoši apstākļiem nepieciešami, lai 
pielāgotu darba vidi, sekmētu invalīdu iespējas nodibināt darba tiesiskās attiecības, 
pildīt darba pienākumus, tikt paaugstinātiem amatā vai nosūtītiem uz profesionālo 
apmācību, ciktāl šādi pasākumi neuzliek darba devējam nesamērīgu slogu. 
 
8.pants. Tiesības apvienoties organizācijās 
(1) Darbiniekiem, kā arī darba devējiem ir tiesības brīvi, bez jebkādas tiešas vai 
netiešas diskriminācijas saistībā ar kādu no šā likuma 7.panta otrajā daļā minētajiem 
apstākļiem apvienoties organizācijās un iestāties tajās, lai aizstāvētu savas sociālās, 
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ekonomiskās un profesionālās tiesības un intereses un izmantotu šo organizāciju 
sniegtās iespējas.  
 
(2) Darbinieka piederība pie šā panta pirmajā daļā minētajām organizācijām vai 
darbinieka vēlme iestāties tajās nevar būt par pamatu atteikumam noslēgt darba 
līgumu, darba līguma uzteikumam vai citādai darbinieka tiesību ierobežošanai. 
 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 22.04.2004. un 04.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 
25.03.2010.). 
 
9.pants. Aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas 
(1) Aizliegts sodīt darbinieku vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgas 
sekas tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros pieļaujamā veidā 
izmanto savas tiesības. 
 
(2) Ja strīda gadījumā darbinieks norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu 
darba devēja radītajām nelabvēlīgajām sekām, darba devējam ir pienākums 
pierādīt, ka darbinieks nav sodīts vai viņam nav tieši vai netieši radītas 
nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka darbinieks darba tiesisko attiecību ietvaros 
pieļaujamā veidā izmanto savas tiesības. 
 
29.pants: Atšķirīgas attieksmes aizliegums 
(1) Dibinot darba tiesiskās attiecības, kā arī darba tiesisko attiecību pastāvēšanas 
laikā, it īpaši paaugstinot darbinieku amatā, nosakot darba apstākļus, darba 
samaksu vai profesionālo apmācību, kā arī uzteicot darba līgumu, aizliegta 
atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma. 
 
(2) Atšķirīga attieksme atkarībā no darbinieka dzimuma ir pieļaujama tikai tādā 
gadījumā, ja piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai 
attiecīgās nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums, kas ir samērīgs ar 
tā rezultātā sasniedzamo tiesisko mērķi. 
 
(3) Ja strīda gadījumā darbinieks norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu 
viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai atkarībā no dzimuma, darba devēja 
pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgās attieksmes pamatā ir objektīvi apstākļi, kas nav 
saistīti ar darbinieka dzimumu, vai arī to, ka darbinieka piederība pie noteikta 
dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās nodarbošanās objektīvs un 
pamatots priekšnoteikums. 
 
(4) Par diskrimināciju šā likuma izpratnē uzskatāma arī personas aizskaršana un 
norādījums to diskriminēt. 
 
(5) Tieša diskriminācija pastāv, ja salīdzināmā situācijā attieksme pret personu 
saistībā ar tās piederību pie noteikta dzimuma ir, bija vai var būt mazāk labvēlīga 
nekā pret citu personu. Mazāk labvēlīga attieksme grūtniecības vai dzemdību 
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atvaļinājuma, vai atvaļinājuma bērna tēvam piešķiršanas dēļ uzskatāma par tiešu 
diskrimināciju atkarībā no personas dzimuma. 
 
(6) Netieša diskriminācija pastāv, ja šķietami neitrāls noteikums, kritērijs vai prakse 
rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas viena dzimuma personām, izņemot gadījumu, 
kad šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura 
sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 
 
(7) Personas aizskaršana šā likuma izpratnē ir personas pakļaušana tādai no šīs 
personas viedokļa nevēlamai rīcībai, kas saistīta ar tās piederību pie noteikta 
dzimuma, tajā skaitā –– seksuāla rakstura rīcībai, ja šādas rīcības mērķis vai 
rezultāts ir personas cieņas aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas, 
degradējošas vai aizskarošas vides radīšana. 
 
(8) Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums un aizliegums radīt 
nelabvēlīgas sekas, darbiniekam papildus citām šajā likumā noteiktajām tiesībām ir 
tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda 
gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava ieskata. 
 
(9) Šā panta, kā arī šā likuma 32.panta pirmās daļas, 34., 48., 60. un 95.panta 
noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar attiecīgo tiesību būtību, attiecas arī uz 
atšķirīgas attieksmes aizliegumu atkarībā no darbinieka rases, ādas krāsas, 
vecuma, invaliditātes, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai 
sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem. 
 
32.pants. Darba sludinājums 
(1) Darba sludinājums (darba devēja paziņojums par brīvajām darba vietām) 
nedrīkst attiekties tikai uz vīriešiem vai tikai uz sievietēm, izņemot gadījumu, kad 
piederība pie noteikta dzimuma ir attiecīgā darba veikšanas vai attiecīgās 
nodarbošanās objektīvs un pamatots priekšnoteikums. 
 
(2) Darba sludinājumā aizliegts norādīt vecuma ierobežojumus, izņemot gadījumu, 
kad saskaņā ar likumu personas noteiktā vecumā nedrīkst veikt attiecīgu darbu. 
 
(3) Darba sludinājumā norāda darba devēja — fiziskās personas — vārdu un 
uzvārdu vai juridiskās personas firmu, vai personāla atlases uzņēmuma firmu, kas 
darba devēja uzdevumā novērtē pretendentu piemērotību un veic atlasi. 
 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 25.03.2010.) 
 
33.pants. Darba intervija 
(1) Darba intervija ir darba devēja sagatavota mutvārdu vai rakstveida aptauja 
pretendenta piemērotības novērtēšanai. 
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(2) Darba intervijā nav pieļaujami tādi darba devēja jautājumi, kas neattiecas uz 
paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim darbam, 
kā arī jautājumi, kas ir tieši vai netieši diskriminējoši, it īpaši jautājumi par: 

1) grūtniecību, izņemot gadījumu, kad darba līgums tiek slēgts uz noteiktu 
laiku un paredzēto darbu vai nodarbošanos nevar veikt grūtniecības laikā, vai 
arī gadījumu, kad laikposms, kurā sieviete neveic attiecīgo darbu vai 
nodarbošanos, nav samērīgs ar darba līguma termiņu; 
2) ģimenes vai laulības stāvokli; 
3) iepriekšēju sodāmību, izņemot gadījumu, kad tam attiecībā uz veicamo 
darbu varētu būt būtiska nozīme; 
4) reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas; 
5) piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas 
sabiedriskās organizācijas; 
6) nacionālo vai etnisko izcelsmi. 

 
(3) Darba devējam ir pienākums iepazīstināt pretendentu ar uzņēmumā spēkā 
esošo darba koplīgumu un darba kārtības noteikumiem, kā arī sniegt citu 
informāciju, kam ir būtiska nozīme darba līguma noslēgšanā. 
 
(4) Pretendentam ir pienākums sniegt informāciju darba devējam par savu 
veselības stāvokli un profesionālo sagatavotību, ciktāl tai ir būtiska nozīme darba 
līguma noslēgšanā un paredzētā darba veikšanā. 
 
34.pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, dibinot darba 
tiesiskās attiecības 
(1) Ja, dibinot darba tiesiskās attiecības, darba devējs pārkāpis atšķirīgas 
attieksmes aizliegumu, pretendentam ir tiesības celt prasību tiesā triju mēnešu 
laikā no dienas, kad saņemts darba devēja atteikums nodibināt ar viņu darba 
tiesiskās attiecības. 
 
(2) Ja darba tiesiskās attiecības nav nodibinātas atšķirīgas attieksmes aizlieguma 
pārkāpšanas dēļ, pretendentam nav tiesību prasīt šo attiecību nodibināšanu 
piespiedu kārtā. 
 
(22.04.2004. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2010. likumu, kas 
stājas spēkā 25.03.2010.) 
 
48.pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, uzteicot darba 
līgumu pārbaudes laikā 
Ja darba devējs, uzteicot darba līgumu pārbaudes laikā, ir pārkāpis atšķirīgas 
attieksmes aizliegumu, darbiniekam ir tiesības celt prasību tiesā viena mēneša 
laikā no dienas, kad viņš saņēmis darba devēja uzteikumu. 
 
60.pants. Vienlīdzīga darba samaksa 
(1) Darba devējam ir pienākums noteikt vienlīdzīgu darba samaksu vīriešiem un 
sievietēm par tādu pašu darbu vai vienādas vērtības darbu. 
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(2) Ja darba devējs pārkāpis šā panta pirmās daļas noteikumus, darbiniekam ir 
tiesības prasīt atlīdzību, kādu darba devējs parasti maksā par tādu pašu darbu vai 
vienādas vērtības darbu. 
 
(3) Darbinieks var celt šā panta otrajā daļā paredzēto prasību tiesā triju mēnešu 
laikā no dienas, kad viņš uzzināja vai viņam vajadzēja uzzināt par šā panta pirmās 
daļas noteikumu pārkāpumu. 
 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2010. likumu, kas stājas spēkā 25.03.2010.) 
 
95.pants. Atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšana, nosakot darba 
apstākļus, profesionālo apmācību vai paaugstinot amatā 
(1) Ja darba devējs, nosakot darba apstākļus vai profesionālo apmācību, ir 
pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, attiecīgajam darbiniekam ir tiesības 
prasīt šādas atšķirīgas attieksmes izbeigšanu. 
 
(2) Ja darba devējs, nosakot darba apstākļus, profesionālo apmācību vai 
paaugstinot amatā, ir pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu, darbiniekam ir 
tiesības celt prasību tiesā triju mēnešu laikā no dienas, kad viņš uzzināja vai viņam 
vajadzēja uzzināt par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu. 
 
(21.09.2006. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2010. likumu, kas 
stājas spēkā 25.03.2010.) 
 
Likums „Par sociālo drošību” 
2.pants. Sociālās drošības sistēmas darbības pamatprincipi 
Sociālās drošības sistēma darbojas saskaņā ar šādiem pamatprincipiem: 

1) atšķirīgas attieksmes aizliegums; (..) 
 
2.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums 
(1) Nodrošinot sociālos pakalpojumus, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no 
personas rases, etniskās piederības, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, 
veselības stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai 
sociālās izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem. 
 
(2) Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, personas 
aizskaršanu vai norādījumu to diskriminēt. 
 
(3) Tieša diskriminācija pastāv, ja salīdzināmā situācijā attieksme pret personu 
saistībā ar kādu no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem ir, bija vai var būt 
mazāk labvēlīga nekā pret citu personu. 
 
(4) Netieša diskriminācija pastāv, ja salīdzināmā situācijā šķietami neitrāls 
noteikums, kritērijs vai prakse rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personai 
saistībā ar kādu no šā panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem. 
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(5) Personas aizskaršana šā likuma izpratnē ir personas pakļaušana tādai no šīs 
personas viedokļa nevēlamai rīcībai, kas saistīta ar kādu no šā panta pirmajā daļā 
minētajiem apstākļiem, ja šādas rīcības mērķis vai rezultāts ir personas cieņas 
aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas, degradējošas vai 
aizskarošas vides radīšana. 
 
(6) Atšķirīga attieksme (izņemot personas aizskaršanu) saistībā ar kādu no šā 
panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem pieļaujama tikai gadījumā, ja šāda 
attieksme ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie 
līdzekļi ir samērīgi.  
 
(01.12.2005. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 06.03.2008. likumu, kas 
stājas spēkā 09.04.2008.) 
 
34.pants. Tiesību aizsardzība 
(1) Persona ir tiesīga apstrīdēt un pārsūdzēt sociālo pakalpojumu sniedzēja 
lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
 
(2) Aizliegts sodīt personu vai citādi tieši vai netieši radīt tai nelabvēlīgas sekas 
tāpēc, ka persona tiesiskā veidā īsteno savu tiesību aizsardzību saistībā ar 
atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu.  
 
Valsts civildienesta likums 
 
2.pants. Likuma darbība 
(4) Valsts civildienesta tiesiskajās attiecībās piemērojamas darba tiesiskās 
attiecības regulējošo normatīvo aktu normas, kas nosaka vienlīdzīgu tiesību 
principu, atšķirīgas attieksmes aizlieguma principu, aizliegumu radīt nelabvēlīgas 
sekas, darba un atpūtas laiku, darba samaksu, darbinieka materiālo atbildību un 
termiņus, ciktāl to nenosaka šis likums. 
 
Biedrību un nodibinājumu likums 
 
10.pants. Publiskā darbība  
(3) Biedrībām un nodibinājumiem, kuru statūtos noteiktie mērķi vērsti uz 
cilvēktiesību vai indivīda tiesību aizsardzību, ir tiesības ar aizskartās fiziskās 
personas piekrišanu vērsties iestādēs vai tiesā un aizstāvēt šīs personas tiesības 
vai likumiskās intereses lietās, kas saistītas ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma 
pārkāpumu. 
 
Tiesībsarga likums 
 
11.pants. Tiesībsarga funkcijas 
Tiesībsargam ir šādas funkcijas: 
1) veicināt privātpersonas cilvēktiesību aizsardzību; 
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2) sekmēt vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu un jebkāda veida 
diskriminācijas novēršanu; 
3) izvērtēt un veicināt labas pārvaldības principa ievērošanu valsts pārvaldē; 
4) jautājumos, kas saistīti ar cilvēktiesību un labas pārvaldības principa ievērošanu, 
atklāt trūkumus tiesību aktos un to piemērošanā, kā arī veicināt šo trūkumu 
novēršanu; 
5) sekmēt sabiedrības informētību un izpratni par cilvēktiesībām, par šo tiesību 
aizsardzības mehānismiem un par tiesībsarga darbu. 
 
12.pants. Tiesībsarga uzdevumi 
Pildot šajā likumā noteiktās funkcijas, tiesībsargs: 
1) pieņem un izskata privātpersonu iesniegumus 
2) ierosina pārbaudes lietu apstākļu noskaidrošanai; 
3) pieprasa, lai iestādes savas kompetences ietvaros un likumā paredzētajos 
termiņos noskaidro nepieciešamos lietas apstākļus un par tiem informē tiesībsargu; 
4) izskatot pārbaudes lietu vai pēc tās pabeigšanas sniedz iestādei ieteikumus un 
atzinumus par tās darbības tiesiskumu, lietderību un labas pārvaldības principa 
ievērošanu; 
5) šajā likumā noteiktajā kārtībā risina strīdus starp privātpersonām un iestādēm, 
kā arī ar cilvēktiesībām saistītus strīdus starp privātpersonām; 
6) veicina izlīgumu starp strīda pusēm; 
7) risinot strīdus cilvēktiesību jautājumos, sniedz privātpersonām atzinumus un 
ieteikumus cilvēktiesību pārkāpumu novēršanai; 
8) sniedz Saeimai, Ministru kabinetam, pašvaldībām vai citām iestādēm ieteikumus 
attiecībā uz tiesību aktu izdošanu vai grozīšanu; 
9) sniedz personām konsultācijas cilvēktiesību jautājumos; 
10) veic pētījumus un analizē situāciju cilvēktiesību jomā, kā arī sniedz atzinumus 
par aktuāliem cilvēktiesību jautājumiem. 
 
13.pants. Tiesībsarga tiesības 
Pildot šajā likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus, tiesībsargam ir tiesības: 
1) pieprasīt un saņemt bez maksas no iestādes pārbaudes lietā nepieciešamos 
dokumentus (administratīvos aktus, procesuālos lēmumus, vēstules), 
paskaidrojumus un citu informāciju; 
2) apmeklēt iestādes, lai iegūtu pārbaudes lietā nepieciešamo informāciju; 
3) jebkurā laikā bez speciālas atļaujas apmeklēt slēgta tipa iestādes, brīvi 
pārvietoties iestādes teritorijā, apmeklēt visas telpas un vienatnē satikties ar 
personām, kuras tiek turētas slēgta tipa iestādēs; 
4) uzklausīt bērna viedokli bez viņa vecāku, aizbildņu, izglītības vai aprūpes un 
audzināšanas iestādes darbinieka klātbūtnes, ja bērns to vēlas; 
5) pieprasīt no jebkuras privātpersonu dokumentus, paskaidrojumus un citu 
informāciju par jautājumiem, kam ir būtiska nozīme pārbaudes lietā; 
6) ierosināt pārbaudes lietu pēc savas iniciatīvas; 
7) pieprasīt un saņemt speciālistu atzinumu pārbaudes lietā; 
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8) iesniegt pieteikumu par lietas ierosināšanu Satversmes tiesā, ja iestāde, kas 
izdevusi apstrīdamo aktu, nav tiesībsarga norādītajā termiņā novērsusi konstatētos 
trūkumus; 
9) pabeidzot pārbaudes lietu un konstatējot pārkāpumu, aizstāvēt privātpersonas 
tiesības un intereses administratīvajā tiesā, ja tas nepieciešams sabiedrības 
interesēs; 
10) pabeidzot pārbaudes lietu un konstatējot pārkāpumu, vērsties tiesā tajās 
civillietās, kurās prasības būtība saistīta ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma 
pārkāpumu; 
11) pamatojoties uz viņa rīcībā esošajiem materiāliem, vērsties pie citām 
kompetentām institūcijām, lai izlemtu jautājumu par lietas ierosināšanu. 
12) piedalīties ar padomdevēja tiesībām Ministru kabineta sēdēs. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.05.2008. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2008.) 
 
24.pants. Pārbaudes lietas ierosināšanas un izskatīšanas kārtība 
(1) Izskatījis personas iesniegumu vai arī pēc savas iniciatīvas tiesībsargs lemj par 
pārbaudes lietas ierosināšanu. 
(2) Izskatījis personas iesniegumu tiesībsargs ierosina pārbaudes lietu, ja tas 
atbilst tiesībsarga funkcijām un uzdevumiem un personas norādīto jautājumu ir 
iespējams risināt. 
(3) Pārbaudes lietas ierosināšana neaptur normatīvā akta, tiesas nolēmuma, 
administratīva vai cita individuāla tiesību akta darbību, kā arī likumā noteikto 
procesuālo termiņu tecējumu. 
(4) Pārbaudes lietu izskata triju mēnešu laikā. Ja lieta ir sarežģīta vai arī citu 
objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu nav iespējams ievērot, tiesībsargs to var pagarināt 
uz laiku, ne ilgāku par diviem gadiem no pārbaudes lietas ierosināšanas dienas, 
par to paziņojot iesniedzējam un norādot termiņa pagarināšanas iemeslus. 
(5) Izskatot pārbaudes lietu, noklausās pušu un citu personu paskaidrojumus, 
pieprasa speciālistu atzinumus, kā arī veic citas likumā noteiktās darbības, kas 
nepieciešamas pārbaudes lietas izskatīšanai. 
(6) Izskatot pārbaudes lietu, tiek veicināts izlīgums starp strīda pusēm. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.05.2008. likumu, kas stājas spēkā 11.06.2008.)  
 
Likums „Par tiesu varu” 
4.pants: „(1) Visas personas ir vienlīdzīgas likuma un tiesas priekšā, tām ir 
vienādas tiesības uz likuma aizsardzību. (2) Tiesu spriež tiesa neatkarīgi no 
personas izcelsmes, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, 
dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un 
rakstura, dzīvesvietas, politiskajiem vai citiem uzskatiem”.  
 
Reklāmas likums 
4.panta 2.daļas 1.punkts: „Reklāmā aizliegts: paust diskrimināciju pret cilvēku 
viņa rases, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, reliģiskās, politiskās vai citas 
pārliecības, nacionālās vai sociālās izcelšanās, mantiskā stāvokļa vai citu apstākļu 
dēļ”. 
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Latvijas Sodu izpildes kodekss 
4.pants: „Pamats kriminālsoda izpildei ir vienīgi likumīgā spēkā stājies tiesas 
spriedums. Izpildot jebkura veida kriminālsodu, ievērojami šādi pamatprincipi: 
1) sodu izpildes praksē ir nodrošināmas likumā noteiktās garantijas pret 
spīdzināšanu un necilvēcīgu vai pazemojošu soda piemērošanu notiesātajai 
personai; soda izpildes mērķis nav sagādāt fiziskas ciešanas vai pazemot cilvēka 
cieņu, vai izstumt viņu no sabiedrības; 
2) nav pieļaujama notiesāto diskriminācija atkarībā no rases, tautības, valodas, 
dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, politiskajiem uzskatiem, reliģiskās 
pārliecības un citiem kritērijiem; 
3) likuma priekšā visi notiesātie ir vienlīdzīgi”.  
 
Likums „Par policiju” 
5.pants: „Policijas darbība tiek organizēta, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka 
tiesības, sociālo taisnīgumu, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju 
palīdzību. 
Policijas aizsargā personu tiesības un likumīgās intereses neatkarīgi no to 
pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, 
dzimuma un vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un 
citas pārliecības. 
Personu tiesību un brīvību un valsts interešu vienlīdzīgas aizsardzības nolūkā 
policijas darbinieki nepiedalās partiju, citu sabiedriski politisko organizāciju un 
kustību darbībā un uz dienesta laiku policijā aptur savu piederību pie tām. 
Policija ar savu darbību nodrošina personu tiesību un brīvību ievērošanu. Šo 
tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama, tikai pamatojoties uz likumu un 
likumā noteiktajā kārtībā. Ikreiz, kad policijai nākas ierobežot personu tiesības un 
brīvības, policijas darbinieks sniedz tām paskaidrojumu, kurā pamato katru 
konkrēto ierobežojumu. Šādos gadījumos pēc personu pieprasījuma policijas 
darbiniekam jānosauc savs uzvārds, amats un dienesta vieta, kā arī jāuzrāda 
dienesta apliecība. 
Policija dod iespēju aizturētajām un apcietinātajām personām realizēt tiesības uz 
juridisko palīdzību un, ja šīs personas vēlas, nekavējoties paziņo viņu atrašanās 
vietu ģimenei un darbavietas vai mācību iestādes administrācijai. Policija nodrošina 
aizturēto un apcietināto personu veselības aizsardzību, veic neatliekamus 
pasākumus medicīniskās palīdzības sniegšanai un šo personu īpašuma 
aizsardzībai.  
 
Valsts drošības iestāžu likums 
5.panta 5.daļa: „Valsts drošības iestāžu darbība nav ierobežojama atkarībā no 
personu pilsonības (pavalstniecības), dzimuma, tautības, vecuma, dzīvesvietas, 
izglītības, sociālā, dienesta un mantiskā stāvokļa un amata, to politiskajiem un 
reliģiskajiem uzskatiem, piederības pie partijām vai citām sabiedriskajām 
organizācijām”. 
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Operatīvās darbības likums 
4.panta 5.daļa: „Operatīvās darbības pasākumi veicami neatkarīgi no personu 
pilsonības, dzimuma, tautības, vecuma, dzīvesvietas, izglītības, sociālā, dienesta 
un mantiskā stāvokļa un amata, to politiskajiem un reliģiskajiem uzskatiem, 
piederības pie partijām vai citām sabiedriskajām organizācijām. Minētie faktori 
nedrīkst ietekmēt operatīvo darbību, ja tas nav īpaši norādīts likumā”. 
 
Valsts pārvaldes iekārtas likums 
10.pants 2.daļa: „Valsts pārvalde savā darbībā ievēro cilvēktiesības”. 
 
Bērnu tiesību aizsardzības likums 
3.pants. Bērns un bērna tiesību vienlīdzības princips 
(2) Bērna tiesības un brīvības valsts nodrošina visiem bērniem bez jebkādas 
diskriminācijas — neatkarīgi no bērna, viņa vecāku, aizbildņu, ģimenes locekļu 
rases, tautības, dzimuma, valodas, partijas piederības, politiskās un reliģiskās 
pārliecības, nacionālās, etniskās vai sociālās izcelsmes, dzīvesvietas valstī, 
mantiskā un veselības stāvokļa, dzimšanas vai citiem apstākļiem. 
 
Izglītības likums 
3.pants. Tiesības uz izglītību  
(1) Tiesības uz izglītību ir:  

1) Latvijas pilsonim;  
2) Latvijas nepilsonim;  
3) Eiropas Savienības pilsonim, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonim vai 
Šveices Konfederācijas pilsonim;  
4) Eiropas Kopienas pastāvīgajam iedzīvotājam, kuram ir derīga uzturēšanās 
atļauja Latvijas Republikā;  
5) bezvalstniekam, kuram ir derīgs bezvalstnieka ceļošanas dokuments, kas 
izsniegts Latvijas Republikā;  
6) citas valsts, kas nav Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai 
Šveices Konfederācijas pilsonis, valstspiederīgajam (turpmāk — trešās valsts 
valstspiederīgajam) vai bezvalstniekam, kuram ir derīga uzturēšanās atļauja 
Latvijas Republikā;  
7) bēglim vai alternatīvo statusu ieguvušai personai;  
8) personai, kura ir saņēmusi pagaidu aizsardzību Latvijas Republikā.  

(2) Patvēruma meklētāja nepilngadīgam bērnam un nepilngadīgam patvēruma 
meklētājam ir tiesības uz pamatizglītību un vidējo izglītību, kā arī tiesības pēc 
pilngadības sasniegšanas turpināt iesākto izglītību.  
(3) Nepilngadīgam trešās valsts valstspiederīgajam vai bezvalstniekam, kuram nav 
likumīga pamata uzturēties Latvijas Republikā, ir tiesības iegūt pamatizglītību laika 
posmā, kas noteikts brīvprātīgai izceļošanai, vai laika posmā, uz kādu izraidīšana 
atlikta, kā arī viņa aizturēšanas laikā. 
(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2010.) 
 
3.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums  
(1) Šā likuma 3.pantā minētajām personām ir tiesības iegūt izglītību neatkarīgi no 
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mantiskā un sociālā stāvokļa, rases, tautības, etniskās piederības, dzimuma, 
reliģiskās un politiskās pārliecības, veselības stāvokļa, nodarbošanās un 
dzīvesvietas.  
(2) Atšķirīga attieksme pret personu šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ 
pieļaujama, ja tā ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie 
līdzekļi ir samērīgi.  
(3) Reliģiskās organizācijas dibināta izglītības iestāde ir tiesīga balstīties uz personas 
reliģisko piederību, gatavību un spēju darboties labā ticībā un lojalitātē attiecībā uz 
konkrētās reliģijas mācību (doktrīnu), kā arī morāles un uzvedības normu, principu 
un ideālu kopumu, kas ir pamatā tās ticīgo pārliecībai.  
(4) Aizliegts tieši vai netieši radīt personai nelabvēlīgas sekas, ja tā aizstāv savas 
tiesības nolūkā novērst atšķirīgu attieksmi.  
(5) Ja strīdus gadījumā persona norāda uz faktoriem, kas varētu būt par pamatu tās 
tiešai vai netiešai diskriminācijai šā panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, izglītības 
programmas īstenotāja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums 
nav pārkāpts.  
(6) Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas tiek 
pārkāpts, personai ir tiesības prasīt pārkāpuma novēršanu, saskaņā ar Tiesībsarga 
likumu saņemt tiesisko atbalstu, kā arī vērsties tiesā. Personai ir tiesības prasīt 
zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīdus gadījumā atlīdzības 
par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa pēc sava ieskata.  
(7) Atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz pedagogiem un citām izglītības 
sistēmā nodarbinātām personām regulē citi likumi.  
(8) Šajā pantā lietotais termins “diskriminācija” un tās veidi atbilst Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā lietotajiem terminiem. 
(04.03.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 26.03.2010.) 
 
Latvijas Republikas Advokatūras likums 
9. Visām personām nodrošināmas vienādas tiesības uz juridisko palīdzību. 
Fiziskajām personām juridiskā palīdzība jānodrošina neatkarīgi no to pilsonības, 
izcelsmes, sociālā, mantiskā, dienesta un cita stāvokļa, rases, tautības, valodas, 
dzimuma, izglītības, reliģiskajiem, politiskajiem un citiem uzskatiem, partijas 
piederības, nodarbošanās veida un rakstura un dzīvesvietas. 
 
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums 
 
22.pants. Iestādes darbības principi 
(1) Iestāde, pildot tai noteiktās funkcijas, aizsargā personu tiesības un likumīgās 
intereses ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilās aizsardzības jomā 
neatkarīgi no šo personu pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un 
nacionālās piederības, dzimuma, vecuma, izglītības, valodas, politiskās, reliģiskās 
un citas pārliecības. 
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Robežsardzes likums 
3.pants. Robežsardzes darbības principi 
(1) Robežsardzes darbība tiek organizēta, ievērojot likumību, humānismu, cilvēka 
tiesības, atklātumu, vienvadību un balstoties uz iedzīvotāju palīdzību. 
(2) Robežsardze aizsargā personu tiesības un likumīgās intereses neatkarīgi no to 
pilsonības, sociālā, mantiskā un cita stāvokļa, rases un nacionālās piederības, 
dzimuma un vecuma, izglītības un valodas, attieksmes pret reliģiju, politiskās un 
citas pārliecības. 
 
Zinātniskās darbības likums 
3.pants. Tiesības veikt zinātnisko darbību 
Tiesības veikt zinātnisko darbību ir jebkurai personai neatkarīgi no rases, tautības, 
dzimuma, valodas, vecuma, politiskās un reliģiskās pārliecības, sociālās izcelsmes, 
mantiskā vai dienesta stāvokļa. 
 
Par privātajiem pensiju fondiem 
11.pants. Pensiju plāna un dalības līguma obligātie nosacījumi 
 (2) Ja darba devējs pieņem lēmumu veikt iemaksas pensiju plānā, lai nodrošinātu 
papildpensiju saviem darbiniekiem, šis lēmums attiecināms uz visiem attiecīgā 
darba devēja darbiniekiem atbilstoši profesijai, darba stāžam un ieņemamam 
amatam, kā arī citiem objektīviem kritērijiem. 
(3) To personu dalības jautājumi, uz kuriem attiecas vieni un tie paši šā panta 
otrajā daļā minētie objektīvie kritēriji, tiek risināti vienādi, un nav pieļaujama nekāda 
diskriminācija atkarībā no izcelsmes, mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās 
piederības, dzimuma vai attieksmes pret reliģiju. 
 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 
 
“204.17 pants. Diskriminācijas aizlieguma pārkāpšana 
Par normatīvajos aktos noteiktā diskriminācijas aizlieguma pārkāpšanu — 
uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem. 
 
213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši 
Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa (..) 204.17 pantā (izņemot lietas 
par pārkāpumiem darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo 
pārkāpumu lietas. 
 
215.3 pants 
(1) Valsts darba inspekcija izskata šā kodeksa (..) 204.17 pantā (par pārkāpumiem 
darba tiesisko attiecību jomā) paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas. 
 
240.pants. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšana, ievērojot principu, ka 
visas personas ir vienlīdzīgas  
Administratīvo pārkāpumu lietas tiek izskatītas, ievērojot principu, ka visas 
personas ir vienlīdzīgas likuma un institūcijas, kas izskata lietu, priekšā neatkarīgi 
no viņu izcelšanās, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, 
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dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret reliģiju, nodarbošanās veida un 
rakstura, dzīvesvietas un citiem apstākļiem. 
 
Krimināllikums 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likums 
 
5.1 pants. (1) Piedāvājot apdrošināšanas pakalpojumus, ir aizliegta atšķirīga 
attieksme dzimuma dēļ, izņemot saskaņā ar šo pantu noteiktajos gadījumos. 
Atšķirīga attieksme apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības 
noteikšanā, izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru, ir pieļaujama apdrošināšanas 
pakalpojumos, kuros šādas atšķirības pamato atbilstoši aktuārie un statistikas dati.  
(2) Apdrošināšanas pakalpojumus, kuros pieļaujama atšķirīga attieksme 
apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lieluma noteikšanā, 
izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru, un datumu, no kura šajos pakalpojumos 
pieļaujama atšķirīga attieksme, nosaka Ministru kabinets.  
(3) Ne retāk kā reizi piecos gados Labklājības ministrija kopīgi ar Finanšu ministriju, 
Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un Latvijas apdrošinātāju asociāciju, pamatojoties 
uz aktuārajiem un statistikas datiem, izvērtē turpmāku šā panta otrajā daļā minēto 
apdrošināšanas pakalpojumu noteikšanas pamatotību un, ja nepieciešams, iesniedz 
Ministru kabinetam priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiņām.  
(4) Aktuāros un statistikas datus, uz kuriem pamatojoties tiek veikts šā panta trešajā 
daļā minētais izvērtējums, Labklājības ministrija regulāri atjauno un publicē tos savā 
mājaslapā internetā.  
(5) Aizliegts noteikt atšķirīgu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības 
lielumu atkarībā no sievietes grūtniecības vai atrašanās pēcdzemdību periodā līdz 
vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā. 
(19.02.2009. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 05.03.2009.) 
 
Ministru kabineta noteikumi Nr.1002 Noteikumi par atšķirīgas attieksmes 
izmantošanu apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības 
noteikšanā 
 
1. Noteikumi nosaka apdrošināšanas pakalpojumu, kurā ir pieļaujama atšķirīga 
attieksme apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lieluma 
noteikšanā, izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru, un datumu, no kura šajā 
pakalpojumā pieļaujama atšķirīga attieksme. 
2. Apdrošināšanas pakalpojums, kurā ir pieļaujama atšķirīga attieksme 
apdrošināšanas prēmijas un apdrošināšanas atlīdzības lieluma noteikšanā, 
izmantojot dzimumu kā noteicošo faktoru, no 2009.gada 1.oktobra ir dzīvības 
apdrošināšana. 
 
Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likums 
 
2.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums  
(1) Īstenojot aktīvos nodarbinātības un preventīvos bezdarba samazināšanas 
pasākumus, aizliegta atšķirīga attieksme personas dzimuma, rases un etniskās 
piederības dēļ.  
(2) Atšķirīga attieksme pret personu pieļaujama, ja aktīvo nodarbinātības un 
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu nodrošināšana tikai vai 
galvenokārt viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības personām ir 
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objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir 
samērīgi.  
(3) Ja strīda gadījumā persona norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu 
tās tiešai vai netiešai diskriminācijai dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ, 
aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
īstenotāja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts.  
(4) Tieša diskriminācija ir tāda attieksme pret personu, kas tās dzimuma, rases vai 
etniskās piederības dēļ salīdzināmā situācijā ir, bija vai varētu būt mazāk labvēlīga 
nekā pret citu personu. Netieša diskriminācija ir šķietami neitrāls noteikums, 
kritērijs vai prakse, kas personai rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas tās 
dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ, izņemot gadījumu, kad šāds 
noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura 
sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.  
(5) Par diskrimināciju uzskatāma arī personas aizskaršana vai norādījums to 
diskriminēt.  
(6) Aizskaršana ir personas pakļaušana tās dzimuma, rases vai etniskās 
piederības dēļ tādai no šīs personas viedokļa nevēlamai rīcībai (tai skaitā seksuāla 
rakstura rīcībai), kuras mērķis vai rezultāts ir šīs personas cieņas aizskaršana un 
iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas vai degradējošas vides radīšana.  
(7) Par diskrimināciju dzimuma dēļ uzskatāma arī mazāk labvēlīga attieksme pret 
sievieti grūtniecības laikā vai pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja 
sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā.  
(8) Aktīvo nodarbinātības un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
īstenotājam aizliegts tieši vai netieši radīt personai nelabvēlīgas sekas, ja tā šajā 
pantā noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības ar mērķi novērst atšķirīgu attieksmi. 
 
Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums 
 
6.pants. Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumu vispārīgie noteikumi  
(1) Pakalpojuma sniegšanas ierobežojumu var noteikt, ja tas ir pamatots ar 
sabiedrības interešu ievērošanu, nav diskriminējošs un ir samērīgs. 
(2) Pakalpojuma sniegšanas ierobežojums vai tā piemērošana nedrīkst būt 
diskriminējoša attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētu pakalpojuma sniedzēju vai 
citas dalībvalsts pakalpojuma sniedzēju vai pakalpojuma saņēmēju. Par 
diskriminējošiem tiek uzskatīti arī tādi ierobežojumi, kas pamatoti ar pakalpojuma 
sniedzēja vai pakalpojuma saņēmēja pilsonību (pavalstniecību) vai dzīvesvietu, kā 
arī labvēlīgāku prasību vai nosacījumu izvirzīšanu Latvijas Republikā reģistrētam 
pakalpojuma sniedzējam vai pakalpojuma saņēmējam. 
 
Fizisko personu — saimnieciskās darbības veicēju — diskriminācijas 
aizlieguma likums 
 
1.pants. Likuma mērķis ir noteikt atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz fizisko 
personu, kura veic saimniecisko darbību (turpmāk — saimnieciskās darbības 
veicējs), piedāvājot tai preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot 
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pakalpojumu un atšķirīgas attieksmes aizliegumu attiecībā uz fiziskās personas 
pieeju saimnieciskajai darbībai. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)  
 
2.pants. Piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu 
saimnieciskās darbības veicējam viņa saimnieciskās darbības ietvaros, kā arī 
nodrošinot fiziskās personas pieeju saimnieciskajai darbībai, aizliegta atšķirīga 
attieksme dzimuma, rases vai etniskās piederības dēļ. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)  
 
3.pants. (1) Atšķirīga attieksme pret saimnieciskās darbības veicēju ir pieļaujama, ja 
preces vai pakalpojuma piedāvāšana, preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana 
tikai vai galvenokārt viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības 
personām ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie 
līdzekļi ir samērīgi.  
(11) Atšķirīga attieksme pret fizisko personu attiecībā uz tās pieeju saimnieciskajai 
darbībai pieļaujama, ja pieeja noteiktai saimnieciskajai darbībai tikai vai galvenokārt 
viena dzimuma, rases vai etniskās piederības personām ir objektīvi pamatota ar 
tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi.  
(2) Atšķirīgas attieksmes aizliegums pret saimnieciskās darbības veicēju neskar 
līgumu slēgšanas brīvību, izņemot gadījumu, kad līgumslēdzējas puses izvēle tiek 
pamatota ar personas dzimumu, rasi vai etnisko piederību. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)  
 
4.pants. (1) Ja strīda gadījumā saimnieciskās darbības veicējs vai fiziskā persona 
attiecībā uz tās pieeju saimnieciskajai darbībai norāda uz apstākļiem, kas varētu būt 
par pamatu viņu tiešai vai netiešai diskriminācijai dzimuma, rases vai etniskās 
piederības dēļ, atbildētāja pienākums ir pierādīt, ka atšķirīgas attieksmes aizliegums 
nav pārkāpts.  
(2) Šajā pantā lietotais termins “diskriminācija” un tās veidi atbilst Patērētāju tiesību 
aizsardzības likumā lietotajiem terminiem. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)  
 
5.pants. Ja tiek pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums, saimnieciskās darbības 
veicējam ir tiesības prasīt, lai preces viņam tiek pārdotas vai pakalpojums sniegts, un 
fiziskajai personai — lai tiek nodrošināta tās pieeja saimnieciskās darbības veikšanai, 
kā arī prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda gadījumā 
atlīdzības par morālo kaitējumu apmēru nosaka tiesa. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)  
 
6.pants. Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas 
tiek pārkāpts, saimnieciskās darbības veicējs un fiziskā persona attiecībā uz tās 
pieeju saimnieciskajai darbībai saskaņā ar Tiesībsarga likumu var saņemt tiesisko 
atbalstu, kā arī vērsties tiesā likumā noteiktajā kārtībā. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)  
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7.pants. Aizliegts tieši vai netieši radīt saimnieciskās darbības veicējam un fiziskajai 
personai attiecībā uz tās pieeju saimnieciskajai darbībai nelabvēlīgas sekas, ja viņš 
šajā likumā noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības. 
(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 25.02.2010. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2010.)  
 
Pacientu tiesību likums 
 
3.pants. Vispārīgie noteikumi   
(1) Pacientu tiesības īstenojamas saskaņā ar šo likumu, ciktāl citos likumos nav 
noteikts citādi.  
(2) Nodrošinot pacienta tiesības, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no personas 
rases, etniskās izcelsmes, ādas krāsas, dzimuma, vecuma, invaliditātes, veselības 
stāvokļa, reliģiskās, politiskās vai citas pārliecības, nacionālās vai sociālās 
izcelsmes, mantiskā vai ģimenes stāvokļa vai citiem apstākļiem. Atšķirīga 
attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, personas aizskaršanu 
vai norādījumu to diskriminēt.  
(3) Atšķirīga attieksme saistībā ar kādu no šā panta otrajā daļā minētajiem 
apstākļiem pieļaujama tikai tādā gadījumā, ja tā ir objektīvi pamatota ar tiesisku 
mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 
(4) Aizliegts sodīt pacientu vai citādi tieši vai netieši radīt viņam nelabvēlīgus 
apstākļus, ja pacients aizstāv savas tiesības. 
(5) Pacientam un viņa tuviniekiem ir tiesības saņemt garīgo aprūpi, kuru saskaņā 
ar kapelānu dienestu un reliģisko organizāciju darbību regulējošiem normatīvajiem 
aktiem sniedz ārstniecības iestādes kapelāns 
(6) Veselības aprūpe pret pacienta gribu nav pieļaujama, ja likumā nav noteikts 
citādi. 
 
Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 
 
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. 
 
Reliģisko organizāciju likums 
 
4. pants. Iedzīvotāju līdztiesība neatkarīgi no viņu attieksmes pret reliģiju  
(1) Tieša vai netieša iedzīvotāju tiesību ierobežošana vai priekšrocību radīšana 
iedzīvotājiem, kā arī jūtu aizskaršana vai naida celšana sakarā ar viņu attieksmi 
pret reliģiju ir aizliegta. Par šā noteikuma pārkāpšanu vainīgās personas saucamas 
pie atbildības likumos noteiktajā kārtībā.  
(2) Nevienai personai savas reliģiskās pārliecības dēļ nav tiesību neievērot 
likumus.  
(3) Norāde par attieksmi pret reliģiju vai par konfesionālo piederību valsts 
izsniegtajos personas dokumentos netiek fiksēta.  
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(4) Valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskajām organizācijām, kā arī 
uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām aizliegts no saviem darbiniekiem un citām 
personām prasīt ziņas par viņu attieksmi pret reliģiju vai par konfesionālo 
piederību. 
 
18.pants. Reliģisko organizāciju un to iestāžu darbības izbeigšanas pamats 
(2) Reliģiskās organizācijas darbību, pamatojoties uz tiesas nolēmumu, var izbeigt: 
1) ja tā ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi, citiem normatīvajiem aktiem vai 
statūtiem (satversmi, nolikumu); 
2) ja reliģiskā organizācija aicina citus neievērot likumu; 
3) ja reliģiskā organizācija ar savu darbību (mācību) apdraud demokrātisko valsts 
iekārtu, sabiedrisko mieru un kārtību, kā arī citu personu veselību un tikumību; 
4) citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 
 
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 
 
3.1 pants. Atšķirīgas attieksmes aizliegums 
(1) Piedāvājot preci vai pakalpojumu, pārdodot preci vai sniedzot pakalpojumu, 
aizliegta atšķirīga attieksme patērētāja dzimuma, rases, etniskās piederības vai 
invaliditātes dēļ.  
(2) Atšķirīga attieksme pret patērētāju pieļaujama, ja preces vai pakalpojuma 
piedāvāšana, preces pārdošana vai pakalpojuma sniegšana tikai vai galvenokārt 
viena dzimuma, noteiktas rases vai etniskās piederības personām vai personām ar 
invaliditāti ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie 
līdzekļi ir samērīgi. Atšķirīga attieksme pret patērētāju invaliditātes dēļ pieļaujama, ja 
tā ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir 
samērīgi, vai ja pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam vienlīdzīgas attieksmes 
nodrošināšana uzliek nesamērīgu slogu. 
(3) Atšķirīgas attieksmes aizliegums neskar līgumu slēgšanas brīvību, izņemot 
gadījumu, kad līgumslēdzējas puses izvēle tiek pamatota ar personas dzimumu, 
invaliditāti, rasi vai etnisko piederību. 
(4) Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums tiek pārkāpts, patērētājs var aizstāvēt savas 
tiesības Tiesībsarga likumā noteiktajā kārtībā, kā arī vēršoties tiesā Civilprocesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 
(5) Ja strīda gadījumā patērētājs norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu 
viņa tiešai vai netiešai diskriminācijai dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās 
piederības dēļ, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja pienākums ir pierādīt, ka 
atšķirīgas attieksmes aizliegums nav pārkāpts. 
(6) Tieša diskriminācija ir tāda attieksme pret personu, kas tās dzimuma, 
invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ salīdzināmā situācijā ir, bija vai varētu 
būt mazāk labvēlīga nekā pret citu personu. Netieša diskriminācija ir šķietami neitrāls 
noteikums, kritērijs vai prakse, kas rada vai var radīt nelabvēlīgas sekas personas 
dzimuma, invaliditātes, rases vai etniskās piederības dēļ, izņemot gadījumu, kad 
šāds noteikums, kritērijs vai prakse ir objektīvi pamatota ar tiesisku mērķi, kura 
sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 
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(7) Par diskrimināciju uzskatāma arī personas aizskaršana vai norādījums to 
diskriminēt.  
(8) Aizskaršana ir personas pakļaušana tās dzimuma, invaliditātes, rases vai 
etniskās piederības dēļ tādai no šīs personas viedokļa nevēlamai rīcībai (tai skaitā 
seksuāla rakstura rīcībai), kuras mērķis vai rezultāts ir šīs personas cieņas 
aizskaršana un iebiedējošas, naidīgas, pazemojošas vai degradējošas vides 
radīšana. 
(9) Par diskrimināciju dzimuma dēļ uzskatāma arī mazāk labvēlīga attieksme pret 
sievieti grūtniecības laikā vai pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja 
sieviete baro bērnu ar krūti, — visā barošanas laikā. 
(10) Aizliegts tieši vai netieši radīt patērētājam nelabvēlīgas sekas, ja viņš šajā pantā 
noteiktajā kārtībā aizstāv savas tiesības. 
(11) Ja atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas tiek 
pārkāpts, patērētājam ir tiesības prasīt līguma izpildi, kā arī zaudējumu atlīdzību un 
atlīdzību par morālo kaitējumu. Strīda gadījumā atlīdzības par morālo kaitējumu 
apmēru nosaka tiesa pēc sava ieskata. 
(19.06.2008. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 28.10.2010. likumu, kas 
stājas spēkā 01.01.2011.) 
 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums 
 
2.pants. Likuma mērķis un darbības joma 
(2) Šā likuma mērķi ir šādi: 
4) veicināt sabiedrības integrāciju uz latviešu valodas pamata; pildot Valsts valodas 
likuma prasības, sekmēt latviešu valodas kā Latvijas valsts valodas konstitucionālo 
funkciju īstenošanu pilnā apjomā, it sevišķi rūpēties, lai tā kalpo par visu Latvijas 
iedzīvotāju kopējo savstarpējās saziņas valodu; nodrošināt tās saglabāšanu un 
lietošanu, nosakot sabiedrības interesēm atbilstošu kārtību, kādā Latvijas jurisdikcijā 
esošie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi lieto valsts valodu raidlaikā, un vienlaikus 
paredzot tiesības lietot elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos mazākumtautību un 
citas valodas. 
 
19.pants. Retranslācijas atļauja 
(5) Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome nodrošina uztveršanas 
brīvību un Latvijas teritorijā neierobežo elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu 
retranslāciju no citām valstīm, izņemot gadījumus, kad: 
1) citas valsts audio vai audiovizuālā raidījumā ir nepārprotami, nopietni un būtiski 
pārkāpti šā likuma 24.panta devītās un desmitās daļas, kā arī 26.panta noteikumi; 
2) citas valsts audiovizuāls pakalpojums pēc pieprasījuma rada nopietnu vai īpaši 
nopietnu risku: 
a) sabiedriskajai kārtībai, jo īpaši noziedzīga nodarījuma novēršanai, izmeklēšanai 
un atklāšanai, nepilngadīgo personu aizsardzībai un cīņai pret naida kurināšanu 
rases, dzimuma, reliģijas, valstspiederības vai etniskās piederības dēļ un personu 
cieņas aizskaršanu 
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23.pants. Pēc pieprasījuma sniedzamu elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
pakalpojumu kataloga veidošanas nosacījumi 
(1) Katalogā nedrīkst ietvert pakalpojumus, kas mudina uz naida kurināšanu vai 
aicina diskriminēt kādu personu vai personu grupu dzimuma, rases vai etniskās 
izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās piederības vai pārliecības, invaliditātes, 
vecuma vai citu apstākļu dēļ. 
 
24.pants. Programmu veidošanas vispārīgie noteikumi 
(2) Elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, respektējot uzskatu daudzveidību, aizstāv 
neatkarīgas, demokrātiskas un tiesiskas Latvijas valsts ideju, ievēro cilvēktiesības un 
darbojas Latvijas sabiedrības interesēs. 
 
26.pants. Programmu veidošanas ierobežojumi 
Elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un raidījumos nedrīkst ietvert: 
3) mudinājumu uz naida kurināšanu vai aicinājumu diskriminēt kādu personu vai 
personu grupu dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās 
piederības vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai citu apstākļu dēļ; 
 
35.pants. Audio un audiovizuālu komerciālu paziņojumu veidošanas vispārīgie 
noteikumi 
(2) Audio un audiovizuālos komerciālos paziņojumos nedrīkst: 
7) kurināt naidu un aicināt diskriminēt kādu personu vai personu grupu dzimuma, 
rases vai etniskās izcelsmes, valstspiederības, reliģiskās piederības vai pārliecības, 
invaliditātes, vecuma vai citu apstākļu dēļ; 
 
66.pants. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas 
(2) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmas tiek veidotas atbilstoši 
augstām ētikas un kvalitātes prasībām un atspoguļo sabiedrības uzskatu dažādību. 
Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās nedrīkst atspoguļot tikai 
atsevišķu politisko, ideoloģisko, ekonomisko, reliģisko vai citu grupu intereses. 
(3) Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmu veidošanā tiek ievērota 
Latvijas sabiedrības dažādība sociālajā, ekonomiskajā, reģionālajā, izglītības, 
kultūras un reliģijas ziņā, respektējot cilvēka tiesības un pamatbrīvības, visu cilvēku 
vienlīdzību likuma priekšā, uzskatu un izteiksmes brīvību, tiesības brīvi saņemt un 
izplatīt informāciju, nevainīguma prezumpciju, personiskās dzīves, kā arī goda un 
cieņas neaizskaramību. 
 
71.pants. Sabiedriskais pasūtījums 
(1) Sabiedriskais pasūtījums ir pasākumu kopums, kura uzdevums ir: 
2) veicināt cilvēktiesību un pamattiesību īstenošanu; 
3) sekmēt demokrātijas un ētikas principu nostiprināšanos, atspoguļojot sabiedrības 
viedokļu daudzveidību; 
6) veicināt sabiedrības integrāciju un saliedētību uz latviešu valodas pamata; 
17) veicināt dažādu sabiedrības grupu pārstāvju līdzdalību programmu un raidījumu 
satura veidošanā; 
18) paredzēt raidījumus mazākumgrupām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; 
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19) paredzēt atsevišķu raidījumu pieejamību cilvēkiem ar redzes un dzirdes 
traucējumiem; 
 
Likumprojekts 
 
Grozījumi Civillikumā 
 
Izdarīt Civillikumā šādus grozījumus: 
1. Papildināt likumu ar 1403.1 pantu šādā redakcijā: 
 "1403.1 Publiski piedāvājot preci vai pakalpojumu, kā arī taisot tiesisku darījumu, 
kas saistīts ar šādu piedāvājumu, aizliegta atšķirīga attieksme atkarībā no 
personas dzimuma, vecuma, rases, ādas krāsas, etniskās piederības, reliģiskās 
pārliecības, politiskajiem vai citiem uzskatiem un citiem apstākļiem.  
Atšķirīga attieksme ietver personas tiešu vai netiešu diskrimināciju, aizskaršanu vai 
norādījumu to diskriminēt. Atšķirīga attieksme ir pieļaujama gadījumā, ja tā 
pamatota ar tiesisku mērķi, kura sasniegšanai izraudzītie līdzekļi ir samērīgi. 
Nav pieļaujams tieši vai netieši radīt personai nelabvēlīgas sekas tāpēc, ka tā 
īsteno savu tiesību aizsardzību saistībā ar atšķirīgas attieksmes aizlieguma 
pārkāpumu. 
Ja strīda gadījumā persona norāda uz apstākļiem, kas varētu būt par pamatu tās 
tiešai vai netiešai diskriminācijai, personas aizskaršanai, norādījumam minēto 
personu diskriminēt vai nelabvēlīgu seku radīšanai, aizskārējam jāpierāda, ka 
atšķirīgas attieksmes aizliegums vai aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas nav 
pārkāpts." 
 
Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību. Trešais ziņojums par Latviju, 
pieņemts 2007.gada 29.jūnijā 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Latvia/LVA-CbC-III-2008-
2-LVA.pdf  
 
ECRI atkārtoti rekomendē Latvijai, cik drīz vien iespējams ratificēt šādus 
starptautiskos dokumentus: Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 12. protokolu, 
pārstrādāto Eiropas Sociālo hartu, Eiropas Reģionālo vai minoritāšu valodu hartu, 
Eiropas Konvenciju par pilsonību, Konvenciju par ārzemnieku piedalīšanos 
sabiedriskajā dzīvē un Eiropas Konvenciju par viesstrādnieku juridisko statusu. 8. 
ECRI rekomendē Latvijai, cik drīz vien iespējams ratificēt Starptautisko konvenciju 
par migrējošo darba ņēmēju un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību. 
 
ECRI atkārtoti rekomendē Latvijai nākt klajā ar Starptautiskās konvencijas par 
jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu 14. pantā paredzēto paziņojumu, kas ļauj 
Rasu diskriminācijas likvidēšanas komitejai izskatīt individuālus paziņojumus. 
 
ECRI stingri atbalsta Latvijas varas iestādes centienos pieņemt visaptverošu civilo un 
administratīvo likumdošanu rasu diskriminācijas aizliegšanai visas dzīves jomās. 
Sevišķi ECRI mudina Latvijas varas iestādes arī citās jomās, izņemot nodarbinātību, 
pieņemt līdzīgas normas Darba likumā paredzētajām normām attiecībā uz dalīto 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Latvia/LVA-CbC-III-2008-2-LVA.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Latvia/LVA-CbC-III-2008-2-LVA.pdf
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pierādīšanas pienākumu un cietušā tiesībām uz kompensāciju rasu diskriminācijas 
gadījumos. Jo īpaši tas attiecas uz mājokli, izglītību, precēm un pakalpojumiem, kas 
paredzēti sabiedrībai un sabiedriskām vietām, veselību, sociālo aizsardzību, 
ekonomiskās darbības veikšanu un sabiedriskajiem pakalpojumiem. ECRI vērš 
uzmanību uz vispārējo rekomendāciju Nr. 7: Par nacionālo likumdošanu cīņai pret 
rasismu un rasu diskrimināciju, kurā šajā saistībā sniegtas vadlīnijas. 
 
ECRI rekomendē Latvijas varas iestādēm veikt papildus pasākumus tiesnešu un 
juristu pienācīgai tālākizglītošanai, lai nodrošinātu jauno normu rasu diskriminācijas 
aizliegšanai pilnīgu īstenošanu. ECRI arī rekomendē institūcijām nodrošināt 
sabiedrību ar informāciju, piemēram, informētības veicināšanas kampaņas laikā, par 
tādu jauno normu pastāvēšanu, kas pasludina par nelikumīgu rasu diskrimināciju. 
 
ECRI rekomendē Latvijas varas iestādēm arī turpmāk nodrošināt atbalstu 
Tiesībsarga birojam, īpaši saistībā ar tā mandātu cīņā pret diskrimināciju. Šajā 
sakarā tā rekomendē institūcijām visā valstī realizēt izpratni veicināšanas kampaņas 
par Tiesībsarga pilnvarām kopumā un sevišķi par tā funkcijām attiecībā uz cīņu ar 
rasu diskrimināciju. Tāpat ECRI rekomendē varas iestādēm nodrošināt Tiesībsargam 
pietiekošus finanšu un cilvēkresursus, kā arī atbalstīt Tiesībsarga centienus uzlabot 
šīs institūcijas pieejamību dažādās valodās un dažādos Latvijas reģionos. 
 
Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību.  Ceturtais ziņojums par Latviju, 
pieņemts 2011.gada 9.decembrī 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/latvia/LVA-CbC-IV-2012-
003-LVA.pdf  
 
ECRI stingri iesaka varas iestādēm pastiprināt pūles, lai apmācītu tiesnešus, 
prokurorus un policijas amatpersonas par spēkā esošajiem noteikumiem rasisma un 
rasu diskriminācijas apkarošanai, un mācības jāorganizē periodiski, nevis kā 
atsevišķi izņēmuma gadījumi. ECRI turpmāk stingri iesaka nodrošināt mācības, lai 
paaugstinātu policistu un tiesnešu spēju neatkarīgi kvalificēt rasistisku noziegumu, 
nevēršoties pēc eksperta slēdziena. Ja īpašos gadījumos ir nepieciešamas 
specifiskas zināšanas, atbilstošajām varas institūcijām jāvēršas Tiesībsarga birojā. 
 
ECRI mudina Latvijas varas iestādes pielikt pūles, lai apmācītu tiesnešus un juristus 
par civillikuma un administratīvā likuma normām, kas aizliedz rasu diskrimināciju. 
 
ECRI stingri iesaka Latvijas varas iestādēm nodrošināt Tiesībsarga biroju ar 
atbilstošu finansējumu un cilvēkresursiem un mainīt pašreizējo budžeta 
samazināšanas tendenci. Tā vēlreiz atkārto savas rekomendācijas uzlabot biroja 
pieejamību vairākās valodās un vairākos Latvijas reģionos. 
 
ECRI vēlreiz atkārto savu rekomendāciju Latvijas varas iestādēm veikt izpratni 
veicinošas kampaņas visā valstī par Tiesībsarga biroja pilnvarām kopumā un 
funkcijām cīņā pret rasu diskrimināciju. 
 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/latvia/LVA-CbC-IV-2012-003-LVA.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/latvia/LVA-CbC-IV-2012-003-LVA.pdf
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ECRI rekomendē varas iestādēm paplašināt Tiesībsarga biroja mandātu, lai iekļautu 
neatkarīgas palīdzības nodrošināšanu rasisma un rasu diskriminācijas upuriem. 
 
ECRI rekomendē Latvijas varas iestādēm veikt mācības, lai palielinātu nodarbināto 
un arodbiedrību pārstāvju izpratni par rasu diskrimināciju darbavietā. 
 
ECRI atkārtoti rekomendē Latvijas varas iestādēm uzraudzīt situāciju attiecībā uz 
labējo ekstrēmistu un skūtgalvju grupu pastāvēšanu un darbību Latvijā, kā arī risināt 
šo problēmu, cita starpā, ar izglītības iniciatīvu skolās un izpratnes veicināšanas 
pasākumu palīdzību. 
 
ECRI rekomendē Latvijai izveidot speciālu vienību tiesībsargājošo iestāžu struktūrā 
un piešķirt tai pilnvaras monitorēt internetu, lai atklātu rasisma vai diskriminācijas 
gadījumus. Tāpat komisija rekomendē Latvijas varas iestādēm veicināt 
pašregulējošu mehānismu izveidi plašsaziņas līdzekļos, kas, cita starpā, nodrošinātu 
ECRI pilnvaru pamatā esošo principu ievērošanu. 
 
ECRI stingri rekomendē Latvijas varas iestādēm skaidri definēt un aizliegt 
tiesībsargājošo iestāžu darbinieku veikto šķirošanu pēc rases principa, kā arī 
pastiprināt policijas darbinieku izglītošanu par šiem jautājumiem un par saprātīga 
aizdomīguma pielietošanas standartu, kā tas ir ieteikts ECRI vispārējā politikas 
rekomendācijā Nr. 11 Par rasisma un rasu diskriminācijas apkarošanu policijas 
darbā. Tāpat ECRI rekomendē varas iestādēm apkopot statistiku par 
nacionālo/etnisko minoritāšu pārstāvību policijā un veicināt šo grupu pārstāvju 
pieņemšanu darbā. 
 
ECRI rekomendē Latvijas varas iestādēm nodrošināt, lai attiecīgā informācija, kas 
iedalīta tādās kategorijās, kā etniskā izcelsme, valoda, reliģiskā piederība un 
nacionalitāte, tiktu regulāri apkopota un publicēta dažādas darbības nozarēs ar 
nolūku uzraudzīt Latvijas sabiedrības integrāciju. Šis uzdevums jāveic, ievērojot 
atbilstošus konfidencialitātes principus, saņemot apzinātu piekrišanu, un personai 
brīvprātīgi sevi jāidentificē kā piederošu kādai no grupām. 
 
Konsultatīvā Komiteja par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu 
aizsardzību 
 
Atzinums par Latviju pieņemts 2008. gada 9. oktobrī 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_1st_OP_Latvia_lv.
pdf  
EP MK rezolūcija pieņemta 2011.gada 30.martā 
 
Izvilkumi 
 
Tomēr jāatzīmē, ka Latvijai nav vispārēja likuma par aizsardzību pret diskrimināciju, 
jo valsts pretdiskriminācijas likumdošana ir nepilnīga un sastāv no normām, kuras 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_1st_OP_Latvia_lv.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/PDF_1st_OP_Latvia_lv.pdf
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izkaisītas pa dažādiem tiesību aktiem, un dažās jomās, tādās kā sabiedriskie 
pakalpojumi, garantijas pret diskrimināciju ir nepilnīgas. 
 
Konsultatīvā komiteja jo sevišķi mudina Tiesībsargu veltīt pienācīgu uzmanību visiem 
jautājumiem, kuri attiecas uz to personu interesēm, kuras pieder pie 
mazākumtautībām vai saista sevi ar mazākumtautībām, tostarp valodas un 
pilsonības jautājumiem. Komiteja rosina Saeimu veikt attiecīgos pasākumus, lai 
nodrošinātu Tiesībsarga birojam visus finanšu un cilvēkresursus, kas tam 
nepieciešami savu uzdevumu veikšanai. 
 
Diskriminācija pēc tautības, šķiet, Latvijā nav plaši izplatīta. Parasti sūdzības par 
diskrimināciju liekas saistītas nevis ar cietušo tautību, bet ar viņu latviešu valodas 
prasmi. Tomēr daži avoti uzskata, ka diskriminācijas gadījumi ir samērā plaši izplatīti, 
visbiežāk - nodarbinātības jautājumos, taču par šiem gadījumiem zināms maz, un tos 
neatzīst par diskrimināciju, it īpaši tad, kad tie saistīti ar cietušā latviešu valodas 
prasmi. Latvijā vērojami atšķirīgi viedokļi par to, vai par diskrimināciju uzskatāma 
atškirīga apiešanās tādēļ, ka kādas personas valodas zināšanas neatbilst Valsts 
valodas likumā noteiktajām prasībām. Konsultatīvā komiteja uzskata, ka šāda 
atšķirīga apiešanās satur, lai arī netiešas, tomēr diskriminācijas elementus, jo tā it 
īpaši skar personas, kuras pieder pie vienas vai vairākām noteiktām etniskām 
grupām (par šo tēmu skatīt arī tālāk 163.-166. punktu). Tomēr ir izplatīts viedoklis, ka 
romi ir diskriminācijai visvairāk pakļautā grupa, un joprojām tiek ziņots par 
gadījumiem, kad viņus diskriminē tādās jomās kā nodarbinātība, izglītība un pieeja 
pakalpojumiem (skatīt arī turpmāk minētos novērojumus attiecībā uz 15. pantu). 
 
Lai gan valsts iestādes, liekas, uzskata, ka piederība mazākumtautībai neietekmē 
personas ekonomisko, sociālo un kultūras stāvokli, Konsultatīvās komitejas saņemtā 
informācija liecina, ka mazākumtautību pārstāvji sastopas ar lielākām grūtībām kā 
pamatnācija, meklējot darbu vai saņemot pieeju zināmiem pakalpojumiem. 
Piemēram, pētījumi, kas veikti 2006. gadā pēc VCB ierosinājuma, liecina, ka starp 
respondentiem, kas, kā viņi apgalvo, satapušies ar diskrimināciju, nelatviešu (13%) ir 
vairāk nekā latviešu (9%). Kaut arī šie rezultāti liecina par ievērojamu uzlabojumu, 
salīdzinot ar līdzīgiem agrāk (2000. gadā) veiktiem pētījumiem, iepriekšminētie skaitļi 
ataino citādu diskriminācijas uztveri mazākumtautību pārstāvju vidū. Bez tam 
pieejamie statistikas dati par nodarbinātības līmeni dažādās sabiedrības grupās 
liecina, ka, neraugoties uz rādītāju pakāpenisku izlīdzināšanos, starp 
mazākumtautībām ir augstāks bezdarbnieku skaits. Vērojamas arī reăionālās 
atšķirības, un augstākais bezdarba līmenis ir Latgalē (2008. gada martā - 9.5%), kur 
dzīvo ievērojams skaits pie mazākumtautībām piederošu personu. 
 
Konsultatīvā komiteja uzskata, ka šāda situācija rada bažas no diskriminēšanas 
aizlieguma un līdztiesības principu viedokļa. Komiteja vēlas atgādināt Latvijas varas 
iestādēm, ka saskaņā ar likumu par mazākumtautībām Latvijas Republika garantē 
visiem republikas pastāvīgajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu nacionālās 
piederības vienlīdzīgas tiesības uz darbu un darba samaksu un tiek aizliegta jebkura 
rīcība, kas ierobežo šīs tiesības atkarībā no nacionālās piederības. 
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Konsultatīvā komiteja ir pārliecināta, ka Latvijas īpašajos apstākļos attiecīgajām 
personām, kuras vēlas ieņemt noteiktus amatus, aktīvi jācenšas panākt atbilstību 
konkrētajām prasībām, taču šīs garantijas arī prasa, lai valsts iestādes pieliktu pūles 
un ieņemtu līdzsvarotāku pieeju. Valsts iestādēm it īpaši vajadzētu elastīgāk 
interpretēt valodas prasmes prasības, kas piemērojamas amatiem un profesijām, lai, 
pirmkārt, veicinātu pakāpenisku, bet efektīvāku tādu spēkā esošo tiesību aktu 
ieviešanu, kuri attiecas uz valodām, un, otrkārt, lai veicinātu stāvokli, kad visiem 
iedzīvotājiem nodrošināta iespēja strādāt (sīkāku izklāstu skatīt tālāk 15. panta 
sakarā). 
 
Konsultatīvā komiteja atzinīgi novērtē pasākumus, ko Latvijas valdība veikusi 
pēdējos gados, veicinot un atbalstot romu sociālo un ekonomisko integrāciju. 
Komiteja atzīmē, ka romi un viņu organizācijas pozitīvi novērtējuši 2006. gada oktobrī 
apstiprināto Valsts programma " Čigāni (Romi) Latvijā" 2007.-2009. gadam, kuras 
mērķis ir uzlabot romu stāvokli izglītības un nodarbinātības jomā un mazināt 
sabiedrības aizspriedumus pret šo kopienu. Šīs programmas ietvaros 2007. gadā 
ieviesto projektu vidū it īpaši jāmin pasākumi izglītības jomā, kurus galvenokārt 
realizē nevalstiskās organizācijas: to skolotāju apmācība, kuri strādā ar romu 
skolēniem, un skolotāju palīgu - romu apmācība, mācību semināri romu sievietēm un 
pasākumi, lai celtu sabiedrības un centrālās valdības un pašvaldību apziņu par romu 
identitāti un romu problēmām. 
 
Tomēr Konsultatīvā komiteja ir informēta, ka šīs programmas īstenošanai piešķirta 
pavisam neliela daļa no paredzētajiem līdzekļiem, un finansējums ieguldīts gandrīz 
tikai NVO realizētos projektos ar galu galā diezgan ierobežotu valsts un pašvaldību 
iestāžu līdzdalību. Turklāt, kaut gan viena no programmas prioritātēm ir 
nodarbinātība, attiecīgās iestādes tai pievērsušas maz uzmanības, un 2007. gadā 
šajā jomā nav veikti nekādi konkrēti pasākumi. Komiteja atzīmē, ka romu stāvokli 
joprojām ietekmē nelabvēlīgi aizspriedumi un diskriminācija, it īpaši nodarbinātības 
jomā, kā arī attiecībā uz pakalpojumu pieejamību un izglītību. 
 
Konsultatīvā komiteja kopumā uzskata, ka Latvijas valsts iestādēm jācenšas labāk 
izvērtēt dažādu mazākumtautību sociāli ekonomisko stāvokli, veicot pētījumus, 
anketēšanu un aptaujas, vai pielietojot citas zinātniskas metodes, un sadalot iegūtos 
datus pēc vecuma, dzimuma un dzīvesvietas. Ja vajadzīgs, tām jāveic attiecīgi 
pasākumi, lai šīm mazākumtautībām nodrošinātu pilnīgu un efektīvu līdztiesību 
sociāli ekonomiskajā jomā. 
 
Turklāt jāpapildina tiesību akti, kuri regulē diskriminācijas apkarošanas jomu, un 
jāveic noteiktāki pasākumi, lai nostiprinātu šo tiesību aktu ieviešanu praksē. Ir svarīgi 
arī sekot tendencēm šajā jomā, sistemātiski vācot datus par novērotajiem 
diskriminācijas gadījumiem, par attiecīgo valsts iestāžu attieksmi šādos gadījumos 
un, ja atbilst, par piemērotajiem pasākumiem un sankcijām. Jārīkojas noteiktāk, lai 
celtu sabiedrības apziņu par līdztiesības un vienlīdzīgas attieksmes principiem un par 
līdzekļiem, kas pieejami šo jautājumu risināšanai. Šādi pasākumi jāveic ne vien 
pilsoniskās sabiedrības organizācijām, bet arī valsts pārvaldes iestādēm, un tajos 



 

72 
 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

jāiesaista darba devēji, sabiedrisko pakalpojumus sniedzēji, plašsaziņas līdzekļi un 
mērķtiecīgi sabiedrisko pakalpojumus sniedzēji, plašsaziņas līdzekļi un mērķtiecīgi – 
arī policijas un tiesu sistēmas darbinieki. 
 
Šajā sakarā Konsultatīvā komiteja atzīmē, ka Latvijas tiesu prakse diskriminācijas 
lietās ir ļoti ierobežota. Lai gan šajā ziņā novērota pozitīva attīstība, diskriminācijas 
upuri reti izmanto pieejamos aizsardzības līdzekļus – tiesas vai cilvēktiesību 
aizsardzības iestādes – lai panāktu diskriminācijas aizlieguma vai vienlīdzīgas 
attieksmes principu ievērošanu. Konsultatīvā komiteja ir nopietni nobažījusies par to, 
ka 2006. gada septembrī Valsts valodas centra inspektori sodījuši ar naudas sodu 
toreizējo Valsts cilvēktiesību biroju par krievu un angļu valodās iespiestu brošūru 
izplatīšanu sabiedrības informēšanai. Komiteja arī atzīmē, ka šādu iestāžu 
izstrādātus informatīvus materiālus var piedāvāt nevis latviski, bet kādā citā valodā 
vienīgi pēc attiecīgās personas īpaša lūguma. Šādi ierobežojumi ir pretrunā ar 
efektīvu cīņu pret diskrimināciju un ir jāpārskata. 
 
Ievērojot iepriekš minēto, Konsultatīvā komiteja ar interesi atzīmē, ka Latvijas tiesa 
(Jelgavas tiesa 2006. gadā) pirmoreiz pasludinājusi spriedumu, kurā atzīts, ka 
notikusi diskriminācija etniskās piederības dēļ, un piesprieda kompensāciju cietušajai 
– romu tautības sievietei, kurai atteikts pieņemt viņu darbā. Konsultatīvā komiteja 
uzskata, ka ir īpaši svarīgi, lai Latvijas tiesas lietu iztiesāšanā pievērstu vajadzīgo 
uzmanību noziedzīgo nodarījumu rasistiskajiem un etniskajiem motīviem, un ka 
jāveicina sabiedrības apziņa par šādiem gadījumiem un atbilstošu spriedumu 
taisīšana. 
 
6.5 Tiesas Spriedumu Apkopojums 
 
Tiesas spriedumi diskriminācijas lietās 
 
1.A.S. pret Straupes pagasta padomi  
(2005., Cēsu rajona tiesa) 
 
A.S. uzskatīja, ka pagasta padome viņu nepieņēma darbā par kurinātāju, 
diskriminējot uz dzimuma pamata. A.S., kura septiņas apkures sezonas bija 
strādājusi Straupes pagastā par kurinātāju, sākoties 2004. gada apkures sezonai, 
vairs netika pieņemta šajā darbā. Pagasta komunālās daļas vadītājs mutiski viņai 
bija paskaidrojis: „Sievieši vairs nekurinās!” Lai gan pēc tam, kad vietējā avīzē bija 
publicēta informācija, ka pagasta padome izsludina konkursu uz kurinātāja vietu, 
šim darbam bija pieteikušies seši kandidāti, ieskaitot A.S., pēc pagasta komunālās 
daļas vadītāja ieteikuma par kurinātāju tika pieņemts A.P., kurš formāli šim darbam 
vispār nebija pieteicies. 
 
Kā lieciniece tiesas sēdē piedalījās otra kurinātāja, kura arī iepriekšējā gadā bija 
strādājusi Straupes pagastā un kurai arī pagasta komunālās daļas vadītājs mutiski 
bija paskaidrojis, ka „sievieši vairs nekurinās”. 
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Pagasta padomes pārstāvis prasību neatzina, uzskatot, ka pagasta padomei bija 
tiesības sadalīt pienākumus starp darbiniekiem (pieņemtais A.P. jau strādāja par 
pagasta ugunsdzēsēju šoferi), kā arī, ka A.S. jau saņem vecuma pensiju, līdz ar to 
viņai ir iztikas līdzekļi. Pagasta padome noraidīja gan prasību piešķirt zaudējumu 
atlīdzību, uzskatot, ka nekāds kaitējums nav veikts, gan prasību piešķirt atlīdzību 
par morālo kaitējumu, jo jebkuram cilvēkam varot būt pārdzīvojumi. 
 
Tiesa tomēr atzina, ka A.S. prasība ir pamatota un apmierināma pilnībā, jo pagasta 
padome nespēja pamatot ar objektīviem kritērijiem (prasmes, kvalifikācija, 
iepriekšējā darba pieredze u.c.), kāpēc A.P. uzskatāms par labāku pretendentu uz 
kurinātāja amatu nekā citi konkursa pretendenti, tai skaitā A.S. Pamatojoties uz 
lietas apstākļiem, ieskaitot liecinieces liecību, tiesa atzina, ka šajā gadījumā 
notikusi diskriminācija uz dzimuma pamata, kā arī diskriminācija uz mantiskā 
stāvokļa pamata, jo pagasta padomes pārstāvis tiesas sagatavošanas sēdē 
norādīja, ka „nolemts pieņemt darbā esošo pagasta darbinieku, jo esošiem 
darbiniekiem, piemēram, A.P., ir mazs atalgojums”, pretnostatot to prasītājai A.S., 
kurai esot garantēti iztikas līdzekļi - vecuma pensija. Šis ir pirmais tiesas 
nolēmums, kurā atzīta multiplā diskriminācija. Tiesa arīdzan atzina, ka prasītais 
zaudējumu atlīdzības apmērs, kas atbilst sešu mēnešu samaksai par kurinātāja 
amata pildīšanu iepriekšējā gadā pēc nodokļu nomaksas, ir taisnīgs, jo A.S. bija 
objektīvs pamats cerēt, ka tieši viņas kandidatūra tiks atzīta par piemērotāko 
kurinātājas amatam. Tāpat tiesa atzina, ka apmierināma arī prasība atlīdzināt 
morālo kaitējumu Ls 1000 apmērā, uzskatot, ka tas ir taisnīgs apmierinājums A.S. 
un turpmāk atturēs pagasta padomi no nelikumīgām darbībām, pieņemot 
darbiniekus. 
 
Spriedums ir stājies spēkā.43        
 
2. I.G. pret Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu 
(2006., Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesa, 2006., Rīgas apgabaltiesa, 2007., 
LR Augstākās tiesas Senāts) 
 
I.G., kura kopš 1988. gada strādā Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā par mūzikas 
teorētisko priekšmetu pasniedzēju, tāpat kā citi skolas pedagogi, līdz aiziešanai 
grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā saņēma mēneša daba 
algu un MK noteikumos paredzēto ikmēneša piemaksu par darba kvalitāti. Darba 
kvalitāti katru gadu uz 1. septembri vērtē skolā izveidota komisija, un piemaksas 
apmērs tiek aprēķināts pēc komisijas noteiktā punktu skaita. Taču pēc atgriešanās 
no bērna kopšanas atvaļinājuma 2005. gada 1. septembrī I.G. piemaksu par darba 
kvalitāti vairs nesaņēma. I.G. rakstiski vērsās pie skolas direktora, lūdzot izskaidrot 
situāciju. Atbildē I.G. tika norādīts, ka piemaksu par darba kvalitāti viņa nesaņem, 
jo iepriekšējā gadā skolā nav strādājusi, līdz ar to komisijai uz 1. septembri nav bijis 
kritēriju, pēc kuriem vērtēt I.G. darba kvalitāti, un uz piemaksu viņa varēs pretendēt 

                                                
43 Cēsu rajona tiesas 2005. gada 5.jūlija spriedums Lietā Nr. C1101945. 
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tikai nākamajā gadā. I.G. lūgumu izskaidrot, kāpēc viņas darbs nav ticis vērtēts, 
nosūtīja arī komisijai un saņēma līdzīga satura atbildi, kurā bija norādīts, ka 
komisija I.G. darbu uz 1. septembri nav vērtējusi. Uzskatot, ka šāda rīcība nav 
pamatota, I.G. pēc palīdzības vērsās Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību 
federācijā, un federācijas priekšsēdētājs A. Misēvičs, kopā ar federācijas juristi M. 
Pastari izvērtējot situāciju, nosūtīja E. Dārziņa mūzikas vidusskolas direktoram 
vēstuli, izskaidrojot, ka situācija, kad persona saņem mazāku darba algu tālab, ka 
izmantojusi grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumu, uzskatāma 
par diskriminējošu pret viņu kā pret sievieti. Ja nav iespējams vērtēt skolotājas 
darba kvalitāti tai gadā, kad viņa ir bijusi atvaļinājumā, tad komisijai bija jāvērtē 
viņas darbs par to gadu, pirms viņa devās grūtniecības atvaļinājumā. Kultūras 
darbinieku arodbiedrības federācija (KDAF) piedāvāja skolai šajā situācijā slēgt 
mierizlīgumu ar skolotāju I.G., izmantojot KDAF kā vidutāju šajā procesā. Tomēr 
skolas direktors uz vēstuli neatbildēja un no turpmākām sarunām atteicās. I.G. 
iesniedza prasību tiesā. Tiesā skola mainīja viedokli un paskaidroja, ka I.G. darbs ir 
gan vērtēts, bet piemaksa nav piešķirta zemās darba kvalitātes dēļ, tomēr, 
pamatojoties uz iesniegtajiem rakstiskajiem pierādījumiem un liecinieku liecībām, 
tiesa atzina, ka skola nav pierādījusi, ka atšķirīga attieksme pret I.G. pamatojama 
ar objektīviem apstākļiem. Tiesa nosprieda, ka skolas rīcība ir atzīstama par 
pretlikumīgu un atšķirīgas attieksmes aizliegumu pārkāpjošu, piedzenot no skolas 
par labu I.G. tiesāšanās izdevumus. Tiesa tomēr neapmierināja prasījumu par 
zaudējumu un atlīdzības par morālo kaitējumu piedziņu,44 par ko I.G. iesniedza 
apelācijas sūdzību. 
 
Apelācijas instances tiesa secināja, ka komisija ir izvērtējusi I.G. darba kvalitāti par 
laika periodu līdz grūtniecības atvaļinājuma sākumam un viņas darba novērtējums 
nav bijis pietiekams, lai piešķirtu piemaksu par darba kvalitāti (16,15 punkti no 20 
nepieciešamajiem), līdz ar to nav pamata uzskatīt, ka I.G. piemaksa par darba 
kvalitāti netika piešķirta tieši tāpēc, ka viņa ir bijusi grūtniecības, dzemdību un 
bērna kopšanas atvaļinājumā un ka atbildētājs ir diskriminējis viņu dzimuma dēļ. 
Tiesa secināja, ka pirmās instances tiesa nav ņēmusi vērā atbildētāja iesniegto 
pierādījumu par prasītājas darba novērtējumu, kā rezultātā nepamatoti konstatēts 
atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpums attiecībā uz prasītāju, un apelācijas 
sūdzību noraidīja.45 I.G. spriedumu pārsūdzēja kasācijas kārtībā, taču Augstākās 
tiesas Senāts nepieņēma kasācijas sūdzību izskatīšanai, pamatojot šo lēmumu ar 
sūdzības neatbilstību likuma prasībām.46  
 
3. M.S. pret Kultūru vidusskolu  
(2005., Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesa, 2006., Rīgas apgabaltiesa, 2006., LR 
Augstākās tiesas Senāts) 
 
                                                
44  Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2006. gada 30.jūnija spriedums Lietā Nr. C28147006-10. 
45  Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2006.gada 27.septembra spriedums Lietā Nr. 

C28147006 CA-3628/17. 
46  LR Augstākās tiesas Senāta rīcības sēdes 2007.gada 8.janvāra lēmums Lietā Nr. SKC-108. 
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M.S., pedagogs ar teoloģijas maģistra grādu un lielu pedagoģiskā darba pieredzi, 
uzskatīja, ka ticis diskriminēts uz seksuālās orientācijas pamata pēc tam, kad 
Kultūru vidusskola (valsts izglītības iestāde) atteicās pieņemt viņu darbā par 
reliģijas vēstures skolotāju un pieņēma darbā personu bez pedagoģiskās izglītības 
un pedagoģiskā darba pieredzes. Darba vakance bija izsludināta laikrakstā. 
 
Jau pirms sludinājuma publicēšanas skolas direktore bijusi mutiski vienojusies ar 
A.N. par to, ka viņš tiks pieņemts darbā par reliģijas vēstures skolotāju. Pēc 
sludinājuma publicēšanas, 2004. gada 25. augustā Rīgas Kultūru vidusskola 
saņēma prasītāja pieteikumu uz reliģijas vēstures skolotāja vakanci. 30. augustā 
telefonsarunā prasītājam ticis paskaidrots, ka par reliģijas vēstures skolotāju darbā 
jau pieņemts cits pretendents. Par atteikuma iemeslu, kādēļ M.S. nav uzaicināts uz 
darba interviju, nav sniegta rakstiska atbilde. Darba līgums starp Rīgas Kultūru 
vidusskolu un A.N. noslēgts 2004.gada 30.augustā. Tiesa secināja, ka  apstāklis, 
ka pēc mutiskās vienošanās ar A.N. ticis ievietots sludinājums, liecina, ka skolas 
direktore, šo vienošanos nav uzskatījusi par saistošu Darba likuma izpratnē, jo 
turpinājusi meklēt atbilstošu pretendentu uz vakanto amatu. Tiesa atzina, ka šāda 
atbildētāja rīcība, ka pēc mutiskās vienošanās vēl ticis meklēts piemērots kandidāts 
reliģijas vēstures skolotāja amatam, ko apstiprina arī fakts, ka darba līgums ar A. 
noslēgts tikai 2004.gada 30.augustā, liecina, ka atbildētājs nav vēlējies aicināt uz 
darba interviju M.S. Tiesa secināja, ka atbildētājs bijis informēts par M.S. 
homoseksuālo orientāciju laikā, kad ticis meklēts atbilstošs kandidāts reliģijas 
vēstures skolotāja amatam. 
 
Tiesa atzina diskrimināciju uz seksuālās orientācijas pamata. Kaut gan šīs 
diskriminācijas pamats nav konkrēti minēts Darba likumā, tiesa uzskatīja, ka tas ir 
attiecināms uz „citiem pamatiem”, ņemot vērā, ka Darba likumā minēto aizliegto 
diskriminācijas pamatu uzskaitījums nav izsmeļošs. Tiesa interpretēja Darba likumu 
saskaņā ar t.s. Nodarbinātības direktīvu 2000/78/EC un ņēma vērā, ka 
diskriminācijas lietās ir jāpiemēro pierādīšanas pienākuma pārnešana uz darba 
devēju. Tiesa nolēma, ka darba devējs, neuzaicinot prasītāju uz darba interviju viņa 
seksuālās orientācijas dēļ, ir viņu tieši diskriminējis. Tiesa piesprieda par labu 
prasītājam atlīdzību par morālo kaitējumu 2000,00 latu apmērā kā „taisnīgu, 
samērīgu un efektīvu atlīdzību par morālo kaitējumu diskriminācijas gadījumā, lai 
veicinātu tiesiskas darba vides veidošanos.” Prasību daļā par gaidāmās peļņas 
atrāvumu tiesa noraidīja.47 Spriedums tika pārsūdzēts. 
 
Apelācijas instances tiesa secināja, ka laikrakstā bija publicēta vienīgi informācija 
par vakanto reliģijas vēstures skolotāja vietu, nevis izsludināts konkurss, tāpēc 
darba devējam nebija tiesiska pamata izvērtēt abus pretendentus salīdzinoši, un 
nav nozīmes tam apstāklim, ka M.S. bija lielāka darba pieredze un labāka izglītība. 
Darba devējs pieņēma darbā to kandidātu, kas pieteicās pirmais, t.i., jau pirms 
sludinājuma publicēšanas. Tiesa secināja, ka M.S. tika pateikts, ka viens 

                                                
47  Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas spriedums 2005.gada 29.aprīlī Lietā Nr. C32242904047505. 
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pretendents jau pieteicies, tātad nevar uzskatīt, ka Prasītājam nebūtu paziņots, 
kādu iemeslu dēļ viņš netiek aicināts uz darba interviju. Pieņemot darbā citu 
pretendentu, nav pārkāpts atšķirīgas attieksmes aizliegums, un Atbildētājs ir 
pierādījis, ka M. S. nepieņemšanai darbā ir objektīvi apstākļi. Tiesa M.S. prasību 
par morālā kaitējuma atlīdzības piedziņu 2000,00 latu apmērā noraidīja.48  
 
M.S. spriedumu pārsūdzēja kasācijas kārtībā, taču Augstākās tiesas Senāts 
nepieņēma kasācijas sūdzību izskatīšanai, pamatojot šo lēmumu ar sūdzības 
neatbilstību likuma prasībām.49 
 
4. S.K. pret SIA „Palso”  
(2006., Jelgavas tiesa) 
 
Valsts Cilvēktiesību birojs S. K. labā vērsās tiesā un lūdza konstatēt atšķirīgas 
attieksmes aizlieguma pārkāpumu un piedzīt no darba devēja kompensāciju par 
nodarīto morālo kaitējumu. Prasītāja ieguvusi izglītību latviešu valodā, un viņai ir 
pārdevējas amatam atbilstoša kvalifikācija. Nodarbinātības valsts aģentūra ar 
norīkojumu nosūtīja Prasītāju pie darba devēja uz pārrunām. Darba devējs 
neprasīja uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu atbilstību amatam, nepieņēma 
prasītāju darbā un norīkojumā kā atteikuma iemeslu norādīja: „Neatbilst prasībām 
akcenta dēļ.”  
 
Prasītājs uzskatīja, ka darba devējs izvirzījis subjektīvu kritēriju – runāšana bez 
akcenta, kas norāda uz netiešu diskrimināciju pēc tautības, un atteikums pieņemt 
darbā tautības dēļ S.K. ir sagādājis morālas ciešanas kā čigānu tautības pārstāvei. 
 
Atbildētāja pārstāvis prasību neatzina, uzskatot, ka atteikums ir pamatots un tā 
patiesais iemesls bijis tas, ka S.K. ieradusies pie darba devēja nevīžīgi ģērbusies. 
Norīkojumā minētais iemesls ticis norādīts pēc pašas S.K. lūguma. 
 
Kā lieciniece tiesas sēdē piedalījās Valsts Nodarbinātības aģentūras pārstāve, kas 
liecināja, ka rakstījusi norīkojumu S.K. un atceras, ka S.K. norīkojuma saņemšanas 
dienā bija pieklājīgi ģērbusies. 
 
Tiesa atzina, ka prasība ir pamatota un apmierināma daļēji. Tiesa secināja, ka 
Atbildētājs nav pierādījis objektīvus iemeslus darba atteikumam S.K., kā arī nav 
apstiprinājies apstāklis, ka atteikuma iemesls būtu norādīts pēc pašas S.K. lūguma. 
Tiesa secināja, ka atteikuma iemesls ir saistīts ar Prasītājas nacionālo izcelsmi, t.i. 
piederību pie čigānu tautības, jo, tiesas ieskatā, akcents rodas jebkuras citas 
tautības pārstāvjiem, runājot valodā, kas nav konkrētās personas dzimtā valoda. 
Tiesa secināja, ka netiešs pierādījums tam, ka atteikuma iemesls ir S.K. tautība, ir 
tas, ka pārrunās netika prasīti nekādi dokumenti, kas apstiprinātu viņas atbilstību 
                                                
48  Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2006.gada 8.jūnija spriedums Lietā Nr. C32242904 

CA-1096/2.  
49  LR Augstākās tiesas Senāta rīcības sēdes 2006. gada 9. oktobra lēmums Lietā Nr. SKC – 796. 
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piedāvātajam darbam. Atbildētājs norādījis diskriminējošu atteikuma iemeslu, kas 
saistīts ar Prasītājas piederību čigānu tautībai, un tādējādi pārkāpis atšķirīgas 
attieksmes aizliegumu, dibinot darba tiesiskās attiecības. Tiesa piesprieda par labu 
Prasītājai atlīdzību par morālo kaitējumu, atzīstot, ka 1000,00 latu, nevis 5000,00, kā 
lūgusi Prasītāja, ir taisnīga un samērīga atlīdzība, kas gan Prasītājai mazinātu tiesību 
aizskāruma sekas, gan būtu efektīva preventīvā nolūkā attiecībā uz citiem darba 
devējiem.50 Atbildētājs spriedumu pārsūdzēja, tiesa atstāja apelācijas sūdzību bez 
izskatīšanas, jo atbildētājs atkārtoti neieradās tiesā un nebija lūdzis izskatīt lietu viņa 
prombūtnē. Stājās spēkā pirmās instances tiesas spriedums.  

 
5. R.S. pret SIA „Vernisāžas centrs” 
(2005., Rīgas apgabaltiesa) 
 
Diskriminācijas jautājums tika ietverts lietā par sabiedriskas vietas (naktskluba) 
pieejamību personai ar invaliditāti, un vienlīdzības principa pārkāpums tika  
pielīdzināts personas goda un cieņas aizskaršanai. 
 
R.S. pārvietojas ratiņkrēslā. Viņš vairāku cilvēku pavadībā divas reizes vēlējies 
apmeklēt naktsklubu un nav ticis tajā ielaists. Abas reizes atteikums tika pamatots 
ar izdomātiem iemesliem - vienu reizi ar to, ka nav brīvu vietu, bet otru reizi ar to, 
ka klubā ir slēgtais vakars. Abās reizēs pēc neilga laika pārējās personas klubā tika 
ielaistas. 
 
Atbildētāja darbiniece intervijā televīzijai ieteica Prasītājam jau pāris dienas pirms 
plānotās ierašanās naktsklubā pieteikt savu apmeklējumu pa telefonu. 
 
Prasītājs uzskata, ka ir aizskarts viņa gods un cieņa gan no Atbildētāja apsardzes 
puses, gan darbinieces puses, kas, liedzot pieeju publiski pieejamai vietai,  
nostādījuši Prasītāju nepilnvērtīga cilvēka statusā.  
 
Atbildētāja pārstāvis prasību neatzina un paskaidroja, ka pirmajā reizē R.S. bijis 
tikai ar vienu pavadoni, ar kuras palīdzību viņš nebūtu varējis pa augstajām 
kāpnēm iekļūt klubā, tādēļ apsargi, vēloties neaizskart R.S. pašapziņu, teikuši, ka 
nav brīvu vietu. Otrajā gadījumā klubā ir bijis slēgts vakars. Uzskata, ka R.S. klubā 
vēlējies iekļūt kā vides pieejamības sabiedriskais eksperts un ka Atbildētājs nevar 
būt subjekts, kas var pārkāpt cilvēktiesības – attiecības starp valsti un indivīdu. 
 
Tiesa atzina, ka prasība ir daļēji pamatota un apmierināma. Atbildētājs attiecībā 
pret R.S. ar savām darbībām: sniedzot izdomātus paskaidrojumus par R.S. 
neielaišanas klubā iemesliem, iestājoties durvīs un nelaižot R.S. klubā un sniedzot 
izskaidrojošu informāciju, ka sava vizīte R.S. būtu jāpiesaka vairākas dienas 
iepriekš, pieļāvis diskrimināciju invaliditātes dēļ un aizskāris viņa godu un cieņu. 
Tiesa interpretēja jēdzienu „diskriminācija” kā no vispārējiem principiem un kārtības 

                                                
50  Jelgavas tiesas 2006.gada 25.maija spriedums Lietā Nr. C 15066406. 
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atšķirīgu, pazemojošu izturēšanos un piemēroja attiecīgās Civillikuma normas. 
Tiesa atzina, ka Prasītāja pieprasītā kompensācija 30 001 lata apmērā ir 
nesamērīgi augsta un samērā ar Atbildētāja veikto Prasītāja goda un cieņas 
aizskārumu un pieļauto diskrimināciju kompensācija 3000,00 latu apmērā ir 
taisnīga atlīdzība un adekvāta, lai sniegtu gandarījumu Prasītājam un pildītu 
preventīvu funkciju. Spriedums ir stājies spēkā.51 
 
6.Biedrība „Geju un lesbiešu jauniešu atbalsta grupa” pret Rīgas pilsētas 
pašvaldību 
(2005., Administratīvā rajona tiesa) 

 
Diskriminācijas jautājums kā viens no prasības pamatiem tika skatīts lietā par 
administratīva lēmuma atcelšanu, ar kuru uz diskriminējoša pamata ierobežota 
iespēja īstenot pulcēšanās brīvību. Atbildētājs izsniedza Pieteicējam izziņu, kas 
apliecina, ka pieteiktais gājiens, kura mērķis ir veicināt toleranci pret seksuālajām 
minoritātēm, atbilst likuma prasībām un pašvaldībai nav iebildumu pret tā rīkošanu. 
Vēlāk Atbildētājs izziņu anulēja, kaut gan likums neparedz iespēju pašvaldībai 
atcelt jau izsniegtu izziņu. 
 
Tiesa, pamatojoties uz LR Satversmes 91. pantu, secināja, ka pats par sevi fakts, 
ka personām, kuras grasās iet miermīlīgā gājienā, piemīt kādas īpašas personiskas 
iezīmes, kuras atšķiras no sabiedrības vairākuma iezīmēm, nedod pamatu 
pamattiesību ierobežojumam. Viena viedokļa, kas nosacīti pieder sabiedrības 
vairākumam, atbalstīšana nevar tikt uzskatīta par leģitīmu mērķi cilvēktiesību 
ierobežojumam. Šajā gadījumā Pieteicēja pamattiesības bez objektīva 
attaisnojuma ierobežotas uz diskriminējošiem pamatiem, t.i., vienādā situācijā 
pastāvējusi atšķirīga attieksme.  
 
Tiesa Atbildētāja lēmumu atzina par prettiesisku un atcēla.52 
 
7. V.Č. pret akciju sabiedrību „Falck Apsargs” 
(2006., Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, 2006., Rīgas apgabaltiesa, 
2007., LR Augstākās tiesas Senāts, 2007., Rīgas apgabaltiesa) 
 
V.Č. tika pieņemta darbā AS „Falck Apsargs” par Sabiedrisko attiecību dienesta 
vadītāju, nosakot darba algu Ls 650 mēnesī, bet pēc trim mēnešiem – Ls 700 
mēnesī. Darba attiecības pastāvēja no 24.05.2004. līdz 17.02.2006., kad tās tika 
izbeigtas uz pušu savstarpējās vienošanās pamata. Neilgi pirms darba tiesisko 
attiecību pārtraukšanas V.Č. uzzināja, ka darbiniekam, kas šajā amatā strādāja 
pirms viņas un faktiski veica tādu pašu darbu, darba devējs maksāja lielāku algu – 
Ls 800 mēnesī. V.Č. uzskatīja, ka attiecībā pret viņu pārkāpts vienlīdzīgas darba 
samaksas princips un viņa tikusi diskriminēta uz dzimuma pamata. V.Č. cēla 
                                                
51  Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2005.gada 11.jūlija spriedums Lietā Nr. C 04386004 

C 2020/3.  
52  Administratīvās rajona tiesas 2005.gada 22.jūlija spriedums lietā Nr. A42349805 A3498-05/19. 
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prasību tiesā par darba samaksas starpības un atlīdzības par morālo kaitējumu 
piedziņu. 
 
Atbildētājs tiesā paskaidroja, ka pēc V.Č. lūguma darbā pieņemts asistents un V.Č. 
darba apjoms tādējādi samazināts. Iepriekšējais darbinieks strādājis bez asistenta 
palīdzības, turklāt viņam bijusi labāka izglītība un vērtīgāka iepriekšējā darba 
pieredze, tādēļ prasība par nevienlīdzīgu darba samaksu noraidāma. 
 
Pirmās instances tiesa secināja, ka darba devējs ir pierādījis, ka atšķirīgas 
attieksmes pamatā ir objektīvi apstākļi, kas nav saistīti ar darbinieka dzimumu, un 
prasību noraidīja.53 
 
Apelācijas instances tiesa secināja, ka salīdzināt var tikai to personu atalgojumu un 
izpildāmo darbu, kas atrodas darba tiesiskajās attiecībās vienā laika periodā. Tiesa 
secināja, ka nav pamata konstatēt atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpumu, jo 
atšķirīga attieksme var pastāvēt vienīgi pastāvot darba tiesiskajām attiecībām, ja 
V.Č. necēla prasību par atšķirīgās attieksmes izbeigšanu darba attiecību 
pastāvēšanas laikā, tad nav pamata uzskatīt, ka prasītāja cietusi morālu 
pazemojumu,54 tādēļ V.Č. prasība tika noraidīta. 
 
Kasācijas instances tiesa konstatēja, ka apelācijas instances tiesa nav ņēmusi vērā 
Eiropas Kopienu tiesas judikatūru, kas nosaka, ka vienāda atalgojuma princips 
neaprobežojas ar situācijām, kurās vīrieši un sievietes vienlaicīgi veic tādu pašu 
darbu pie tā paša darba devēja, bet ir attiecināms arī uz gadījumu, kad ir 
konstatēts, ka sieviete ir saņēmusi zemāku atalgojumu nekā vīrietis, kurš pie darba 
devēja ir veicis tādu pašu darbu pirms sievietes nodarbinātības perioda.55 Tiesa 
spriedumu atcēla un nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā 
 
Apelācijas instances tiesa prasību apmierināja, piedzenot darba samaksas starpību 
un 1000 latu atlīdzību par morālo kaitējumu par diskrimināciju.56  
 
8. R.K. pret Valsts meža dienestu 
(2005., Rīgas Centra rajona tiesa, 2005., Rīgas apgabaltiesa, 2006., LR Augstākās 
tiesas Senāts)  
 
Darba devējs R.K. vairakkārt piemēroja disciplinārsodus, izsakot rājienus, pazeminot 
amatā un atlaižot no amata. Visus piemērotos disciplinārsodus Valsts civildienesta 
pārvalde un tiesa atcēlusi. Pēc minētajiem notikumiem darba devējs regulāri 

                                                
53  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2006.gada 17.jūlija spriedums lietā Nr. C 30-1667/9-

2006.g. 
54  Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2006.gada 25.spetembra spriedums lietā Nr. CA-

3665/22-2006.gads C30166706. 
55  LR Augstākās tiesas Senāta 2007.gada 14.februāra sprieduma lietā Nr. SKC-67. 
56  Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2007.gada 20.jūnija spriedums lietā Nr. C 30-1667/9 

2006 CA-2056/07. 
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neizmaksāja prēmijas R.K. atšķirībā no visiem pārējiem viņa kolēģiem, kas veic tādu 
pašu darbu. R.K. apstrīdēja sava darba devēja Valsts meža dienesta rīcību tiesā, 
lūdzot atzīt, ka darba devējs pārkāpis atšķirīgas attieksmes aizliegumu un radījis 
nelabvēlīgas sekas, kā arī lūdzis uzlikt par pienākumu to turpmāk izbeigt un piedzīt 
no atbildētāja zaudējumus Ls 4080 un kompensāciju sakarā ar morālo kaitējumu. 
Rīgas pilsētas Centra rajona tiesa prasību noraidīja.57  
 
R.K. spriedumu pārsūdzēja. Tiesa secināja, ka, ņemot vēra nepamatoto 
disciplinārsodu piemērošanu R.K., prēmiju nemaksāšana un vadības līgumu 
neslēgšana ar viņu nepārprotami ir atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpums un 
nelabvēlīgu seku radīšana no Valsts meža dienesta puses pēc tam, kad R.K. 
pieļaujamā veidā izmantojis savas tiesības. Tiesa uzlika par pienākumu izbeigt 
nelabvēlīgu seku radīšanu un piedzina par labu R.K. atlīdzību par morālo kaitējumu 
Ls 4080 apmērā.58 Valsts meža dienests iesniedza kasācijas sūdzību un lūdza 
spriedumu atcelt. LR Augstākās tiesas senāts kasācijas sūdzību noraidīja un 
spriedumu atstāja negrozītu.59 
 
Plašaka informācija par LR tiesu spriedumiem diskriminācijas lietās pieejama Latvijas 
Cilvēktiesību centra materiālā ”Diskriminācijas novēršana Latvijā: no likumdošanas 
līdz tiesu praksei 2008-2011”. 
http://www.humanrights.org.lv/html/lv/aktual/publ/30583.html   
 
Politikas dokumenti un atbildīgās institūcijas 
 
Nacionālā programma iecietības veicināšanai60 
Apstiprināta Ministru kabinetā 2004. gada 25. augustā (rīkojums Nr.584).Laika 
periods: 2004.-2009. 
 
Programmas galvenais mērķis bija „iecietīgas Latvijas sabiedrības veidošana, 
neiecietības izskaušana un Latvijas daudzkultūru sabiedrības attīstība Eiropas 
integrācijas un pasaules globalizācijas apstākļos”. Tika pieminēts ari tas, ka pēc 
aptauju datiem vairāki Latvijas iedzīvotāji ir cietuši no diskriminācijas uz tautības un 
valodas pamata. Programma fokusējas uz izglītojošiem pasākumiem.  
Budžets: LVL 187,400. 
 
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnes 2005.-
2014.gadam61 
Apstiprināti Ministru kabinetā 2005.gada 15.februārī (rīkojums Nr.98).  
                                                
57  Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas 2005.gada 16.februāra spriedums lietā Nr. C-27175804 C-

308/05/7. 
58  Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2005.gada 21.septembra spriedums lietā Nr. C 

27175804 CA-2787/19. 
59  LR Augstākās tiesas Senāta 2006.gada 8.februāra spriedums lietā Nr. SKC-54. 
60  http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/02Programma_iecietibas.pdf. 
61  http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/03pilsoniska-sabiedriba-

pamatnostadnes%5B1%5D.pdf. 

http://www.humanrights.org.lv/html/lv/aktual/publ/30583.html
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/02Programma_iecietibas.pdf
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/03pilsoniska-sabiedriba-pamatnostadnes%5B1%5D.pdf
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/03pilsoniska-sabiedriba-pamatnostadnes%5B1%5D.pdf
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Laika periods: 2005.-2014. 
Pilsoniskās sabiedrības politikas mērķis ir panākt tādu pilsoniskās sabiedrības 
attīstību, kurā iedzīvotājiem nav šķēršļu sadarboties savu un sabiedrības jautājumu 
risināšanā.  
 
Viens no politikas rīcības apakšvirzieniem – veicināt sociālās atstumtības riskam 
pakļauto iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, tai skaitā to cilvēku grupas, 
kuras diskriminācijas dēļ nespēj iekļauties sabiedrībā un kurām ir apgrūtinātas 
iespējas realizēt savas tiesības, gūt ienākumus, kas nodrošinātu sabiedrībā 
pieņemto dzīves līmeni, un saņemt pakalpojumus un preces, kuras tām ir būtiski 
nepieciešamas. 
 
Vispārīgs dokuments.  
 
Valsts programma „Čigāni (romi) Latvijā” 2007. – 2009. gadam62 
Apstiprināta Ministru Kabinetā 2006. gada 17. oktobrī.  
Laika periods: 2007.-2009. 
Programmas mērķis ir veicināt čigānu (romu) kopienas iekļaušanu Latvijas 
sabiedrībā, nodrošinot diskriminācijas apkarošanu un vienādu iespēju efektīvu 
īstenošanu čigānu (romu) kopienai izglītības, nodarbinātības un cilvēktiesību jomā. 
Programmas ietvaros tika īstenoti izglītojoši pasākumi un pētījumi cilvēktiesību, 
iecietības, izglītības un nodarbinātības jautājumos, ka arī tika sagatavoti čigānu 
(romu) skolotāju palīgi. Paredzēts budžets: LVL 343,420  
Reāli tika piešķirti LVL 124,000; pusi līdzekļiem tika novirzīti izglītības pasākumiem.63  
 
Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas programma 2008.-2012. gadam64 
Apstiprināta Ministru kabinetā 2008. gada 30. jūnijā.  
Programmas galvenais mērķis ir nodrošināt vidi, lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības 
attīstību, kurā iedzīvotājiem ir motivācija un nav šķēršļu sadarboties sabiedrības 
jautājumu risināšanā. Programma sasaistās ar Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas 
politikas pamatnostādnēm 2005.-2014.gadam, taču nav vērsta uz diskriminācijas 
izskaušanu.  
Paredzēts budžets:  
2008.: LVL 258,926  
2009: LVL 976,500  
2010.: LVL 787,500  
2011.: LVL 962,000  
2012.: LVL 1,027,500 
 
 
 
                                                
62  http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/06valsts_programma_Cigani 

_(romi)_Latvija.pdf. 
63  KM sabiedrības integrācijas departamenta sniegtā informācija (11.07.2011). 
64  http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/04IUMSILProg_160408.pdf. 

http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/06valsts_programma_Cigani_(romi)_Latvija.pdf
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/06valsts_programma_Cigani_(romi)_Latvija.pdf
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/04IUMSILProg_160408.pdf
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Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas 
pamatnostādnes (2012.-2012.) 
Latvijas nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas 
mērķis ir stipra, saliedēta Latvijas tauta: nacionāla un demokrātiska kopiena, kura 
nodrošina tās vienojošā pamata – latviešu valodas, kultūras un nacionālās 
identitātes, eiropeisko demokrātisko vērtību, unikālās kultūrtelpas – saglabāšanu un 
bagātināšanos Latvijas nacionālas demokrātiskas valsts līdzsvarotai attīstībai. Kā 
vien no formulētajām problēmām, kuras risināšanai nepieciesmas īstenot noteiktu 
valdības politiku, noteikta: “Nav izveidota visaptveroša diskriminācijas pārraudzības 
un novēršanas sistēma. Trūkst regulāru pētījumu un informatīvo kampaņu par 
sociālo atstumtību un diskriminācijas problēmām Latvijas sabiedrībā.” 
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/integracija/Pamatnostadnes/KMPam_071011_int
eg.pdf  
 
Projekti nav apstiprināti:  
Programma „Valsts atbalsts mazākumtautībām Latvijā 2009.-2013. gadam”65 
Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijā dzīvojošajām mazākumtautībām valsts 
sniedzamā atbalsta pilnveidošanu un attīstību, veicinot tādu atbalsta instrumentu 
izveidi, kas atbilstu Latvijas starptautiskajām saistībām un valsts politikas prioritātēm 
etnopolitikas nozarē. 
 
Programma iecietības veicināšanai 2009. -2013. gadam66 
Programmas mērķis ir nodrošināt cilvēka goda un cieņas aizsardzību un iespēju 
dzīvot cieņpilnā, drošā, iekļaujošā un solidārā sabiedrībā. Viens no Programmas 
apakšmērķiem ir: (3) diskriminācijas novēršana.  
 
Invaliditāte 
 
2010.gada 31.martā Latvijā stājies spēkā ANO Konvencija par personu ar invaliditāti 
tiesībām. Konvencija tika pieņemta 2006. gada 13. decembrī. Latvijā Konvencijas 
ieviešanu koordinē Labklājības ministrija (LM) un pārrauga Tiesībsarga birojs. 
Paredzēta arī nevalstisko organizāciju, it īpaši personu ar invaliditāti un to pārstāvošo 
organizāciju iesaistīšanos un piedalīšanos konvencijas īstenošanas pārraudzības 
procesā.  
 
Lai nodrošinātu Konvencijas īstenošanu Latvijā, Labklājības ministrija jau izpildīja 
sekojošus uzdevumus:67  
1) Tika veikta Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstības Konvencijas prasībām 
izvērtēšana. Tika secināts, ka kopumā Latvijas Republikas normatīvie akti atbilst 
Konvencijai, taču praksē trūkst finansiālā atbalsta.  

                                                
65  http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/IUMSILProg_050908 

_mazatbalsts.pdf. 
66  http://www.humanrights.org.lv/upload_file/IUMSILProg_220408.doc. 
67  LM informācija par progresu ANO Konvencijas " Par personu ar invaliditāti tiesībām" īstenošanā  

http://www.lm.gov.lv/upload/cilvekiem_ar_invaliditati/konvencijasprogress_01022010.pdf. 

http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/integracija/Pamatnostadnes/KMPam_071011_integ.pdf
http://www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/integracija/Pamatnostadnes/KMPam_071011_integ.pdf
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/IUMSILProg_050908_mazatbalsts.pdf
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/valsts%20programmas/IUMSILProg_050908_mazatbalsts.pdf
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/IUMSILProg_220408.doc
http://www.lm.gov.lv/upload/cilvekiem_ar_invaliditati/konvencijasprogress_01022010.pdf
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2) Lai īstenotu personu ar invaliditāti tiesības, Labklājības ministrijas darba grupas 
ietvaros tika izstrādāts „Pasākumu plāns Konvencijas īstenošanai 2010.-
2012.gadam”. Plānā tika aptvertas aktivitātes, kas galvenokārt neprasa papildus 
līdzekļus no valsts un pašvaldību budžetiem.  
3) LM darba grupa izstrādāja likumprojektu „Par Konvenciju par personu ar invaliditāti 
tiesībām”, un 2010.gada 28.janvārī Saeima ratificēja Konvenciju Par personu ar 
invaliditāti tiesībām.68 
 
Kopš ratificēšanas, Labklājības ministrija izveidoja trīs darba grupas:  
 
1) Darba grupa "Civillikuma ģimenes tiesību daļas aktualizācijas nepieciešamības 
izvērtēšanai", lai izvērtētu iespēju ieviest Latvijā daļējo rīcībspējas vai atbalstītās 
lemtspējas institūtu (Civillikums, Civilprocesa un Bāriņtiesu likums). 2010.gada 
17.septembrī darba grupa secinājusi, ka „Konvencijas 12.panta īstenošanai 
nacionālajos normatīvajos aktos jāparedz pilnas rīcībspējas ierobežošanas 
aizliegums, jo rīcībspēja nav vispārīga, tā saistīta ar personas spēju pieņemt 
konkrētus lēmumus, tādejādi ir nepieciešami grozījumi Civillikumā, Civilprocesa 
likumā un Bāriņtiesu likumā.”69  
 
2) Darba grupa "Diskriminācijas novēršanas likuma izstrādes nepieciešamības 
izvērtēšanai", lai izvērtētu visaptveroša pret-diskriminācijas likumprojekta izstrādes 
lietderību. 2010. gada 21.oktobrī darba grupa ieteica „Efektīvākai personu ar 
invaliditāti pamattiesību un brīvību aizsardzībai, veikt grozījumus Invaliditātes likumā, 
nosakot diskriminācijas aizliegumu uz invaliditātes pamata”.70 
 
3) Darba grupa „Pamatnostādņu Konvencijas īstenošanai 2013.-2019.gadam” 
projekta izstrādei, uz kura pamata būs iespējams veicināt visaptverošas personu ar 
invaliditāti tiesību aizsardzības politikas veidošanu un īstenošanu.71  
 
Dzimums 
 
Kopš 1999.gada Labklājības ministrija ir atbildīgā institūcija par dzimumu līdztiesības 
jautājumu koordinēšanu Latvijā. Patreiz dzimumu līdztiesības jautājumi ir Vienlīdzīgu 
iespēju politikas nodaļas kompetencē.  
http://www.lm.gov.lv/text/217 
 
 
 
 

                                                
68  http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/15968. 
69  http://www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/ano_dg/civil_zinojums_170910.pdf. 
70  http://www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/ano_dg/diskr_prot_211010.pdf. 
71  Problēmas, kuru risinājums iekļaujams ANO konvencijas “Par personu ar invaliditāti tiesībām” 

īstenošanas pamatnostādnēs 2013.-2019. gadam 
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/diskusija270910.pdf. 

http://www.lm.gov.lv/text/217
http://www.saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/15968
http://www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/ano_dg/civil_zinojums_170910.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/sabiedribas_lidzdaliba/ano_dg/diskr_prot_211010.pdf
http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/diskusija270910.pdf
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Pētījumi 
 
Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs, Čigānu stāvoklis Latvijā, Rīga: 
LCESC, 2003. 80 lpp. 
http://www.humanrights.org.lv/upload_file/ciganu_stavoklis_latvija.pdf 
 
Hazans, Mihails, Unemployment and the Earning Structure in Latvia, (World Bank 
Policy Research Working Paper No 3504, Washington: World Bank ECA Region 
and University of Latvia, 2005) 
 
Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Darba algas un to ietekmējošie faktori (Rīga, 
2006) 
 
Labklājības ministrijas veiktie pētījumi  
 
http://sf.lm.gov.lv/esf/?main_page_id=5&page_type=d_cat&second_page_id=31  
 
Aptaujas par diskrimināciju 
 
European Commission, Discrimination in the European Union,, Special 
Eurobarometer 263/Wave 65.4-TNS Opinion & Social (2007),172 p. 
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jan/euro_baro_summary_en.pdf 
 
Baltijas Sociālo zinātņu institūts, Pētījums par cilvēktiesībām Latvijā – 2006.gads, 
Rīga: 2006, 47 lpp. 
http://www.vcb.lv/zinojumi/Petijums_par_cilvektiesibam_Latvija_2006.doc  
 
No LCC publikācijas Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā  
Mācību līdzeklis iestāžu darbiniekiem, kas sniedz pakalpojumus trešo valstu 
valstspiederīgo pilsoņiem 
 
Sabiedriskās domas apaujas un pētījumi 
 
2009. gadā Eirobarometra aptaujas ietvaros respondentiem tika uzdots jautājums: 
“Ja uzņēmums Latvijā vēlas pieņemt kādu darbā un pastāv izvēle starp diviem 
kandidātiem ar vienādām prasmēm un vienādu kvalifikāciju, kurš no šiem kritērijiem, 
jūsuprāt, kādam kandidātam varētu būt neizdevīgāks?” Kā liecina apkopotie dati, par 
neizdevīgākiem kritērijiem (līdz ar to – par galveno iespējamo diskriminācijas 
iemeslu) Latvijas iedzīvotāji uzskata: kandidāta vecumu – 51% (vidējais ES – 48%), 
invaliditāti – 46% (ES – 37%), kandidāta izskatu, apģērbu vai sevis pasniegšanas 
veidu – 39% (ES – 48%) un kandidāta vispārējo fizisko izskatu – 26% (ES – 36%). 
Salīdzinot ar citām ES valstīm, ievērojami mazāk respondentu uzskata, ka 
diskriminācijas iemesls varētu būt kāds no kritērijiem, kas tiešā veidā saistīts ar 
kandidāta etnisko piederību: kandidāta ādas krāsa vai etniskā izcelsme – 13% (ES – 
38%), kandidāta runas veids, viņa/viņas akcents – 17% (ES – 30%), reliģisko 
uzskatu izpausme – 6% (ES – 22%) un kandidāta vārds – 1% (ES – 13%). Noteikta 

http://www.humanrights.org.lv/upload_file/ciganu_stavoklis_latvija.pdf
http://sf.lm.gov.lv/esf/?main_page_id=5&page_type=d_cat&second_page_id=31
http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/jan/euro_baro_summary_en.pdf
http://www.vcb.lv/zinojumi/Petijums_par_cilvektiesibam_Latvija_2006.doc
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ietekme, izvērtējot kandidāta piemērotību amatam, būtu arī kandidāta dzimumam – 
12% (ES – 19%), kandidāta seksuālajai orientācijai –14% (ES – 18%), tam, vai 
kandidāts smēķē vai ne – 10% (16%), un kandidāta adresei – 4% (ES – 9%). 3% 
respondentu uzskatīja, ka neviens no šiem kritērijiem kandidātam nevarētu būt 
neizdevīgs (ES – 4%).72 

 
Šīs pašas aptaujas ietvaros tika pētīta respondentu attieksme pret dažādību, proti, 
kāda būtu Latvijas iedzīvotāju attieksme, ja persona, kas pārstāv kādu noteiktu 
kategoriju, tiktu ievēlēta augstākajā politiskajā amatā (izmantojot skalu no 1 līdz 10). 
Saskaņā ar aptaujas rezultātiem Latvijas iedzīvotāji neiebilstu, ja augstākajā 
politiskajā amatā tiktu ievēlēta sieviete – 8,5 (vidējais ES – 8,5), invalīds – 6,4 (ES – 
7,4) un cilvēks, kurš būtu jaunāks par 30 gadiem – 6,1 (ES – 5,9). Salīdzinoši 
labvēlīga attieksme būtu arī pret cilvēku, kura reliģija atšķirtos no iedzīvotāju 
vairākuma reliģijas – 5,6 (ES – 6,5), un cilvēku, kura etniskā izcelsme atšķirtos no 
iedzīvotāju vairākuma etniskās izcelsmes – 5,4 (ES – 6,2). Tomēr visvairāk Latvijas 
iedzīvotāji iebilstu pret kandidātu, kurš ir homoseksuāls – 3,8 (ES – 6,5) un kurš būtu 
vecāks par 75 gadiem – 3,3 (ES – 4.8).73 
 
2009. gadā veiktajā pētījumā par dzimumu vienlīdzību ES respondentiem tika jautāts: 
“Kurā no jomām, kur ir saskatāma nevienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un 
sievietēm, jūsuprāt, vispirms būtu jārod risinājumi?” Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju 
uzskatīja, ka vislielākā vērība būtu jāpievērš jautājumam par vardarbību pret 
sievietēm – 56% (vidējais ES – 62%) un vīriešu un sieviešu darba samaksas 
atšķirībām – 41% (ES – 50%). Salīdzinoši mazāk respondentu atzina, ka primāri būtu 
jārisina jautājumi par nevienlīdzīgu mājas darbu sadalījumu starp vīriešiem un 
sievietēm – 21% (ES – 20%) un uz dzimumu balstītu stereotipu saglabāšanos – 19% 
(ES – 20%). Tikai 15% Latvijas iedzīvotāju uzskatīja, ka būtu jārisina jautājums par 
sieviešu mazo skaitu atbildīgos amatos darbā (ES – 20%), kā arī sieviešu mazo 
skaitu politikā – 14% (ES – 16%).74 
 
Tāpat tika noskaidrots respondentu viedoklis par to, kāpēc šobrīd Eiropas Savienībā 
sievietes ieņem mazāk atbildīgus amatus nekā vīrieši. Sievietes mazāk nekā vīriešus 
interesē atbildīgi amati: piekrīt 29% (vidējais ES – 30%), nepiekrīt – 67% (vidējais ES 
– 66%), nezina – 4% (vidējais ES – 4%); sievietes ir mazāk gatavas cīnīties par 
karjeras izaugsmi nekā vīrieši: piekrīt 30% (ES – 33%), nepiekrīt – 66% (ES – 64%), 
nezina – 4% (ES – 3%); sievietēm ir mazāk brīvības, jo viņām ir vairāk ģimenes 
pienākumu: piekrīt 80% (ES – 76%), nepiekrīt – 18% (ES – 22%), nezina – 2% (ES – 
2%); uzņēmējdarbībā dominē vīrieši, kas nepietiekami uzticas sievietēm: piekrīt 60% 
(ES – 74%), nepiekrīt – 31% (ES – 21%), nezina – 9% (ES – 5%); sievietēm ne 

                                                
72  Eirobarometrs: Diskriminācija Eiropas Savienībā 2009. gads, 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_lv_lv1.pdf. 
73  Eirobarometrs: Diskriminācija Eiropas Savienībā 2009. gads. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_lv_lv1.pdf. 
74  Dzimuma vienlīdzība ES 2009. gadā. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_326_fact_lv_lv.pdf. 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_lv_lv1.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_317_fact_lv_lv1.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_326_fact_lv_lv.pdf
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vienmēr piemīt īpašības un prasmes, kādas ir nepieciešamas atbildīgu amatu 
ieņemšanai: piekrīt 32% (ES – 26%), nepiekrīt – 63% (ES – 71%), nezina – 5% (ES 
– 3%).  
 
SKDS 2011. gada janvārī veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas “Attieksme pret 
seksuālajām minoritātēm”75 ietvaros respondentiem tika uzdots jautājums par to, 
kāda būtu jūsu reakcija, ja jūs uzzinātu par kolēģa homoseksualitāti. Vairāk nekā 2/5 
jeb 44% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atzina, ka viņu attieksme pret kolēģi, 
visticamāk, nemainītos, bet 5% nepieciešamības gadījumā kolēģi pat atbalstītu. 
Savukārt 1/3 iedzīvotāju izvēlējās atbildes, kas saistītas ar norobežošanos vai 
negatīvu attieksmi pret kolēģi: 24% aptaujāto atzina, ka viņi mazāk kontaktētos ar šo 
kolēģi, 5% apspriestu situāciju ar citiem kolēģiem un varētu iesaistīties kādās 
aktivitātēs pret homoseksuālo kolēģi, un vēl 5% censtos panākt, lai kolēģi atlaiž no 
darba vai viņš pats aiziet no darba. 
 
Pētījuma “Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi” (2009)76 ietvaros 
veikto padziļināto interviju analīze liecina, ka Latvijā strādājošo augsti kvalificēto 
imigrantu attiecības ar darba devēju un vietējiem darbiniekiem visbiežāk ir labas. 
Savukārt attiecībā uz kvalificētajiem un mazkvalificētajiem nodarbinātajiem, no 
vienas puses, strādājošie norāda, ka darba devēju attieksme pret viņiem ir laba, jo 
darba devējs novērtē viņu augstās darba spējas un uzticību. No otras puses, ir 
gadījumi, kad darba devēju attieksme pret ārvalstu darbiniekiem ir nevienlīdzīga, 
salīdzinot ar vietējiem darbiniekiem, atsevišķās situācijās pat diskriminējoša. Tāpat 
daļa ārvalstnieku norāda, ka viņu darba vietā attiecības ir hierarhiskas un ka 
darbiniekiem nav pieejas tiešajiem darba devējiem. Līdz ar to darbiniekiem ne 
vienmēr ir iespēja izteikt savas pretenzijas par darba apstākļiem darba devējam. 
Nereti iespēju uzrunāt tiešo darba devēju kavē arī valodas barjera, jo darba devējs 
nerunā tādā svešvalodā, kādu prot darba ņēmējs. Atsevišķos gadījumos ārvalstnieku 
darba pieredzi Latvijā nepatīkamu padara arī sliktās attiecības ar vietējiem 
darbiniekiem, kuri ir neiecietīgi pret ārvalstu darbaspēku Latvijā. Viņi samierinās ar 
neiecietīgo kolēģu attieksmi, jo baidās zaudēt darba vietu. Arī uzņēmumu vadītāju 
attieksme mēdz būt tāda, ka ārvalstniekam ir jāsamierinās ar sliktajām darba 
attiecībām, jo viņš Latvijā ir viesis. 
 
Pētījumā par etnisko minoritāšu sociālā un darba tirgus integrāciju77 norādīts, ka 
etniskās minoritātes Latvijā saskaras ar dažāda veida ārējām barjerām, kas negatīvi 
ietekmē to nodarbinātības līmeni un darba kvalitāti. Kā galvenās barjeras pētījumā 
minētas: obligāta pilsonības prasība atsevišķu amatu ieņemšanai; latviešu valodas 
prasme; diskriminācija, kas balstīta uz etniskiem aizspriedumiem; kultūras un 

                                                
75  Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS “Attieksme pret seksuālajām minoritātēm.” 

Latvijas iedzīvotāju aptauja, 2011. gada janvāris. 
76  Baltic Institute of Social Science (2009) Imigranti Latvijā: iekļaušanās iespējas un nosacījumi, Rīga 

2009. 
77  Hazans M., Study of the social and labour market integration of ethnic minorities. The Latvian 

report (2009), p. 18. 
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psiholoģiskās barjeras, kas attur minoritāšu pārstāvjus no pieteikšanās darbā 
institūcijās vai uzņēmumos, kur darbinieku vairākums ir etniskie latvieši (t. sk. 
centrālās un vietējās pārvaldes institūcijās). Saskaņā ar pētījuma datiem 5% latviešu 
un 2% minoritāšu respondentu atzinuši, ka uzņēmumā, kurā viņi strādā, krieviem vai 
citiem slāvu izcelsmes kandidātiem būtu mazas izredzes iegūt darbu, un tikai 1% 
respondentu uzskata, ka ar šādām problēmām saskartos arī latvieši. Daudz lielākas 
barjeras iegūt darbu būtu vizuāli atšķirīgo minoritāšu pārstāvjiem: 25% latviešu un 
30% nelatviešu uzskata, ka darbu viņu uzņēmumā nedabūtu romi (čigāni); 10% 
latviešu un 7% nelatviešu uzskata, ka mazas izredzes iegūt darbu būtu arī ebrejiem 
un citu minoritāšu pārstāvjiem. Kā liecina darba devēju aptauja, 3,5% uzņēmumu, kur 
darba valoda ir latviešu, nepieņemtu darbā krievus vai citus slāvu izcelsmes 
kandidātus, 8% nepieņemtu darbā ebrejus, 27% – romus (čigānus) un 7% – citu 
etnisko minoritāšu pārstāvjus. Attiecībā uz romiem (čigāniem) augsts atteikuma 
rādītājs būtu arī uzņēmumos, kur darba valoda ir tikai vai galvenokārt krievu. 
Kopumā pētījuma dati liecina, ka uzņēmumi, kuru darba valoda ir tikai vai 
galvenokārt krievu, ir daudz atvērtāki dažādu etnisko grupu pārstāvju pieņemšanai 
darbā nekā uzņēmumi, kuru darba valoda ir tikai vai galvenokārt latviešu. 
Salīdzinājumā ar privāto uzņēmumu darbiniekiem valsts un pašvaldību institūciju 
darbinieki ir daudz negatīvāk noskaņoti pret etnisko minoritāšu iespējām tikt 
pieņemtiem darbā konkrētajās institūcijās (izņemot romu pieņemšanu darbā, 
attiecībā pret kuriem visu institūciju un uzņēmumu darbinieki ir noskaņoti negatīvi). 
 
Pētījuma “Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas”78 (2007) 
ietvaros veiktās darba devēju aptaujas dati liecina, ka 74,8% darba devēju noteikti 
nepieņems darbā personas ar atkarībām, 40,7% nepieņems darbā nepilngadīgos, 
36,8% – personas pēc ieslodzījuma, 30,9% – personas ar sliktu veselību 29,7% – 
invalīdus, 28,6% – grūtnieces, 27,3% – personas, kam trūkst latviešu valodas 
zināšanu. 18,7% darba devēju atzinuši, ka noteikti darbā netiks pieņemti čigāni. Arī 
pirmspensijas vecuma cilvēku un personu ar atšķirīgu seksuālo orientāciju izredzes 
iegūt darbu ir salīdzinoši mazākas nekā personām ar citu ādas krāsu vai personām 
ar pirmsskolas vecuma bērniem. Darba devēji atzinuši, ka visbiežāk darbiniekus 
meklē, izmantojot savas un savu darbinieku sociālās saites (radus, draugus). 29,2% 
darba devēju vienmēr, bet 49,8% darba devēju reizēm darbaspēka meklējumos 
izmanto radinieku, draugu vai paziņu ieteikumus. Secinājums: jo lielāks ir uzņēmums, 
jo vairāk darbinieku meklēšanas veidu tiek izmantots. 
 
Pētījumā “Sabiedrības integrācija un uzņēmējdarbība: etniskais aspekts” 79 (2004) 
secināts, ka darba tirgu Latvijā lielā mērā raksturo sociālo tīklu iesaistīšana jaunu 
darbinieku meklēšanas procesā. Pētījuma ietvaros veiktā aptauja parāda, ka krievu 
uzņēmumi ir vairāk orientēti meklēt cilvēkus caur pazīšanos. Tomēr arī latviešu un 
jauktajiem uzņēmumiem pazīšanās pastāv kā galvenais darbinieku rekrutēšanas 
                                                
78  Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Daugavpils universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, 

Ventspils augstskola, Vidzemes augstskola (2007) Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās 
problēmas – Jelgava, 2007, 96. lpp. Pieejams: http://www.va.lv/files/regiona_darba_tirgus.pdf.  

79  http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/ekonIntegr/Ekon_integr_LV.pdf. 

http://www.va.lv/files/regiona_darba_tirgus.pdf
http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/ekonIntegr/Ekon_integr_LV.pdf
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veids. Tas ir “uzticamāks” un “dod noteiktas garantijas”. Pētījuma autori secina, ka 
darbinieku meklējumos neformālajai informācijai tiek piešķirta ne mazāka nozīme kā 
kandidāta profesionālajām spējām. Viens no pamatkritērijiem, meklējot jaunus 
darbiniekus, ir arī latviešu valodas zināšanas. Lai gan pētījums tapis 2004. gadā, 
aktualitāti joprojām saglabā vairāki ieteikumi ekonomiskās integrācijas veicināšanai, 
piemēram, “padarīt valsts sektoru nelatviešiem pieejamāku un atvērtāku, informējot 
krievvalodīgo sabiedrības daļu par vakancēm šajā sektorā, ar to parādot un 
paplašinot potenciālo darba iespēju lauku” un “veicināt skaidras un caurspīdīgas 
darbā pieņemšanas procedūras ievērošanu gan privātajā, gan valsts sektorā, kas 
vairāk sekmētu profesionalitātes kā kritērija nozīmību un neradītu priekšstatu par 
etnisko diskrimināciju”.  
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7 Specifiska informācija, kas saistīta ar moduļiem 
 
7.1 Informācijas vākšana un darbības plānošana  
 
7.1.1 Pieeja publiskai informācijai  
 
Informācijas atklātības likums (29.10.1998) „nosaka vienotu kārtību, kādā 
privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju iestādē un to izmantot”. Likuma 
pamatprincips - iestāžu informācija ir pieejama sabiedrībai visos gadījumos, kad 
likumā nav noteikts citādi. Likuma 3. pants iedala informāciju divās grupas:  
(1) vispārpieejamā informācija, t.i. tāda informācija, kas nav klasificēta kā ierobežotas 
pieejamības informācija;  
2) ierobežotas pieejamības informācija. 
 
Likums, kas nosaka vienotu kārtību, kādā privātpersonas ir tiesīgas iegūt informāciju 
iestādē un to izmantot ir 29.10.1998. Informācijas atklātības likums (Latvijas 
Vēstnesis, 334/335 (1395/1396), 06.11.1998.) [spēkā ar 20.11.1998.] (redakcijā ar 
grozījumiem līdz 01.07.2009.). http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601  
 
7.1.2 Datu vākšana 
 
Fiziskās personas datu apstrādi nosaka “Fizisko personu datu aizsardzības likums” 
(23.03.2000) un „Iedzīvotāju reģistra likums” (27.08.1998). Saskaņā ar “Fizisko 
personu datu aizsardzības likums” 2.panta 8.punktu „sensitīvi personas dati — 
personas dati, kas norāda personas rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko, filozofisko un 
politisko pārliecību, dalību arodbiedrībās, kā arī sniedz informāciju par personas 
veselību vai seksuālo dzīvi”. Lai gan Iedzīvotāju reģistra likumā tāds jēdziens kā 
„sensitīvi dati” vispār nav iekļauts, šī likuma 12.pants nosaka, ka reģistrā par personu 
nav iekļaujamas šādas ziņas: 1) rase vai ādas krāsa; 2) reliģiskā pārliecība vai 
piederība pie kādas konfesijas; 3) politiskā pārliecība, piederība pie kādas politiskās 
partijas vai kustības, kā arī ziņas par politiskajiem uzskatiem; 4) seksuālā nosliece 
vai saslimšana; 5) citas šā likuma 10.pantā neparedzētas ziņas. 
 
Vispārīgie personas datu apstrādes principi ir noteikti 23.03.2000. "Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā" (Latvijas Vēstnesis, 123/124 (2034/2035), 06.04.2000.) 
[spēkā ar 20.04.2000.] (redakcijā ar grozījumiem līdz 02.06.2010.) 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042&from=off  
 
7.1.3 Statistikas datu avoti  
 
Centrālā statistikas pārvalde, kura darbojas EM pārraudzībā, ir atbildīga par valsts 
statistikas darba organizāciju Latvijā un par datu pareizību, kurus ieguvusi, apkopojot 
no respondentiem saņemto informāciju.  
http://www.csb.gov.lv/ 
 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=50601
http://www.likumi.lv/doc.php?id=4042&from=off
http://www.csb.gov.lv/
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Nodibinājums „Baltic Institute of Social Sciences” (BISS) ir privāta bezpeļņas 
pētnieciska institūcija, kuras mērķis ir darboties plašākas sabiedrības labā, un tā 
galvenās aktivitātes ir saistītas ar sociālpolitisku pētījumu veikšanu un zinātniski 
pamatotas informācijas izplatīšanu Latvijā. Vadošie BISS pētnieki ir veikuši pētījumus 
kopš 90. gadiem.  
http://www.bszi.lv/ 
 
Baltijas Starptautiskais Ekonomikas Politikas Studiju Centrs (BICEPS) ir neatkarīgs 
pētījumu centrs, kas darbojas kopš 2001. gada. BICEPS mērķis ir veikt un veicināt 
augstas kvalitātes pētījumus, kas vērsti ekonomikas un citu sociālo zinātņu politikas 
virzienā, kā arī sniegt kompetentus padomus un konsultācijas gan valdībai, gan 
uzņēmumiem Baltijas valstīs un citur.  
http://www.biceps.org/ 
 
SIA "Latvijas Fakti" kopš 1993. gada nodarbojas ar socioloģiskiem, tirgus, mārketinga 
un politiskiem pētījumiem un aptaujām.  
http://www.latvianfacts.lv/ 
 
7.2 Komunikācija un mediji 
 
1) Nacionālā likumdošana attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem 
 
1. Latvijas jurisdikcijā esošo elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības kārtību un 

noteikumus reglamentē 12.07.2010. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu 
likums. (Latvijas Vēstnesis, 118 (4310), 28.07.2010.) [spēkā ar 11.08.2010.] 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214039  

2. 20.12.1990. likums „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” 
(Ziņotājs, 5, 14.02.1991.) [spēkā ar 01.01.1991.] (redakcijā ar grozījumiem līdz 
22.04.2009.) http://www.likumi.lv/doc.php?id=64879  

3. 01.02.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.91 "Noteikumi par Latvijas 
sabiedrībai īpaši svarīgiem notikumiem, kas atspoguļojami 
audiovizuālajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos"  nosaka Latvijas 
sabiedrībai īpaši svarīgus notikumus, kas atspoguļojami audiovizuālajos 
elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos. (Latvijas Vēstnesis, 19 (4417), 
03.02.2011.) [spēkā ar 04.02.2011.] 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=225272&from=off  

 
a) Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.  
Padomes sastāvā ir pieci locekļi, kurus ievēlē Saeima. Padome uzrauga, lai 
elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbībā tiktu ievērota Latvijas Republikas 
Satversme, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums un citi normatīvie akti.  
http://www.nrtp.lv/ 
 
Latvijas žurnālistu ētikas kodekss 
http://www.zurnalistusavieniba.lv/index.php?p=3519&lang=923&pp=3768 
 

http://www.bszi.lv/
http://www.biceps.org/
http://www.latvianfacts.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=214039
http://www.likumi.lv/doc.php?id=64879
http://www.likumi.lv/doc.php?id=225272&from=off
http://www.nrtp.lv/
http://www.zurnalistusavieniba.lv/index.php?p=3519&lang=923&pp=3768
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Latvijas žurnālistu asociācijas ētikas kodekss 
http://www.latvijaszurnalisti.lv/etikas-komisija/etikas-kodekss/  
 
Latvijas reklāmas profesionāļu ētikas kodekss 
http://www.lra.lv/index.php?module=page&item=225 
 
Latvijas Asociācijas sabiedrisko attiecību profesionāļiem mājaslapā publicēti PR 
ētikas kodeksi 
http://www.lasap.lv/dokumenti/atenu_etikas_kodekss/ 
 
Latvijas Žurnālistu savienība 
http://www.zurnalistusavieniba.lv/ 
 
Latvijas Žurnālistu asociācija 
http://www.latvijaszurnalisti.lv/  
 
Latvijas Preses izdevēju asociācija  
http://www.lpia.lv 
 
Latvijas Raidorganizāciju asociācija  
http://www.tvradio.lv 
  
Latvijas Interneta asociācija  
http://www.lia.lv 
  
Latvijas Asociācija sabiedrisko attiecību profesionāļiem  
http://www.lasap.lv 
  
Latvijas Reklāmas asociācija  
http://www.lra.lv 
 
7.3 Advocacy  
 
„Lobēšanas likums” 
 
Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija sēdē tika apstiprināta KNAB vadītās darba 
grupas izstrādātā koncepcija "Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība 
Latvijā", atbalstot trešo risinājuma variantu („Lobēšanas atklātības pamatprincipu 
noteikšana valsts un pašvaldību institūciju ētikas kodeksos un citos 
normatīvajos aktos „).  (Informācija no: 
http://www.knab.gov.lv/lv/legislations/policy_planning/concept/article.php?id= 
103045 )  
 
28.07.2008. Ministru kabineta rīkojums Nr.435 "Par koncepciju "Lobēšanas 
tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā"" (Latvijas Vēstnesis, 117 
(3901), 31.07.2008.) [ spēkā ar 28.07.2008.] http://www.likumi.lv/doc.php?id=179078  

http://www.latvijaszurnalisti.lv/etikas-komisija/etikas-kodekss/
http://www.lra.lv/index.php?module=page&item=225
http://www.lasap.lv/dokumenti/atenu_etikas_kodekss/
http://www.zurnalistusavieniba.lv/
http://www.latvijaszurnalisti.lv/
http://www.lpia.lv/
http://www.tvradio.lv/
http://www.lia.lv/
http://www.lasap.lv/
http://www.lra.lv/
http://www.knab.gov.lv/lv/legislations/policy_planning/concept/article.php?id=103045
http://www.knab.gov.lv/lv/legislations/policy_planning/concept/article.php?id=103045
http://www.likumi.lv/doc.php?id=179078
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Koncepcija „Lobēšanas tiesiskās reglamentācijas nepieciešamība Latvijā” pieejama: 
http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2735.  
 
Koncepcijas „Informācijas par lobētājiem publiskās pieejamības nodrošināšana” 
projekts pēc izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē 2010.gada 4.martā 
saskaņots ar atbildīgajām institūcijām un 2011.gada 3.janvārī tika atkārtoti iesniegts 
Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabinetā. 
Koncepcijas „Informācijas par lobētājiem publiskās pieejamības nodrošināšana” 
projekts pieejams: 
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/koncepcijas/knabkonc_030111_lob.pdf   
 
15.06.2005. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands. 
(arī papildus informācija par organizācijām, kas pievienojās memorandam vēlāk.) 
Pieejams: http://www.mk.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/   
 
Deklarācija par pilsoniskās sabiedrības attīstību Latvijā un sadarbību ar 
nevalstiskajām organizācijām. Pieejama: http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-
lidzdaliba/dekleracija/  
 
7.4 Partnerības 
 
2007.gadā dažādu NVO pārstāvji, kas strādā ar diskriminācijas jautājumiem uz 
dažādiem pamatiem, mēģināja izveidot NVO koalīciju („Raibā koalīcija”), taču tālāk šī 
iniciatīva nav attīstījusies.  
 
Latvijas Cilvēktiesību centrs 
Alberta iela 13, 7. stāvs (ieeja no Strēlnieku ielas) 
Tālrunis: (+371) 67039290, fakss.: 67039291 
e-pasts: office@humanrights.org.lv 
mājas lapa: www.humanrights.org.lv 
 
Latvijas Cilvēktiesību komiteja 
Dzirnavu ielā 102a, Rīga, LV-1050 
Tālrunis: (+371) 67285633 
mājas lapa: www.lhrc.lv 
 
Biedrība Resursu centrs sievietēm „Marta” 
Rīga, Brīvības iela 183/1-30 
Tālrunis: +371 67378539 
Fakss: +371 67378538 
E-pasts: centrs@marta.lv   
mājas lapa: www.marta.lv 
 
Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons” 
Valdemāra iela 38. k. 1, Rīga, LV-1010 
Tālrunis/fakss: (+371) 67299277 

http://polsis.mk.gov.lv/view.do?id=2735
http://www.knab.gov.lv/uploads/free/koncepcijas/knabkonc_030111_lob.pdf
http://www.mk.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/sadarbibas-memorands/
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/dekleracija/
http://www.saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/dekleracija/
mailto:office@humanrights.org.lv
http://www.humanrights.org.lv/
http://www.lhrc.lv/
mailto:centrs@marta.lv
http://www.marta.lv/
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e-pasts: info@apeirons.lv 
mājas lapa: www.apeirons.lv 
 
Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „ZELDA” 
Mārupes iela 4 – 41, Rīga, LV-1002 
Tālrunis/fakss: (+371) 67442828 
e-pasts: zelda@zelda.org.lv 
mājas lapa: www.zelda.org.lv 
 
Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība „Mozaīka” 
K.Valdemāra iela 18-1a, Rīga, LV-1010 
Tālrunis: (+371) 28440340  
e-pasts: office@mozaika.lv 
mājas lapa: www.mozaika.lv 
 
Biedrība „Afrolatviskā asociācija” 
Tālrunis: (+371) 29243992 
e-pasts: africalv@hotmail.com 
mājas lapa: www.afrolat.lv 
 
4) Nacionālā likumdošana, kas attiecas uz NVO reģistrāciju 
 
1. 30.10.2003. Biedrību un nodibinājumu likums (Latvijas Vēstnesis, 161 

(2926), 14.11.2003.) [spēkā ar 01.04.2004.] (redakcijā ar grozījumiem līdz 
01.12.2010.) http://www.likumi.lv/doc.php?id=81050  

2. 15.04.2004. Ministru kabineta noteikumi Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu 
ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 
61 (3009), 20.04.2004.) [spēkā ar 21.04.2004.] 
http://www.likumi.lv/doc.php?id=87233&from=off  

3. 30.03.2004. MK noteikumi Nr.221 "Noteikumi par pieteikumiem ieraksta 
izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā" (Latvijas Vēstnesis, 57 
(3005), 13.04.2004.) [spēkā ar 14.04.2004.] (redakcijā ar grozījumiem līdz 
18.05.2011.) http://www.likumi.lv/doc.php?id=86841&from=off  

4. 20.11.1990. likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” (Ziņotājs, 
49, 06.12.1990.) [spēkā ar 01.12.1990.] (redakcijā ar grozījumiem līdz 
01.12.2010.) http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847&from=off  

 
7.5 Ētikas kodeksi 
 
No: „Atšķirīgs klients daudzveidīgā Latvijā” Papildināts izdevums 
V. kurss: ES un Latvijas labo prakšu analīze 
Sigita Zankovska-Odiņa, Latvijas Cilvēktiesību centra pētniece   
http://www.humanrights.org.lv/html/lv/aktual/publ/30477.html  
 
Lielākajai daļai Latvijas institūciju, organizāciju un uzņēmumu nav izstrādāta 
visaptveroša dažādības vadības vai pretdiskriminācijas politika. Tomēr to ikdienas 

mailto:info@apeirons.lv
http://www.apeirons.lv/
mailto:zelda@zelda.org.lv
http://www.zelda.org.lv/
mailto:office@mozaika.lv
http://www.mozaika.lv/
mailto:africalv@hotmail.com
http://www.afrolat.lv/
http://www.likumi.lv/doc.php?id=81050
http://www.likumi.lv/doc.php?id=87233&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=86841&from=off
http://www.likumi.lv/doc.php?id=72847&from=off
http://www.humanrights.org.lv/html/lv/aktual/publ/30477.html
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darbs un mājaslapās publicētā informācija liecina, ka vienādu iespēju nodrošināšana 
un sociālā korporatīvā atbildība ir viens no būtiskiem daudzu organizāciju darbības 
pamatprincipiem un vērtībām. Īpaši tas attiecināms uz lielo ārvalstu uzņēmumu 
meitas uzņēmumiem Latvijā, piemēram, uz bankām un citiem pakalpojumu 
sniedzējiem. Arī vairāki Latvijas uzņēmumi, piemēram, „Grindeks”, „Lattelecom” un 
„Aldaris”, ir apzinājušies dažādības vadības un sociālās atbildības nozīmi savu 
uzņēmumu veiksmīgas darbības nodrošināšanai – gan pastiprinot konkurētspējas 
priekšrocības, gan kļūstot par pievilcīgu darba devēju. Lai gan atšķirībā no ārvalstu 
kolēģiem Latvijā strādājošie uzņēmumi visbiežāk ar savu politiku un sasniegumiem 
nelepojas, tie tomēr apzinās, ka efektīva dažādības vadība paplašina uzņēmumu 
zināšanu bāzi, prasmes un izpratni, kas savukārt nodrošina iespēju izprast atšķirīgos 
un mainīgos klientus, sabiedrību un darbiniekus, kā arī saprasties ar viņiem un 
reaģēt uz viņu vajadzībām.80  
 
2009. gadā tika apstiprināta „Swedbank” Daudzveidības un sociālās 
integrācijas politika, kuras mērķis ir izskaidrot un noteikt „Swedbank” 
grupas nostāju par daudzveidību, sociālo integrāciju un vienlīdzību, kā arī šo 
jautājumu pārvaldīšanas veidu „Swedbank”  grupā.  
 
„Swedbank” Daudzveidības un sociālās integrācijas politikas pamatprincipi 
nosaka: 
 
• mūsu mērķis ir panākt, lai mūsu darbinieki atspoguļotu to mūsu klientu, 

tirgu un sabiedrību daudzveidību, kurās mēs strādājam. Tādējādi 
„Swedbank”  spēs labāk apmierināt dažādās klientu vajadzības un 
noteikt jaunas un labākas saimnieciskās darbības iespējas;  

• mūsu nolūks ir uzņemties pilnu atbildību par vienlīdzības un sociālās 
integrācijas jautājumu noteikšanu kā neatņemamu ikdienas darba 
sastāvdaļu;  

• daudzveidības un sociālās integrācijas jautājumi ir zināšanu jomas, 
nevis uzskatu jautājumi. Zināšanām ir noteicošā loma adekvātu 
dzimumu vienlīdzības un daudzveidības atbalstīšanas pasākumu 
piemērošanā;  

• katra vadītāja pienākums ir mērķtiecīgi veicināt daudzveidību un 
sociālo integrāciju, ieviešot pārmaiņas, izplatot informāciju un veicot 
plānveida pārbaudes;  

• nodrošināt visiem darbiniekiem vienlīdzīgas karjeras iespējas 
„Swedbank” grupā;  

• nodrošināt vienlīdzīgu cieņpilnu un godbijīgu attieksmi pret visiem 
klientiem un kolēģiem neatkarīgi no klientu un kolēģu vecuma, 
dzimuma, īpašām fiziskajām vajadzībām, seksuālās orientācijas, 
reliģiskajiem uzskatiem un etniskās izcelsmes;  

• izskatīt visus negodprātīgas diskriminācijas gadījumus darba vietā un 

                                                
80  Swedbank Daudzveidības un sociālās integrācijas politika (2009).  
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veikt vajadzīgos pasākumus;  
• ieviest izmaiņas visos darbības modeļos un struktūrās, kas neļauj 

darbiniekiem pilnībā izmantot savu potenciālu;  
• izstrādājot darba nosacījumus, darba algas, piemaksas un citus darba 

noteikumus, tiek ievērots mērķis nodrošināt visiem darbiniekiem 
vienlīdzīgas iespējas un atvieglot iespējas savienot darbu ar privāto 
dzīvi un vecāku statusu;  

• panākt dzimumu vienlīdzību visos vadības un speciālistu amatu 
līmeņos.  

 
Kā atzīst „Swedbank” pārstāvji – bankas darbā noteicoša loma ir 
profesionalitātei: nav svarīgi, kas tu esi. Svarīgi ir tas, ko tu proti. Saskaņā ar 
„Swedbank” sniegto informāciju, 2010. gada aprīlī 11 % no visiem 
„Swedbank”  darbiniekiem bija citu etnisko grupu pārstāvji (nelatvieši). 
Minoritāšu darbinieku proporcija bija nedaudz zemāka starp darbiniekiem, 
kuriem ir tiešais kontakts ar klientiem (10 %), un vidējā līmeņa vadītājiem (3 
%), savukārt starp speciālistiem (ekonomistiem, grāmatvežiem, IT 
speciālistiem u.c.) un augstākā līmeņa vadītājiem etnisko minoritāšu 
īpatsvars bija attiecīgi 13 % un 50 %. Arī invaliditāte nav šķērslis darbam 
„Swedbank”: cilvēki ar invaliditāti ir pārstāvēti augsta līmeņa amatos.81  
 
Īpaša nozīme tiek piešķirta darba un privātās dzīves līdzsvaram: pastāv 
iespēja vienoties par elastīga darba grafika iespējām un papildus brīvdienām 
īpašos dzīves gadījumos. Tomēr gadījumos, kad tas attiecas uz īpašiem 
etnisko vai reliģisko grupu svētkiem, papildus brīvdienu politika netiek 
piekopta – lēmums tiek atstāts vadītāja ziņā.  
Lai veicinātu darbinieku radošo izpausmi, „Swedbank” izveidojusi savu kori 
un sporta klubu.  
 
Katru rudeni „Swedbank” norisinās darbinieku apmierinātības aptauja, ko 
veic „Swedbank” mātes uzņēmums, lai noteiktu, “cik apmierināts ir vidējais 
„Swedbank” darbinieks.”  
 
Pozitīvas atsauksmes guvusi „Swedbank” ieviestā Senioru stunda no plkst. 
10.00 līdz 11.00. Šajā laikā „Swedbank” darbinieki: 
 
• konsultē ikvienu pensijas vecuma klientu par bankas pakalpojumiem un 

parāda, kā tos lietot;  
• izstāsta par bankas sadarbības partneru piedāvājumiem – iespējām 

                                                
81  Intervija ar „Swedbank”  Personāla atalgojuma un administrācijas daļas vadītāju un Atbilstības 

kontroles daļas vadītāju 2010. gada 17. martā.  
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iegādāties dažādas preces ar atlaidēm;  
• kā arī atbild uz jebkuru neskaidru jautājumu par atbilstošāko bankas 

pakalpojumu izvēli un lietošanu.82 
 
„Narvesen” panākumu pamats ir darbinieki – laipni, atsaucīgi, zinoši, 
izpalīdzīgi un iedrošinoši. Katrs ir atšķirīgs un īpašs, bet viņus visus vieno 
kopīgas iespējas, mērķi un darbs „Narvesen” tirdzniecības tīklā! 
„Narvesen” vērtības: 
 
• mēs esam īpaša vieta dažādiem cilvēkiem, un šī dažādība mūs vieno; 
• mēs ievērojam augstus standartus un cenšamies būt labākie savā 

darbā; 
• mūsu darbi atbilst vārdiem, padarītais – solītajam; 
• pie mums cieņā ir brīvība, bet ne visatļautība; 
• šodien mēs darām labāk nekā darījām vakar; 
• mēs sasniedzam rezultātus un svinam uzvaras; 
• mēs strādājam cilvēkiem, tāpēc strādājam no sirds.83 

 
„Grindeks” biznesa filozofija ir cieši saistīta ar vērtībām, kas stimulē 
uzņēmuma izaugsmi, veicina konkurētspēju un veido uzņēmuma iekšējo 
kultūru. Līdz ar to uzņēmuma vērtības ir – darbinieki, jaunrade, kvalitāte, 
stabilitāte. Kā atzīst uzņēmums, tā galvenā vērtība un veiksmes faktors ir 
profesionālie darbinieki, kas izmanto savas zināšanas un prasmes, lai 
sasniegtu izvirzīto mērķi. 
„Grindeks” lielu nozīmi piešķir personāla sociālajai politikai, kas paredz 
sociālās garantijas, pabalstu piešķiršanu, darbinieku veselības un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanu, kā arī dažādus atvieglojumus – daļēju ēdināšanas 
kompensāciju, transportu darbinieku pārvadāšanai un apmaksātas 
brīvdienas. Uzņēmumam ir arī savs sporta komplekss, un par tradīciju ir 
kļuvuši sporta un atpūtas pasākumi. 
„Grindeks” piedāvā visām darba drošības prasībām atbilstošu, sakoptu darba 
vidi un modernu tehnisko nodrošinājumu. Ņemot vērā uzņēmuma attīstības 
perspektīvas, tiek veicinātas darbinieku karjeras un izaugsmes iespējas. 
Tāpat liela nozīme ir arī ražošanas attiecību politikai, kas ietver vienotu 
procedūru izstrādi, regulāru to aktualizāciju, darba procesu optimizāciju un 
darba novērtēšanu.  
Atzīstot, ka darbinieku profesionalitāte veicina uzņēmuma konkurētspēju, ļoti 
liela uzmanība tiek pievērsta apmācībai, kompetences un kvalifikācijas 
pilnveidošanai. Darbinieku apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana tiek 
plānota atbilstoši uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem un apkopojot ikgadējā 
profesionālajā novērtēšanā apzinātās apmācību vajadzības.  
Dažādi problemātiski jautājumi uzņēmumā tiek risināti sociālā dialoga ceļā, 

                                                
82  http://www.swedbank.lv/pakalp/pr_7_1_3_3.php.  
83  http://www.narvesen.lv/?object_id=521.  

http://www.swedbank.lv/pakalp/pr_7_1_3_3.php
http://www.narvesen.lv/?object_id=521
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un „Grindeks” vadība vienmēr ir atvērta sarunām ar darbinieku arodbiedrību, 
kas pastāv jau kopš uzņēmuma dibināšanas.  
Kā atzīst „Grindeks”, uzņēmuma kā darba devēja reputācija uzlabojas ar 
katru gadu – to apliecina personāla mainības samazināšanās, jaunu, 
kvalificētu darbinieku īpatsvara pieaugums, kā arī augstais pieprasījums pēc 
prakses vietām uzņēmumā.84 

 
Kopš 2001. gada Latvijā darbojas Globālā līguma kustība, kas ir Apvienoto Nāciju 
Organizācijas (ANO) iniciatīva un kuru veido desmit uzņēmumu sociālo atbildību 
stiprinoši principi, kas rosina uzņēmumus ievērot cilvēktiesības un darba apstākļus, 
saudzēt vidi un vērsties pret korupciju. Globālajā līguma kustībā Latvijā iesaistījušies 
tādi uzņēmumi kā AS „Aldaris”, AS „Diena”, AS „Grindeks”, SIA „Komin”, SIA 
„Lattelecom”, SIA „Miessargu aģentūra”, AS „Nordea”, privātskola „Patnis”, SIA 
„Valodu mācību centrs”, Biznesa augstskola „Turība” u.c.  
 
10 ANO Globālā līguma kustības principi  
 
Principi, kas saistīti ar cilvēktiesībām  
1.  Uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludinātās 

cilvēktiesības.  
2.  Uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos.  
 
Principi, kas saistīti ar darba tiesībām  
3.  Uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku 

tiesības slēgt koplīgumu.  
4.  Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu.  
5.  Uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu.  
6.  Uzņēmums nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā.  
 
Principi, kas saistīti ar apkārtējo vidi  
7.  Uzņēmumiem ir jāsaudzē apkārtējā vide.  
8.  Uzņēmumiem jāveicina atbildība par apkārtējo vidi.  
9.  Uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un 

izmantošana.  
10. Uzņēmumiem ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos.  
 
Papildus informācija par Globālo līgumu pieejama 
http://www.globalcompact.lv. 

 
 
 

                                                
84  Apraksts balstīts uz „Grindeks” mājaslapā pieejamo informāciju, 

http://www.grindeks.lv/lv/karjera/personala-politika.  

http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12131
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12131
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12132
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12133
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12133
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12134
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12135
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12136
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12137
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12138
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12139
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=12139
http://www.globalcompact.lv/index.php?pid=121310
http://www.globalcompact.lv/
http://www.grindeks.lv/lv/karjera/personala-politika


 

98 
 

Izpratnes veicināšanas semināri pretdiskriminācijas un iespēju vienlīdzības jomā pilsoniskās sabiedrības organizācijām 
 

Savukārt 2010. gada 10. februārī 22 organizācijas, kas pārstāv publisko, privāto un 
nevalstisko sektoru, parakstīja Memorandu par korporatīvās sociālās atbildības 
principiem Latvijā.85 Korporatīvi sociālā atbildība (KSA) ir vērtību sistēma, ko persona 
vai uzņēmums brīvprātīgi izvēlas un attīsta, lai palīdzētu sev, citiem cilvēkiem un 
apkārtējai videi, kā arī, lai pilnveidotu savas un citu kompetences un zināšanas. 
Sociālās atbildības koncepcijas jēdziens ietver brīvprātīgu sociālo un vides problēmu 
iekļaušanu uzņēmuma ikdienas procesos un to mijiedarbībā. Tas ir brīvprātības 
instruments, kura pareiza ieviešana veicina uzticību un paļāvību visu iesaistīto pušu 
starpā. 
 
Valsts un pašvaldību institūcijas, kā arī profesionālās organizācijas dažādības 
vadības un pretdiskriminācijas principus visbiežāk iekļāvušas savos ētikas 
kodeksos, kuru galvenais mērķis ir noteikt institūcijas amatpersonu un darbinieku 
profesionālās ētikas pamatprincipus un vispārējās uzvedības normas, tādējādi 
uzlabojot iestādes darba kultūru un veicinot sabiedrības uzticību konkrētajai 
institūcijai. Tāpat Latvijas valsts pārvaldes iestādēs izveidotas ētikas komisijas vai 
padomes, kuru uzdevums ir izskatīt sūdzības par iestādes darbinieku rīcību un ieteikt 
iespējamos uzlabojumus.  
 
Analizējot dažādības vadības un pretdiskriminācijas pamatprincipu iekļaušanu 
iestāžu ētikas kodeksos, jāsecina, ka visbiežāk tajos ietvertas normas, kas paredz 
savstarpējās attiecībās ar kolēģiem un citām personām ievērot cieņu, pieklājību, 
godīgumu, izpalīdzību, sadarbību, savstarpēju uzticēšanos un atbalstu, nepieļaujot 
kolēģu un citu personu goda un cieņas aizskaršanu. Tiek uzsvērta nepieciešamība 
„cienīt ikviena tiesības uz savu viedokli, ņemt vērā citu uzskatus, nevienu personiski 
neaizskarot un neaizvainojot.”86  
 
Vairākos ētikas kodeksos ietverta atsauce uz diskriminācijas aizliegumu: „Darbinieku 
savstarpējās attiecības balstītas uz taisnīgumu un labvēlību, kas nepieļauj 
diskriminējošu rīcību attiecībā uz citādu nacionālo vai sociālo izcelsmi, dzimumu, 
vecumu, veselības stāvokli, politisko vai reliģisko pārliecību, mantisko vai ģimenes 
stāvokli vai citiem apstākļiem.”87 Liela nozīme tiek piešķirta arī personīgās dzīves 
neaizskaramībai un koleģiālu attiecību uzturēšanai darbā, izvairoties no intrigām, 
tenkām, augstprātīgas attieksmes, garastāvokļu maiņas, nomelnošanas un 
pazemošanas. 
 
Vairumā iestāžu, izmantojot ētikas kodeksus, tiek veidota noteikta darba kultūra, 
veicinot savstarpējo uzticību un personas attīstību, kā arī aicinot darbiniekus nākt 

                                                
85  Plašāka informācija par korporatīvo sociālo atbildību pieejama Latvijas darba devēju konfederācijas 

mājaslapā http://www.lddk.lv/index.php?c=266.  
86  Zemkopības ministrijas ētikas kodekss (18.09.2009). Pieejams: 

http://www.zm.gov.lv/index.php?sadala=1635&id=3456. 
87  Labklājības ministrijas ētikas kodekss (04.11.2005). Pieejams: 

http://mail.lm.gov.lv/web/library.nsf/676cc2031c714bb2c2256ade00399623/f129c8de29a693b7c22
570b4003e8160?OpenDocument.  
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klajā ar profesionālām iniciatīvām,88 vienlaikus saņemot adekvātu paveiktā darba 
novērtējumu un cieņas apliecinājumu.89 Tiek uzsvērts, ka darbinieks ir patstāvīgs un 
neatkarīgs savu pienākumu izpildē, norobežojas no personīgajām interesēm un 
ārējās ietekmes (citu personu, politisku, reliģisku vai sociālu grupu interesēm, 
pakļaušanās sabiedrības protestiem vai bailēm no kritikas).90 

 
Apzinoties, ka viens no būtiskiem efektīvas dažādības vadības īstenošanas 
priekšnoteikumiem ir organizācijas vadības stils, vairākos ētikas kodeksos noteiktas 
arī vadības ētikas normas. Tās paredz, ka vadība pašmērķīgi nedemonstrē savu 
varu, kā arī izvairās no augstprātības un autoritāra vadības stila attiecībā pret 
pārējiem kolēģiem. Vadība nepieļauj un novērš rupju, demagoģisku iejaukšanos 
profesionālajā darbībā un lemšanā, izmantojot varas mehānismu un tiesības.91 
Atsevišķu institūciju darba kārtības noteikumi paredz, ka pieņemot darbā vai ieceļot 
amatā jauno darbinieku, tiešais vadītājs ierāda jaunajam darbiniekam darba vietu, 
iepazīstina viņu ar kolēģiem, palīdz viņam adaptēties jaunajos darba apstākļos un 
kolektīvā.92  
 
Vērtējot ētikas kodeksu iespējamo ietekmi uz saskarsmi, īpaši ar citu kultūru 
pārstāvjiem, nozīmīgs ir aicinājums būt pieklājīgam un korektam un sarunu laikā 
ievērot mierīgu, neuzbrūkošu toni, nepārtraukt runātāju, izvairīties no personīgām 
piezīmēm, nelietot liekus žestus un aizskarošus, apvainojošus izteicienus.  
 
Tomēr jāatzīst, ka šo principu rakstiska pastāvēšana, ne vienmēr liecina par to 
efektīvu īstenošanu institūciju ikdienas darbā, piemēram, piesaistot darbiniekus no 
dažādām sabiedrības mazākuma grupām. Lai gan atsevišķas valsts pārvaldes 
institūcijas, piesaistot jaunus darbiniekus, ir izcēlušās ar pašiniciatīvu (piemēram, 
Labklājības ministrija, publicējot sludinājumus par vakantajām vietām, atzīmē, ka tā 
ievēro dzimumu līdztiesības pamatprincipus, savukārt Īpašu uzdevumu ministra 
sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts tā pastāvēšanas laikā darba sludinājumos 
iekļāva informāciju, ka iestāde ievēro vienlīdzīgu attieksmes principu), tādējādi, 
šķietami uzrunājot pēc iespējas plašāku sabiedrības daļu, valsts un pašvaldību 
iestāžu darbinieku loks joprojām ir ļoti viendabīgs. Lai gan institūciju ietvaros ir 
izveidotas arī ētikas padomes, bieži vien nav izstrādāts skaidrs mehānisms, kā risināt 
situācijas, kas saistās ar darbinieku savstarpējo attiecību pārkāpumiem, īpaši 
gadījumos, kad persona izjutusi nevienlīdzīgu attieksmi vai tikusi aizskarta, vai 
pazemota. 
                                                
88  Aizsardzības ministrijas ētikas kodekss. Pieejams: 

http://www.mod.gov.lv/Ministrija/Etikas_kodekss.aspx.  
89  Finanšu ministrijas ētikas kodekss. Pieejams: 

http://fm.gov.lv/?lat/finansu_ministrija/etikas_kodekss/.  
90  Rīgas pilsētas pašvaldības ētikas kodekss (12.05.2009). Pieejams: 

http://www.riga.lv/LV/Channels/Riga_Municipality/etikas_kodekss/default.htm.  
91  Izglītības un zinātnes ministrijas ētikas kodekss (29.04.2008). Pieejams: 

http://izm.izm.gov.lv/ministrija/etikas-kodekss.html.  
92  Valsts kancelejas darba kārtības noteikumi (02.02.2009). Pieejams: 

http://www.mk.gov.lv/vk/dokumenti/vk-noteikumi/.    
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Attīstot dažādības vadību valsts iestādēs, tiktu veicināta profesionālāka darbaspēka 
piesaistīšana no dažādām sabiedrības grupām, kā arī tiktu radīts piemērs gan citām 
institūcijām, gan privātajiem uzņēmumiem, ka dažādības vadība sniedz redzamus 
ieguvumus – gan lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā, gan darbinieku, to 
skaitā vadības, savstarpējās komunikācijas veicināšanā, tādējādi veicinot 
sabiedrības uzticību gan pašai institūcijai, gan tās piedāvātajiem pakalpojumiem. 
 
Valsts policijas darbinieka profesionālās ētikas un uzvedības kodekss 
7.  Policijas darbinieks, pildot savus pienākumus, nodrošina katras 

personas cilvēktiesību ievērošanu, neskatoties uz viņa tautību, rasi, 
dzimumu, valodu, reliģiju, politisko vai kādu citu pārliecību, vecumu, 
izglītību, sociālo stāvokli.  

9.  Policijas darbinieks saskarsmē ar personām respektē un aizsargā 
cilvēka cieņu, ir pieklājīgs un iecietīgs. 

11. Policijas darbinieks neatbalsta, nepieļauj un neveicina jebkādas 
spīdzināšanas darbības vai cietsirdīgu, necilvēcīgu, pazemojošu 
izturēšanos pret jebkuru personu. 

 
Latvijas Ārstu ētikas kodekss 
Ārstu ētikas pamatprincipi 
1.  Ārsta darbības pamatprincips ir cieņa pret dzīvību, cilvēci un atsevišķu 

cilvēku tiesībām neatkarīgi no viņa tautības, rases, ticības, vecuma, 
dzimuma, politiskajiem uzskatiem un stāvokļa sabiedrībā. Kopā ar 
pārējo sabiedrību ārsts ir atbildīgs par sabiedrības vispārējās veselības 
uzlabošanu un taisnīgu veselības aprūpes sistēmu. 

Ārsta atbildība pret pacientu 
7.  Ārstam jābrīdina pacients, ja ārsta morāles principi vai reliģiskā 

pārliecība neļauj lietot pacienta izvēlētos ārstēšanas veidus, kā arī, ja 
ārsts neatzīst pacienta izvēlētā veida medicīnisko pamatotību. 

 
Latvijas Sociālo darbinieku ētikas kodekss 
2.  Sociālā darba ētiskie principi 
 Sociālo darbinieku uzdevums ir savā darbā vadīties pēc sekojošiem 

principiem.  
2.5.  Sniegt visu iespējamo palīdzību katram, kas vērsīsies pēc palīdzības 

vai padoma, nediskriminējot pēc dzimuma, vecuma, invaliditātes, 
tautības, sociālās piederības, rases, reliģijas, valodas, politiskajiem 
uzskatiem vai seksuālās orientācijas. 

2.6. Respektēt cilvēktiesības saskaņā ar ANO “Vispārējo cilvēktiesību 
deklarāciju” un citām starptautiskajām konvencijām, kas izriet no 
minētās deklarācijas. 
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7.6 Situācijas testēšana 
 
Latvijas likumdošanā nav skaidri noteikts, vai situācijas testēšana ir atzīta vai 
aizliegta: lai gan nav tiešo aizliegumu šis metodes eksperimentu veikšanai, nav arī 
paredzēts, ka situācijas testēšanas rezultātus drīkst izmantot tiesu prāvās par 
diskriminācijas gadījumiem. Praktiski var pieminēt divus gadījumus, kad Latvijā 
faktiski tika izmantota situācijas testēšana.  
 
2005.gada 12. jūlijā Rīgas apgabaltiesa pasludināja spriedumu lietā par sabiedriskas 
vietas (naktskluba) pieejamību personai ar invaliditāti.93 Lai savāktu pieradījumus, 
prasītais, kas pārvietojas ratiņkrēslā, pieaicināja palīgus ar videokameru, kuri 
nofilmēja faktu, ka viņš netiek ielaists naktsklubā izdomātā iemesla dēļ („slēgts 
vakars”), lai gan vēlāk tai pat vakarā kāds cits viņa palīgs bez invaliditātes tika 
ielaists šajā naktsklubā.94 Lai gan situācijas testēšanas vārds netika pieminēts, tiesa 
atzina, ka atbildētājs (naktsklubs) pieļāvis diskrimināciju invaliditātes dēļ un aizskāris 
prasītāja godu un cieņu. 
 
2011. gada 5.-6. martā Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) piedalījās pirmajā Eiropas 
pretrasisma kustības (European Grasroots Antiracist Movement – EGAM) 
organizētajā situācijas testēšanas naktī, kuras mērķis bija pievērst sabiedrības 
uzmanību rasu un etniskās diskriminācijas riskiem.95 LCC pārbaudīja piecus Rīgas 
naktsklubus, izmantojot divas testētāju grupas, no kurām vienā bija jauni cilvēki ar 
tumšāku ādas krāsu, bet otrā - ar gaišu. Nevienā no klubiem diskriminācijas fakts 
netika atklāts. 
 

                                                
93  Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2005.gada 11.jūlija spriedums Lietā Nr. C 04386004 

C 2020/3.  
94  Isabelle Rorive, Centre for Equal Rights / Migration Policy Group (MPG) (2009) Proving 

Discrimination Cases: the Role of Situation Testing (p.70), 
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTestin
g_EN_03.09.pdf. 

95  http://news.lv/BNS/2011/03/07/Latvija-pirmo-reizi-noticis-situacijas-testesanas-eksperiments-cina-
pret-rasu-diskriminaciju. 

http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://www.migpolgroup.com/public/docs/153.ProvingDiscriminationCases_theroleofSituationTesting_EN_03.09.pdf
http://news.lv/BNS/2011/03/07/Latvija-pirmo-reizi-noticis-situacijas-testesanas-eksperiments-cina-pret-rasu-diskriminaciju
http://news.lv/BNS/2011/03/07/Latvija-pirmo-reizi-noticis-situacijas-testesanas-eksperiments-cina-pret-rasu-diskriminaciju
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8 Finansējuma pieejamība pretdiskriminācijas jomā 
 
1. ES finansējums NVO/arodbiedrībām, kas darbojas ES līmenī  
 
a) Eiropas līmeņa NVO 
 
Eiropas līmeņa NVO ir centrālā loma Eiropas nodarbinātības, sociālās un līdztiesības 
politikas ietekmēšanā un veicināšanā dažādos līmeņos - gan formulēšanā, gan 
īstenošanā, sniedzot informāciju un zināšanas, ko tās iegūst no savam 
dalīborganizācijām valsts līmenī. Šī darbība ir vitāli svarīga, lai nodrošinātu, ka ES 
politika atbilst reālām cilvēku vajadzībām un ka cilvēki ir informēti par šo politiku.  
 
Laikposmā no 2001. līdz 2006. gadam Kopienas Darbības Programma 
Diskriminācijas Apkarošanai piešķīra finansējumu vairākiem Eiropas mēroga NVO 
tīkliem, kas pārstāv un sniedz palīdzību diskriminācijas upuriem.  
AGE (Eiropas Veco Ļaužu Platforma); ILGA Europe (Starptautiskā Lesbiešu un Geju 
Asociācija – Eiropa); ENAR (Eiropas Tīkls pret Rasismu); un EDF (Eiropas Invalīdu 
Forums) līdz 2007. gada aprīļa beigām saņēma EUR 3.000.000 gadā organizācijas 
darbības izdevumu segšanai. Šīs programmas ietvaros atbalstu saņēma arī dažas 
mazākas organizācijas – Eiropas Neredzīgo Savienība, Eiropas Nedzirdīgo 
Savienība, Autisms-Eiropa.  
 
Dzimumu Līdztiesības Programmas ietvaros līdz 2006. gada beigām organizācijai 
Eiropas Sieviešu Lobijs tika piešķirti aptuveni EUR 800.000 gadā organizācijas 
darbības izdevumu segšanai. Laikposmā no 2005.līdz 2007. gadam dažas NVO, kas 
cīnās pret sociālo atstumtību, saņēma EUR 3.600.000 no Kopienas Programmas 
Sociālas Atstumtības Apkarošanai (Eiropas Tīkls pret Nabadzību; Nacionālo 
Organizāciju, kas Strādā ar Bezpajumtniekiem Eiropas Federācija; Eiropas Trans-
reģionālais Tīkls Sociālai Iekļaušanai; Eurochild; Eiropas Sociālais Tīkls; Caritas-
Eiropa).   
 
Jaunajā plānošanas periodā no 2007.līdz 2013. gadam Eiropas Komisija ir nolēmusi 
izveidot jaunu integrētu programmu ar nosaukumu PROGRESS (Nodarbinātības un 
Sociālas Solidaritātes Programma). Gan Eiropas Parlaments, gan Padome 
apstiprināja šo programmu 2006. gada novembrī: 
http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html 
 
PROGRESS apvieno četras agrākās Kopienas Darbības Programmas, iekļaujot 
pretdiskriminācijas jautājumus: jaunās programmas 4. sadaļas nosaukums ir  
„Pretdiskriminācija un daudzveidība” un tās mērķis ir veicināt efektīvu 
pretdiskriminācijas principa īstenošanu, kā arī sekmēt šī principa iekļaušanu visā ES 
politikā. 
 
Informācija par projektu pieteikumu konkursiem PROGRESS programmas ietvaros 
tiek publiskota Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienlīdzīgu iespēju 
ģenerāldirektorāta mājas lapā:  

http://ec.europa.eu/employment_social/progress/index_en.html
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http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm 
 
2006. novembrī tika izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss finansējumam 
PROGRESS programmas ietvaros organizācijas darbības izdevumu segšanai 2007. 
gadā Eiropas līmeņa NVO tīkliem, kas cīnās pret diskrimināciju, veicina dzimumu 
līdztiesību un invalīdu integrāciju sabiedrībā. Grantu līgumi ar veiksmīgiem ES 
līmeņa tīkliem darbosies līdz 2007. gada decembrim.  
 
b) Eiropas arodbiedrības 
 
Eiropas Arodbiedrību konfederācija (ETUC) pārstāv Eiropas līmenī dažādu nozaru 
darbiniekus. ETUC tika nodibināta 1973. gadā un pašlaik apvieno 81 arodbiedrību no 
36 Eiropas valstīm (ieskaitot no visām ES valstīm) un 11 Eiropas industriju 
federācijām, kas kopumā pārstāv ap 60 miljoniem biedru.  
 
ETUC ir viena no četrām galvenajām Eiropas sociālo partneru organizācijām. 
Eiropas Komisijas sociālā dialoga budžeta ietvaros (04.03.03.01, 04.03.03.02 un 
04.03.03.03) katru gadu tiek atbalstīti vairāki Eiropas sociālo partneru projekti: 
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm 
 
2. ES finansējums nacionālajiem NVO / arodbiedrībām  
 
Lai gan PROGRESS programmas ietvaros ES nepiešķir finansējumu organizācijas 
darbības izdevumu segšanai nacionālajām NVO vai arodbiedrībām, šīs organizācijas 
var saņemt projektu finansējumu, piedaloties starptautiskajos projektos vai īpašās 
programmās informētības celšanai savās valstīs. Tāpēc nacionālajām organizācijām 
ir ieteikts regulāri pārbaudīt informāciju par konkursiem, kas tiek publiskota Eiropas 
Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un vienādu iespēju ģenerāldirektorāta mājas 
lapā, un noskaidrot, vai saskaņā ar konkursa noteikumiem nacionālajām 
NVO/arodbiedrībām ir tiesības pieteikties finansējumam:  
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm.  
 
Noderīgu informāciju var saņemt no ES līmeņa NVO, tādam kā AGE, ILGA Eiropa, 
EDF vai ENAR, tāpēc ir ieteicams arī pārbaudīt informāciju šo organizāciju mājas 
lapās.  
 
Nacionālās organizācijas var saņemt projektu finansējumu arī no Eiropas Sociālā 
fonda (ESF). Laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam ESF uzmanības centrā būs četri 
galvenie darbības virzieni, tai skaitā sociālās iekļaušanas stiprināšana, kas tiek 
panākta, cīnoties pret diskrimināciju un veicinot sociāli atstumtu cilvēku piekļuvi 
darba tirgum. Vairāk informācijas var iegūt: 
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html 
 
Eiropas Komisija nefinansē ESF projektus tiešā veidā. Savienības dalībvalstīm ir 
pienākums pašiem identificēt savas prioritātes projektu atlasē un finansēšanā. Lai 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/social_dialogue/grants_en.htm
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/employment_social/esf2000/2007-2013_en.html
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saņemtu vairāk informācijas, lūdzam griezties pie attiecīgas nacionālās valsts 
iestādes, kuru kontaktu varat atrast šeit:  
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_matrix_en.cfm 
 
Finansējuma iespējas nvo/arodbiedrībām, kas diskriminācijas  novēršanas 
jomā  darbojas nacionālajā līmenī  
 
Vai Eiropas Komisijas delegācija Latvijā piešķir īpašu finansējumu NVO / 
arodbiedrībām, kas darbojas pretdiskriminācijas jomā nacionālajā līmenī? 
Kādā veidā? (projektu subsīdijas, telpas, etc). Vai saņemt šādu finansējumu ir 
vienkārši? Kādi ir saņemšanas noteikumi?  
 
Eiropas Komisijas delegācija nepiešķir īpašu finansējumu NVO / arodbiedrībām, kas 
darbojas pretdiskriminācijas līmenī.  
 
Vai centrālā valdība piešķir īpašu finansējumu NVO/arodbiedrībām, kas 
darbojas pretdiskriminācijas jomā?  
 
Centrālā valdība nepiešķir īpašu finansējumu NVO/arodbiedrībām, kas darbojas 
pretdiskriminācijas jomā. Taču Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas 
lietās Sekretariāts (www.integracija.gov.lv), Labklājības Ministrija (www.lm.gov.lv) un 
dažas citas valsts institūcijas – Sabiedrības integrācijas fonds (www.lsif.lv) un 
Nodarbinātības valsts aģentūra (www.nva.gov.lv) – kas administrē ES finansējumu ar 
mērķi īstenot pretdiskriminācijas darbību savas kompetences jomā, arī ir atbildīgas 
par projektu tenderu organizēšanu.  
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Sekretariāts bija atbildīgs par 
darbības koordināciju Eiropas Vienādu iespēju gada 2007 ietvaros un 2006. gada 
decembrī izsludināja projektu pieteikumu konkursu NVO, kas darbojas 
pretdiskriminācijas jomā.  
 
Informācija par jauniem projektu konkursiem ir pieejama augstākminēto institūciju 
mājas lapās, un parasti, - arī masu mēdijos. Sludinājumi par projektu pieteikumu 
konkursiem jāpārbauda regulāri, jo dažreiz konkursiem ir īss pieteikšanas termiņš, kā 
arī nav vienotas izsludināšanas sistēmas.  
 
Viens no lielākajiem konkursiem šajā jomā bija NVO projektu pieteikumu konkurss, 
ko 2006. gada rudenī izsludināja Sabiedrības integrācijas fonds. Konkurss ietvēra trīs 
apakškonkursus; vienam no tiem bija mērķis īstenot aktivitātes neiecietības un 
diskriminācijas izskaušanā un novēršanā. Kopumā šai sadaļai tika atvēlēti EUR 
900.000 no ES pirmsiestāšanās palīdzības ar līdzfinansējumu no Latvijas budžeta. 
Agrāk Sabiedrības integrācijas fonds bija atbildīgs arī par ES (Phare un ESF) 
finansējuma administrēšanu sociālās un etniskās integrācijas veicināšanai.  
 
Labklājības Ministrija izsludināja lielu projektu pieteikumu konkursu 2005. gadā, 
Eiropas Sociālā fonda programmas EQUAL ietvaros.  
 

http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/esf/esf_matrix_en.cfm
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Kādā veidā notiek finansēšana? (organizācijas pamatizdevumu finansēšana, 
projektu finansēšana, materiālie resursi) Vai šīs atbalsta iespējas ir daļa no 
īpašas valsts programmas? (kādas un kādu ministriju ietvaros?) 
 
Tikai projektu finansēšanas veidā 
 
Vai saņemt šādu finansējumu ir vienkārši? Kādi ir noteikumi? 
 
Lai saņemtu ES finansējumu, ko administrē vietējas valsts iestādes, ir jāiesniedz 
projekta pieteikums saskaņā ar projekta pieteikumu konkursa noteikumiem; projekti 
tiek novērtēti attiecīgajā komisijā vai valdē. Noteikumos parasti ir norādīts, ka 
pieteikties var organizācijas, kas ir oficiāli reģistrētas un pastāv ilgāku laiku, un 
projektu vērtēšana notiek, ņemot vērā gan kvalitātes, gan izmaksu kritērijus. Parasti 
NVO ir jābūt spējīgai parādīt, ka tai ir laba pieredze projektu īstenošanā un 
attiecīgajā jomā, kā arī pašai atrast līdzfinansējumu. Lielākā daļa Latvijas NVO 
neatbilst šādām prasībām.  
 
Gadījumā, ja valsts ir veidota kā federācija, - vai ir finansēšanas iespējas 
federālajā līmenī? 
 
Jautājums nav aktuāls, Latvija ir unitārā valsts.  
 
Vai ir kādas citas iespējas saņemt finansējumu no valsts reģionālajā līmenī? 
Municipālajā līmenī? 
 
Municipālajā līmenī nav tiešās finansēšanas iespēju NVO/arodbiedrībām, kas 
darbojas pretdiskriminācijas jomā. Dažas lielas pašvaldības atsevišķos gadījumos 
var piešķirt līdzfinansējumu, kas ir nepieciešams grantu saņemšanai no ES (parasti 
līdz 15%).  
 
Vai pastāv iespējas saņemt finansējumu privātajā sektorā? (privātie fondi, 
privātas kompānijas, arodbiedrību vadība, etc.) Kādas? Vai saņemt šādu 
finansējumu ir vienkārši? 
 
Gan NVO, gan arodbiedrības var saņemt finansējumu no privātajiem avotiem, taču 
pagaidām nav informācijas par privātā finansējuma pieejamību pretdiskriminācijas 
darbībai.  
 
Vai pastāv kādi citi finansējumu avoti? 
 
Ārvalstu vēstniecības var piešķirt finansējumu atsevišķiem projektiem individuālā 
kārtā, taču šīs finansējums ir loti ierobežots un parasti tiek piešķirts NVO ar ilglaicīgu 
un labu sadarbības vēsturi ar attiecīgo vēstniecību.  
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9 Daudzveidības vadības seminārs 
 
Mācību semināra apraksts 
Rokasgrāmata, mērķauditorija, starptautiskā semināru vadītāja loma, Latvijas 
semināru vadītāji, rīkotājorganizācija 
 
Daudzveidības vadības mācību rokasgrāmata tika pārtulkota un izdota latviešu 
valodā, lai tā būtu pieejama dalībniekiem. Tika sagatavoti un nodrošināti arī citi 
materiāli. Semināra primārā mērķauditorija bija darba devēji no dažādām Latvijas 
uzņēmējdarbības nozarēm. Latvijas semināra vadītāja uzdevums bija piedalīties 
starptautiskajā seminārā par daudzveidības  vadības semināru rīkošanu, sagatavot 
„Vajadzību analīzi” un sadarbībā ar starptautisko semināru vadītāju sagatavot 
semināru un to arī novadīt. Starptautiskā semināru vadītāja uzdevums bija sniegt 
savu ekspertīzi un/vai palīdzību Latvijas semināra vadītājai semināra sagatavošanā 
un sarīkošanā. LCC veica nepieciešamos organizatoriskos darbus, lai nodrošinātu 
rokasgrāmatas tulkošanu un izdošanu, sagatavoja semināra materiālus, vienojās ar 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību par tās atbalstu semināram, izsludināja 
semināru, izsūtīja ielūgumus, veica dalībnieku reģistrāciju, noorganizēja pasākumu, 
kā arī nodrošināja visu tehnisko jautājumu, kas saistīti ar semināra organizāciju, 
risināšanu semināra laikā, ieskaitot arī semināra izvērtējuma norisi.   
 
Semināra sagatavošana 
Mācības Ķelnē, izsludināšana, dalībnieku atlase, loģistika 
 
Latvijas semināra vadītāja piedalījās seminārā par daudzveidības vadības semināra 
rīkošanu 2007. gada 27. jūnijā Ķelnē. Pirms semināra sarīkošanas Latvijā semināra 
vadītāja veica vajadzību izvērtējumu. Saskaņā ar šo dokumentu, lielākā daļa darba 
devēju un darbinieku nepazīst terminu „daudzveidības vadība.” Taču daudzveidības 
vadības jēdziens Latvijā lielā mērā tiek saistīts ar pretdiskriminācijas aktivitātēm. 
Latvijā notiek diskusijas sakarā ar diskrimināciju dzimuma, vecuma un tautības dēļ, 
kā arī ar Eiropas Savienības likumdošanu. Etniskās minoritātes nav pietiekoši 
pārstāvētas valsts iestādēs; bet privātajā sektorā pastāv tendence sašķelties 
„latviešu” un „krievu” uzņēmumos. Diemžēl, nebija iespējams atrast nevienu 
daudzveidības vadības piemēru Latvijā. Latvijas uzņēmēju interese uzzināt par 
daudzveidības jēdzienu un izmantot to savos uzņēmumos šķiet ir vairāk saistīta ar 
ES pretdiskriminācijas tiesību normām un darbinieku pieaugošo izpratni par savām 
tiesībām, bet mazāk ar iespējamām priekšrocībām, ko daudzveidība varētu sniegt 
konkurences apstākļos un darba apstākļu uzlabošanā.   
 
LCC izmantoja jau iepriekš izveidoto sadarbību ar Latvijas Darba devēju 
konfederāciju (LDDK, lielākā organizācija, kas pārstāv  darba devēju intereses 
Latvijā), tādējādi nodrošinot informācijas izplatīšanu organizācijas biedru vidū. LDDK 
informēja savus biedrus un savā mājas lapā publicēja uzaicinājumu uz semināru, tā 
programmu un pieteikšanās anketu 
(http://www.lddk.lv/index.php?lang=1&group=archive&page=2&p=863). Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības kamera (nevalstiska brīvprātīga organizācija, kas 
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apvieno dažādu nozaru uzņēmumus) izplatīja informāciju par semināru, tajā skaitā 
uzaicinājumu uz semināru, programmu un pieteikšanās anketu, savā mājas lapā 
(http://www.chamber.lv/pub/print.php?lid=165). Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu 
konfederācija (LMVUK) izplatīja informāciju par semināru, kas ietvēra uzaicinājumu, 
programmu un pieteikšanās anketu, saviem e-pasta ziņu abonentiem 
(http://www.lmvuk.lv/?lang=en). LMVUK priekšsēdētājs pats personīgi piedalījās 
seminārā.  
 
Papildus iepriekš minētajiem informācijas kanāliem, LCC personīgi sazinājās ar 
Latvijas lielākajiem uzņēmumiem. Ik rudeni oktobra beigās laikraksts „Dienas 
Bizness” (lielākais biznesa laikraksts Latvijā http://www.db.lv/english) sadarbībā ar 
Lursoft Ltd (IT kompānija, kas nodrošina pieeju juridiski pamatotām datu bāzēm 
http://www.lursoft.lv/?&v=en) izveido Latvijas gada lielāko uzņēmumu sarakstu – Top 
500. Jaunākais Top 500 saraksts tika izmantots kā pamats uzņēmumu izvēlē. Mēs 
uzaicinājām apmēram 200 Latvijas lielākos uzņēmumus, visiem izsūtot 
uzaicinājumus, programmas un pieteikšanās anketas vēstuļu formā pa pastu.   
 
Semināram pieteicās 26 dalībnieki no dažāda lieluma kompānijām, kas pārstāvēja 
atšķirīgas Latvijas ekonomikas nozares. Piedalīties seminārā netika liegts neviena 
uzņēmuma pārstāvim. Taču daži no tiem, kas bija pieteikušies, semināra dienā 
neatnāca. Iespējams, ka personīgāki kontakti, lai mobilizētu darba devēju 
piedalīšanos seminārā, būtu paaugstinājuši dalībnieku skaitu. Tā kā LCC bija tikai 
koordinējošā loma un  tas nepiedalījās semināra sagatavošanā un vadīšanā, šķita, 
ka šāda pieeja, izmantojot LCC personīgos kontaktus, nebūtu atbilstoša šajā 
situācijā. Jāatzīst, ka interese par daudzveidību un vēlēšanās un apņemšanās to 
izmantot vēl nav nostiprinājusies Latvijas uzņēmēju apziņā, taču tiem dalībniekiem, 
kas pieteicās uz semināru, šāda apziņa jau ir izveidojusies, un viņiem ir patiesa 
interese par šo jautājumu.   
 
Seminārs notika Eiropas Savienības mājas konferenču zālē, Rīgas centrā (Aspazijas 
bulvāris 28).  
 
Semināra norise 
Piemēri, dalībnieku pārstāvniecība, novērojumi dienas gaitā, novērtējums  
 
Daudzveidības vadība ir jauns jēdziens Latvijā. Ja zinātnieku un NVO vidū ir kaut 
neliela izpratne par šo jautājumu, tad 2008. gada sākumā uzņēmējdarbības sektorā 
izpratne par šo jēdzienu bija ļoti neliela. Semināra dalībniekus iepazīstināja ar 
uzņēmējdarbības piemēriem, kas iekļauti semināra rokasgrāmatā. Šie piemēri ataino 
daudzveidības vadības jēdziena ieviešanu tā saucamajās „vecajās” ES dalībvalstīs. 
Diemžēl semināra sagatavošanas posmā nav izdevies atrast nevienu daudzveidības 
vadības piemēru Latvijas uzņēmējdarbības vidē, tāpēc neviens Latvijas piemērs 
netika prezentēts.   
 

http://www.chamber.lv/pub/print.php?lid=165
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Galīgais dalībnieku skaits bija 18, tie pārstāvēja 14 Latvijas uzņēmumus (tajā skaitā 
arī no uzņēmumu personāldaļām), un viens dalībnieks bija no Latvijas Personāla 
vadīšanas asociācijas.  
 
Semināru vadīja Latvijas semināra vadītāja, kurai savu atbalstu sniedza arī 
starptautiskais semināru vadītājs. Tā kā dalībnieku angļu valodas zināšanas nebija 
pietiekamas, saziņai ar starptautisko semināru vadītāju tika nodrošināts tulkojums.   
 
Dalībnieki izrādīja patiesu interesi par daudzveidības vadību. Sadarbība un 
saskarsme starp dalībniekiem un vadītājiem bija ļoti laba, jo dalībnieki bija ļoti 
motivēti iegūt jaunu informāciju, uzdot jautājumus, piedalīties diskusijās un sniegt 
savus komentārus un atsauksmes. Tā kā daudzveidības vadības jēdziens Latvijā ir 
samērā jauns, daudzi dalībnieku jautājumi bija diezgan vispārīgi; dažiem 
dalībniekiem nebija skaidrs, ar ko atšķiras daudzveidības vadība no 
pretdiskriminācijas.  
 
Kopumā daudzveidības vadības jautājumi tika izprasti un ieguva semināra dalībnieku 
atbalstu. Tomēr, lai arī atzīstot daudzveidības vadības potenciālu un nozīmīgumu, 
kāda dalībnieka izteiktais viedoklis, ka Latvijā darba devēji nav pārāk ieinteresēti 
ieviest daudzveidības vadību savā politikā attiecībā pret darbiniekiem, guva diezgan 
plašu atbalstu semināra dalībnieku vidū. Saskaņā ar šo viedokli, pašlaik darba 
devējam ir plašas iespējas izvēlēties darbiniekus, tāpēc darba devēji neņem vērā 
nekādus papildu faktorus. Daudzi dalībnieki arī uzskatīja, ka daudzveidības vadības 
princips ir svarīgs lielajiem uzņēmumiem, kuros strādā liels skaits darbinieku, bet ne 
mazajiem uzņēmumiem. Daudzi dalībnieki arī norādīja, ka daži no praktiskajiem 
piemēriem, kas bija ietverti rokasgrāmatā, attiecas uz uzņēmumiem, kurus subsidē 
valsts vai pašvaldība (Dublin Bus).  
 
Kopumā dalībnieki bija apmierināti ar semināra saturu un tā organizāciju (vidējie 
novērtējuma rādītāji ir tikai mazliet zem 5). Tomēr, ņemot vērā, ka DV jēdziens 
Latvijā vēl ir jauns, nebija pārsteigums, ka daudzi dalībnieki nebija pārliecināti, ka 
viņiem bija nepieciešamās zināšanas, lai piedalītos šādā seminārā (šajā jautājumā 
vidējais novērtējums bija 3). To apstiprināja arī vairāku dalībnieku teiktais, ka viņi 
būtu gribējuši iegūt plašāku informāciju par daudzveidības vadību pirms semināra, 
norādot, ka šādai informācijai būtu jābūt pieejamai arī plašākai sabiedrībai masu 
medijos, politikas veidotājiem un uzņēmumu vadītājiem. Daži arī ieteica ieviest 
ievadkursu skolu mācību programmās. Daudzi dalībnieki apgalvoja, ka ar savām 
zināšanām viņi iepazīstinās kolēģus un izmantos tās savā ikdienas darbā, norādot, 
ka daudzveidības vadība rada pozitīvu psiholoģisku darba vidi, motivē darbiniekus un 
paplašina sadarbību uzņēmēju vidū. Novērtējuma anketās daudzi dalībnieki arī 
norādīja, ka vēlas vairāk iepazīties ar praktiskiem piemēriem, kuri ietvertu arī 
daudzveidības vadības jēdzienus piemērotus/ieviestus Latvijas uzņēmumos. 
Dalībniekiem arī patika iespēja dalīties savā pieredzē un nodibināt kontaktus ar citu 
uzņēmumu pārstāvjiem.   
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Galvenie atzinumi 
 
Daudzveidības vadības jēdziens ir samērā jauns jēdziens Latvijā. Un ja zinātniekiem 
un NVO ir kaut kāda izpratne par šo jēdzienu, tad sabiedrībai kopumā, tajā skaitā arī 
uzņēmējiem, izpratnes un zināšanu līmenis ir samērā zems. Arī pretdiskriminācijas 
jēdziens ir samērā jauns, taču šajā gadījumā darba devējiem vēl joprojām ir spēcīga 
vēlme vairāk uzzināt par diskrimināciju un saprast tos pienākumus, kas viņiem kā 
darba devējiem ir jāveic diskriminācijas novēršanai. Arī masu mediji un sabiedrība 
vēl aktīvi seko pirmajai informācijai par diskriminācijas lietām nodarbinātībā tiesu 
praksē.  
 
Pieteikumu un dalībnieku skaits nebija ļoti liels, taču, kā jau minēts iepriekš, Latvijā 
kopumā par šiem jautājumiem ir maz informācijas. Taču, skatoties uz dalībnieku 
skaitu un, iespējams, arī plānojot turpmākos seminārus, ir jāņem vērā ne tikai zemais 
izpratnes līmenis, bet arī valsts lielums un iedzīvotāju skaits (Latvijā ir 2.2 miljoni 
iedzīvotāju) un tās ekonomiskais stāvoklis. Latvijas sabiedrība un ekonomika vēl 
joprojām ir pārejas posmā, un uzņēmējiem ir jāsastopas ar nepārtrauktiem 
izaicinājumiem, lai viņu uzņēmējdarbība varētu pastāvēt un attīstīties. Šajā kontekstā 
un, ņemot vērā, ka daudzveidības vadība ir jauns jēdziens, kā sasniegums jau ir 
jānovērtē tas, ka mērķauditorija tika sasniegta, kā arī tas, ka Darba devēju 
konfederācija vēlējās atbalstīt šo pasākumu un arī uzsākt sarunas par turpmāko 
sadarbību gan par pretdiskriminācijas, neiecietības (konfederācija pārstāv tās 
nedaudzās institūcijas, kas runā par ārvalstu darba spēka ievešanu Latvijā), gan 
daudzveidības jautājumiem. Lai arī citās valstīs NVO reizēm apgalvo, ka viņiem ir 
grūtības sadarboties ar uzņēmējiem, Latvijā tas netika novērots. Tieši pretēji – bija 
skaidri redzams, ka uzņēmējiem ir vēlme arī turpmāk piedalīties NVO rīkotajos 
pasākumos. It īpaši tika novērtēta NVO pieeja un zināšanas par ES līmeņa 
informāciju.  
 
Semināra laikā arī skaidri iezīmējās, ka mērķa auditorija vēlas redzēt mācību 
materiālu, kas ir balstīts uz vietējiem apstākļiem un atspoguļotu Latvijas ceļu no 
pašiem sākumiem, pievienojot labās prakses piemērus no citām valstīm, lai gala 
rezultātā iegūtu daudzveidības vadības praktiskus piemērus ieviestus/piemērotus 
Latvijas apstākļiem. Seminārs ir jāredz attīstības perspektīvā, jo tas patiešām palīdz 
vairot zināšanas un informāciju par daudzveidības vadību uzņēmēju vidū.  
 
Ņemot vērā semināra laikā notikušās diskusijas un novērtējuma anketas, ir skaidrs, 
ka ir nepieciešams sniegt ne tikai papildu informāciju visai sabiedrībai, izmantojot 
masu medijus un izglītības programmas. Mācību programmas un materiāli ir 
jāizstrādā, ņemot vērā konkrēto mērķauditoriju, viņu uzskatus un vajadzības, tā 
nodrošinot semināru, konferenču un mācību kvalitāti. Latvijas Cilvēktiesību centrs 
plāno turpināt izstrādāt materiālus, kursus un daudzveidības un daudzveidības 
vadības jautājumu lobēšanu konkrētās mērķauditorijās, tajā skaitā arī uzņēmējiem, 
balstoties uz savu plašo pieredzi pretdiskriminācijas semināru rīkošanā.  
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10 Pielikumi  
 
Arodbiedrību loma diskriminācijas novēršanā  
 
Plānotie rezultāti: 
 
- dalībnieki ir izzinājuši lomas, kādas arodbiedrības var un kādas tām vajadzētu 
spēlēt cīņā pret diskrimināciju. 
 
Kas ir arodbiedrība? 
 
Arodbiedrība ir organizēta darbinieku apvienība, kuras mērķis ir aizsargāt un veicināt 
darbinieku tiesības un intereses, kā arī pārstāvēt viņus visdažādākajos līmeņos 
(darba vietā, nozarē, valstī). Sākotnēji arodbiedrības apvienoja vienas profesijas un 
nodarbes strādniekus (piemēram, frizierus, skolotājus, celtniekus), taču arvien biežāk 
ir sastopamas organizācijas, kas apvieno kāda noteikta sektora dažādu profesiju 
darbiniekus (piemēram, darbiniekus, kas strādā tirdzniecībā vai valsts sektorā). 
Arodbiedrības var veidot atsevišķu uzņēmumu (šāda prakse ir diezgan populāra 
atsevišķās valstīs) vai arī nozaru (izglītības, satiksmes) mērogā. Arodbiedrības var 
veidot arī kā federācijas un būt Eiropas vai starptautiskas arodbiedrību savienības 
biedri. 
 
Dažās valstīs arodbiedrībām ir vēsturiska saikne ar noteiktiem politiskiem 
grupējumiem, ideoloģijām vai denominācijām (sociālistiem, komunistiem, liberāļiem, 
kristiešiem). Pavisam nedaudzām arodbiedrībām ir ciešas saites ar kādu politisko 
partiju. 
 
Taču visām arodbiedrībām piemīt viena kopēja svarīga iezīme – tās ir demokrātiskas 
un neatkarīgas organizācijas. Tās ir demokrātiskas, jo to struktūra balstās uz 
līdzdalības un pārstāvniecības principu, visiem tās biedriem ir balsstiesības un visi ir 
iesaistīti lēmumu pieņemšanā. Neatkarīgas tās ir, jo tām ir jābūt neatkarīgām no 
darba devējiem un valsts varas iestādēm, lai varētu atbilstoši veikt savu uzdevumu – 
pārstāvēt darbinieku tiesības. Pārrunas un kompromisi, un arī konflikti (piemēram, 
streiki) ir neatņemamas šī procesa sastāvdaļas.  
 
Parasti arodbiedrības finansē no to dalībnieku biedra naudām.  
 
Kāda ir arodbiedrības loma cīņā pret diskrimināciju? 
 
Domājot par arodbiedrību lomu cīņā pret diskrimināciju, tām vajadzētu pilnībā 
izmantot to īpašo lomu, ko tām ir piešķīris ES Padomes direktīvas 2000/43/EK 7. un 
11. pants un direktīvas 2000/78/EK 9. un 13. pants.  
 
Bez šaubām arodbiedrības ir svarīgs faktors, lai izveidotu mierīgas, demokrātiskas, 
labi pārvaldītas un attīstībā esošas darbavietas, kas iesaistās un veicina vienlīdzīgu 
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iespēju nodrošināšanu tajās, tādējādi veicinot vienlīdzīgu iespēju ievērošanu 
sabiedrībā kopumā.    
 
Arodbiedrības kā sociālā dialoga instrumenti var apkarot diskrimināciju: 
 
1) vienojoties ar darba devējiem, lai nodrošinātu, ka darba vietā diskriminācija 

ir izskausta un tiek veicinātas vienlīdzīgas iespējas;  
2) nodrošinot līdzekļus, lai izteiktu un risinātu darbinieku, kurus diskriminē 

darbavietā, vajadzības;  
3) atbalstot tos, kuri tiek diskriminēti, nodrošinot izlīgumu ar darba devēju 

(alternatīvs konflikta risinājums); 
4) atbalstot cietušos viņu taisnības meklējumos; 
5) veicinot vienlīdzību un dažādību darbavietā un nozarē; 
6) izveidojot mehānismus, kas ietekmētu darba devēju un valdības lēmumu 

pieņemšanu; 
7) ieviešot nediskrimināciju un vienlīdzīgu attieksmi visās pastāvošajās 

politikās un praksēs; 
8) stimulējot darba devējus, organizācijas un varas iestādes cīnīties pret 

diskrimināciju;  
9) veicot uzraudzību, reģistrējot diskriminācijas gadījumus un paužot savu 

negatīvo attieksmi pret diskrimināciju; 
10) nodrošinot, ka vienlīdzība ir valdības dienas kārtības svarīgs punkts, un 

iedrošinot veikt kampaņas un cita veida rīcību, lai izskaustu diskrimināciju un 
veicinātu vienlīdzību.   

 
Arodbiedrība var:  
 
1) sadarboties ar citām arodbiedrībām, lai sasniegtu kopējus mērķus; 
2) sadarboties ar NVO, lai sasniegtu kopējus mērķus; 
3) sadarboties ar valsts organizācijām, kas strādā ar vienlīdzības jautājumiem, 

piemēram, izveidojot vienlīdzīgu tiesību pārstāvju sadarbības tīklus, vai 
piedāvāt mācības un zināšanas darbinieku pārstāvjiem; 

4) motivēt un stiprināt grupas, lai tās varētu iesaistīties kampaņās, spētu sevi 
aizstāvēt un apzinātos un realizētu savas tiesības; 

5) ja nav nekādu pretrunu, sadarboties ar valdību/darba devējiem, lai sasniegtu 
kopējus mērķus;  

6) ja tas ir piemēroti, reaģēt uz valdības/darba devēju politiku, kas ir pretrunā ar 
arodbiedrības mērķiem; 

7) atbilstošās situācijās sniegt ātrus un kvalitatīvus pakalpojumus to biedriem, ja 
šie pakalpojumi veicina vienlīdzīgas iespējas valdības stratēģijas ietvaros; 
pieņemt un veicināt arodbiedrību stratēģijas un stratēģijas, par kurām 
vienojušās arodbiedrības un valdība;   

8) atbilstošās situācijas sniegt ātrus un kvalitatīvus pakalpojumus to biedriem, ja 
šie pakalpojumi veicina vienādas iespējas ārpus valdības stratēģijas ietvariem; 
pieņemt un veicināt arodbiedrību mērķus un stratēģijas, pat ja tās ir pretrunā ar 
valdības politiku;  
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9) nodrošināt, ka tās pakalpojumi ir koordinēti, un iesaistīt valdību/darba devējus 
diskusijās par pakalpojumu koordināciju starp valdību un arodbiedrībām tādos 
gadījumos, kad šie pakalpojumi attiecas uz vienlīdzīgām iespējām; 

10) sniegt profesionālus padomus valdībai/darba devējiem par aktuālajām 
problēmām; 

11) reaģējot uz konkrētu vajadzību, lobēt un rīkot kampaņas, lai panāktu 
pārmaiņas; 

12) vadīt un sniegt savu nozīmīgo ieguldījumu likumdošanas un politikas 
veidošanas procesos, sniedzot profesionāli argumentētus padomus un 
informējot valdības politiķus un darba devējus un citas ietekmīgas personas; 

13) būt modriem „sargsuņiem” – norādīt, kad valdība/darba devēji paši diskriminē 
vai nepilda savus pienākumus cīnīties pret diskrimināciju vai kad to rīcība būtu 
jāuzlabo, nostiprinot līdzsvaru, kas raksturīgs demokrātiskai sabiedrībai. Pildot 
šo lomu darbā ar valdību/uzņēmējiem, arodbiedrībām ir jāizmanto lobēšana, 
savu ideju aizstāvība un vienošanās tehnikas, kad vien tas ir nepieciešams; 

14) ar rūpīgi izvēlētu mehānismu palīdzību reaģēt uz rīcību, neizdarību, 
administratīvo kārtību vai politiku, kas neatbilst arodbiedrības un darbinieku 
mērķiem; 

15) dokumentēt un nodrošināt, ka visu jaunu procesu, kas tiek ieviesti, lai cīnītos 
pret diskrimināciju, pozitīvie rezultāti ir pilnībā izmantoti, piemēram, tiesību 
normas (valsts, ES un starptautiskās), jaunas politikas (valsts, ES un 
starptautiskās), nebijuši finansējuma avoti un precedenti tiesu praksē (visos 
līmeņos – valsts, ES, starptautiskajā);    

16) būt atvērtām, caurskatāmām un atbildīgām saviem biedriem un sabiedrībai; 
17) uzlabot arodbiedrību dalību sociālajā dialogā, izveidojot sadarbības tīklus un 

koalīcijas un veicinot oriģinālas iniciatīvas un risinājumus. Tā var mazināt 
aizspriedumus, kā rezultātā tiks veicināta vienlīdzība;   

18) strādāt atklāti un izrādīt sadarbības garu darbā ar citām arodbiedrībām un NVO, 
kas darbojas līdzīgās jomās, novērst strīdus un konfliktus starp arodbiedrībām 
un NVO;   

19) izdarīt spiedienu uz valsti, lai tā ratificētu starptautiskus instrumentus, kas ļautu 
pievērst starptautiskās sabiedrības uzmanību uz valdības praksēm, kas 
saistītas ar vienādām iespējām;   

20) sniegt pašmāju un starptautiskajām institūcijām svarīgu un uzticamu 
informāciju, uz kuru tās var paļauties, izvērtējot valsts darbību ar diskriminācijas 
jautājumiem saistītās jomās.  

 
Apkopojot visu iepriekš minēto, arodbiedrību loma ir pārbaudīt, uzraudzīt un reaģēt 
uz darba devēju, valdības un citu organizāciju rīcību, lai cīnītos pret diskrimināciju un 
atbalstītu darbiniekus un darbinieku grupas savu tiesību realizēšanā. 
 
Kādas aktivitātes var veikt, lai cīnītos pret diskrimināciju? 
 
Piedāvājam darbību un pakalpojumu sarakstu, ko arodbiedrības var veikt vai 
nodrošināt, lai cīnītos pret visu veidu diskrimināciju: 
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1) Sarunu vešana; 
2) Informācijas un zināšanu paaugstināšana un uzlabošana; 
3) Politikas un normatīvo aktu attīstības uzraudzīšana/ietekme; 
4) Atbalsta sniegšana konkrētiem diskriminācijas upuriem un atsevišķiem 

indivīdiem, kas iesnieguši kolektīvu sūdzību; 
5) Tiesvedība; 
6) Alternatīvi konfliktu risinājumi, tajā skaitā mediācija; 
7) Kampaņu rīkošana; 
8) Pārmaiņu praksē veicināšana (tas nav tas pats, kas izmaiņas politikā vai 

likumdošanas aktos); 
9) Fokusgrupu, kuru dalībnieki pārstāv kādu konkrētu diskriminācijas pamatu 

(invaliditāte, rase, etniskā piederība utt.), izveidošana, lai piedāvātu 
darbiniekiem vietu, kur viņi var dalīties savā pieredzē un apspriesties, kāda 
prakse būtu jāizveido viņu darbavietās un arodbiedrībās un kā apvienot spēkus, 
lai iekļautu sev interesējošus jautājumus arodbiedrību darba kārtībā; 

10) Darbinieku meklēšanas kampaņu pielāgošana nepārtraukti mainīgajam 
darbaspēka sastāvam un arodbiedrību kustībā esošo darbinieku dažādības 
padarīšana par redzamāku, lai veicinātu gan iekšēju, gan ārēju publicitāti; 

11) Sieviešu un minoritāšu pārstāvju profesionālās izaugsmes veicināšana. 
 
Kas arodbiedrībām ir nepieciešams, lai veiktu savu uzdevumu? 
 
1) Cilvēkresursi 
2) Prasmes 
3) Zināšanas 
4) Ekspertīze 
5) Atvērtība 
6) Caurskatāmība 
7) Atbildība savu biedru priekšā 
8) Nediskriminējoša attieksme organizācijas iekšienē 
9) Atbilstošas valsts tiesību normas par arodbiedrību dibināšanu un darbību  
10) Finansējums. Lai gan, protams, arodbiedrības galvenās darbības un uzdevumi 

ir jāfinansē no biedru naudām, daudzas arodbiedrības izmanto arī projektu 
subsīdijas, ko dod valdība un privāti finansējuma avoti konkrētiem mērķiem. 
Dažādas finansējuma iespējas ir pieejamas tieši pretdiskriminācijas jomā.  

 
Kāpēc arodbiedrības salīdzinājumā ar citām organizācijām ir izdevīgākā situācijā, lai 
cīnītos pret diskrimināciju nodarbinātībā? 
 
1) Tā kā arodbiedrības ir aktīvas darbavietās, tās bieži vien ir visizdevīgākajā 

pozīcijā, lai noteiktu diskriminācijas veidus un darbības, kas būtu veicamas, lai 
novērstu nevienlīdzību.   

2) Arodbiedrības var pārstāvēt darbinieku kopu, piemēram, darbavietu padomēs 
un kolektīvajos līgumos, kas bieži vien ir vislabākais veids, lai panāktu 
pārmaiņas un izskaustu diskrimināciju darbavietā  
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3) Arodbiedrībām ir galvenā loma, nodrošinot komunikāciju starp darbiniekiem un 
darba devējiem uzņēmuma/organizācijas, reģionālajā, valsts un starptautiskajā 
līmenī.    

 
Kas traucē arodbiedrībām sasniegt mērķus un kā varētu pārvarēt šos šķēršļus? 
 
1) Nav noformulēta sava pozīcija, lai varētu piedalīties politiskajās debatēs. 

Arodbiedrībām ir jābūt pārliecinātām, ka atsevišķi indivīdi zina, kāda ir 
arodbiedrības pozīcija.   

2) Nav iespēju iesniegt sūdzības – ne individuālas, ne kolektīvas. Arodbiedrības 
var palīdzēt un atbalstīt tos, kam ir šādas iespējas vai mēģināt mainīt 
noteikumus.  

3) Uzskats, ka arodbiedrībai jāatbalsta valdība, kāda politiska partija vai cits 
grupējums, tādējādi iedragājot savu objektīvo vienlīdzības jautājumu aizstāvja 
reputāciju. Arodbiedrībām ir jānodrošina, ka to darbība nav pretrunā ar biedru 
pamattiesībām uz vienlīdzību, un darīt visu, lai jebkādas saites ar politiskajām 
partijām vai citām organizācijām nav pretrunā ar biedru tiesībām.  

4) Dažu arodbiedrības biedru/darbinieku vai pat vadības pārstāvju pasivitāte, kad 
nepieciešams vērsties pret diskrimināciju.  

5) Pastāv neatbilstība starp vairākuma biedru interesēm un mazākuma tiesībām.   
6) Personīgi aizspriedumi. 
7) Efektīvas valdības/darba devēja un arodbiedrības “sadarbības” trūkums. 

Efektīvas arodbiedrības un NVO sadarbības trūkums.   
8) Biedru trūkums darbinieku vidū, kas pakļauti diskriminācijai, kā rezultātā ne 

biedriem, ne vadībai nav intereses risināt šos jautājumus. Šis var būt apburtais 
loks, jo ir skaidrs, ka arodbiedrībai, kas neizrāda nekādu vēlmi pārstāvēt, 
piemēram, sieviešu vai ārvalstu darba spēka intereses, būs diezgan grūti 
pārliecināt šos cilvēkus iestāties arodbiedrībā.  

9) Nespēja sasniegt kādu darbinieku grupu vai augstākā līmeņa vadību 
neefektīvas organizācijas, vāji attīstītas struktūras, apkārtējās situācijas 
uzspiestu prioritāšu vai kultūras, vai valodas barjeru dēļ. Arodbiedrībām ir 
jānodrošina, ka pašas organizācijas darbinieki ir dažādi un personāls ir apguvis 
kursus par vienlīdzīgām iespējām un zina arī par attiecīgo sociālo un politisko 
vēsturi, kas iekļauj arī zināšanas par noteiktu grupu izslēgšanu un 
diskriminācijas vēsturi šajā sabiedrībā, un, ja tas ir nepieciešams, pārzina 
vairākas valodas.    
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