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I. IEVADS 
Ar šo ziņojumu Valsts cilvēktiesību birojs (VCB) atskatās uz paveikto darbu 1999. gadā. Tas 

ir mūsu kopējā darba izvērtējums. Parasti dzīvē notiek tā, ka tikai pēc zināma laika perioda ir 
iespējams labāk un skaidrāk novērtēt notikušo un padarīto. Attiecinot šo atziņu uz Valsts 
cilvēktiesību biroju un vērtējot paveikto, var secināt, ka no biroja darbiniekiem 1999. gads 
prasījis ne mazums pūļu un spraiga darba.  

 
Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, biroja darba apjoms nav mazinājies. Un tas ir vērtējams 

pozitīvi. Biroja vārds un nozīme sabiedrībā ieņem arvien lielāku vietu. Cilvēki kļūst informētāki 
un zinošāki par savām tiesībām un iespējām tās aizstāvēt. Negatīvi jāvērtē tas, ka sakarā ar 
nepietiekamo finansējumu arī 1999. gadā Valsts cilvēktiesību birojam nebija iespējams 
palielināt darbinieku skaitu. Tas, protams, ļoti smagi atsaucās uz visu biroja darbu kopumā. Līdz 
ar to biroja sešu juristu pārziņā bija gan sūdzību izskatīšana, gan apmeklētāju pieņemšana, gan 
Saeimas komisiju un dažādu darba grupu apmeklējumi, gan likumdošanas analīze, gan biroja 
viedokļu un rekomendāciju sagatavošanas pienākumi, kā arī ceturkšņa pārskatu par 
aktuālākajiem cilvēktiesību jautājumiem Latvijā un gada darbības ziņojuma sagatavošana. Bez 
šiem uzdevumiem likums”Par Valsts cilvēktiesību biroju”uzliek birojam pienākumu sniegt 
sabiedrībai vispusīgu informāciju par cilvēktiesībām, pētīt situāciju cilvēktiesību ievērošanā 
valstī, izstrādāt programmas cilvēktiesību ievērošanas sekmēšanai, kā arī veikt Latvijas tiesību 
normu analīzi, lai noskaidrotu to atbilstību Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem 
cilvēktiesību jomā. Iepazīstoties ar citu Eiropas cilvēktiesību aizsardzības institūciju 
uzdevumiem, jānorāda, ka Valsts cilvēktiesību birojs (kas parasti tiek pielīdzināts tā sauktajam 
ombudsmena institūtam) laikam ir vienīgais Eiropā, kuram bez iedzīvotāju iesniegumu un 
sūdzību izskatīšanas ar likumu noteikti vēl ļoti plaši papildu pienākumi. 

 
Un tomēr, par spīti tik plašam darba apjomam un šim apjomam neatbilstošiem un 

nepietiekamiem resursiem, birojs godprātīgi veicis uzticētos pienākumus un sekmīgi pabeidzis 
šo gadu. Kā iestādes direktors esmu vadījis, organizējis un izkārtojis darbus atbilstoši 
pieejamiem resursiem, personālam un dotajām iespējām. Grūtības ir mācījušas mūs būt 
taupīgiem, racionāliem un daudz atbildīgākiem par savu darbu. 1999. gadā ikvienam 
apmeklētājam birojā esam snieguši iespējamo palīdzību un vairumā gadījumu tik ļoti 
nepieciešamo juridisko konsultāciju. Varu būt lepns par saviem kolēģiem un no visas sirds 
pateikties viņiem par izturību, darba mīlestību, optimismu un atbalstu man kā biroja direktoram. 

 
Joprojām viena no smagākajām un sarežģītākajām darbības sfērām ir sūdzību izskatīšana, 

apmeklētāju pieņemšana un konsultāciju sniegšana. 1999. gadā kopumā esam strādājuši ar 3337 
lietām, no kurām 620 bijušas rakstveida sūdzības un 2717 – mutvārdu konsultācijas. Vēl jāmin 
biroja direktora regulārajās iedzīvotāju pieņemšanās uzklausītie 405 apmeklētāji un vismaz 
tikpat daudz cilvēku, kas ieradušies uz tikšanos bez iepriekšējas pieteikšanās, kā arī telefoniski 
sniegtās juridiskās konsultācijas.  

 
Noteikti jārunā arī par tiem iemesliem, kas apgrūtina mūsu darbu. Viens no galvenajiem – 

darbinieku, it sevišķi juristu, trūkums. Valsts cilvēktiesību birojā pašreiz strādā 12 darbinieku, 
no tiem vislielākā slodze ir mūsu juristiem. Valsts budžeta finansējums 1999. gadā bija 97 907 
latu, un tas ir nepietiekami. Sakarā ar Valsts kontroles veikto pārbaudi 1998. gada sākumā un – 
pirms manas darbības šajā amatā – atklātajiem finansiālajiem pārkāpumiem bijām spiesti 



 

 

samazināt darbinieku skaitu no 18 uz 12 štata vietām un visu 1999. gadu atmaksāt Valsts kasē 
Valsts kontroles noteikto uzrēķinu un soda naudu. Līdz ar to 1999. gada valsts budžeta 
finansējums samazinājās līdz 90 883 latiem. Valsts cilvēktiesību birojs parāda saistības būs 
nokārtojis 2001. gadā. Vērtējot finansiālo situāciju, nevaram būt apmierināti arī ar 2000. gada 
valsts budžeta piešķirto – tikai 96 661 lats. Līdz ar to nav bijis iespējams pieņemt darbā vairāk 
juristu, nemaz nerunājot par šo speciālistu algas palielināšanu. Lai VCB strādātu augstas klases 
juristi, ir nepieciešams arī atbilstošs atalgojums. Kamēr tas nebūs iespējams, nevar gaidīt 
uzlabojumu arī nākotnē. Lai Valsts cilvēktiesību birojs varētu veiksmīgi strādāt un veikt visus 
uzticētos pienākumus, valsts budžeta finansējumam jābūt vismaz 146 000 latu apjomā un 
darbinieku skaitam jāpalielinās no 12 uz 20 štata vietām. Apzinoties grūto finansiālo situāciju 
valstī, kas skar visas iestādes, es tomēr ceru, ka turpmākajos gados varēsim saņemt valdības 
atbalstu biroja budžeta palielinājumam. 

 
1999. gada 31. decembrī beidzās starptautiska projekta ietvaros Apvienoto Nāciju Attīstības 

programmas un Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību centra birojam piešķirtais 
finansējums 1,7 miljonu ASV dolāru apjomā. Šis finansējums četru gadu laikā (kopš 1996. gada 
janvāra) sniedza Valsts cilvēktiesību birojam vienreizēju iespēju pilnvērtīgi attīstīties un pildīt ar 
likumu noteiktos pienākumus. Šie līdzekļi tika izlietoti analīzei dažādās cilvēktiesību jomās, 
biroja darbinieku izglītībai, valsts un pašvaldību ierēdņu apmācībai, sabiedrības informēšanai un 
izglītošanai cilvēktiesību jautājumos, grāmatu un bukletu sagatavošanai un izdošanai, sadarbībai 
ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, ārvalstu un pašmāju ekspertu 
pieaicināšanai dažādu cilvēktiesību jautājumu risināšanai, sūdzību izskatīšanas procesa 
uzlabošanai, kā arī biroja tehniskā inventāra iegādei un pilnveidošanai. Bez jau pieminētajām 
starptautiskajām organizācijām finansiālu atbalstu sniedza Zviedrijas, Somijas un Nīderlandes 
valdības.  

 
Šā ievērojamā projekta starplaikā sakarā ar Valsts kontroles veikto revīziju birojā 1998. gadā, 

kurā tika norādīts uz finansiāliem pārkāpumiem VCB grāmatvedībā arī saistībā ar starptautisko 
finansējumu, radās konflikta situācija starp Apvienoto Nāciju Attīstības programmas 
pārstāvniecību Latvijā un Valsts cilvēktiesību biroja vadību. Kaut arī finansiālie pārkāpumi 
attiecās uz biroja iepriekšējo vadību, vislielākie pārmetumi tika vērsti tieši pret mani kā 
pašreizējo direktoru.  

 
Ņemot vērā to, ka vēl joprojām parādās vienpusēja un faktiem neatbilstoša informācija par 

Latvijas Valsts cilvēktiesību biroju, es uzskatu par nepieciešamu dažos vārdos sniegt 
skaidrojumu šajā lietā, cerot, ka tas palīdzēs kliedēt kā Latvijas, tā arī manu ārvalstu kolēģu 
neziņu šajos jautājumos. Manuprāt, konflikts radās tikai tāpēc, ka netika rasta iespēja jautājumu 
dziļi un vispusīgi pārrunāt VCB direktoram ar ANAP vadību un citiem ieinteresētajiem 
pārstāvjiem. Man nācās piedzīvot daudzu institūciju ļoti vienpusēju pieeju šā jautājuma 
risināšanā. Tāpēc es nepieļāvu iejaukšanos savas iestādes darbā, lēmumu pieņemšanā un 
atbilstošā rīcībā šāda konflikta situācijā. Dažāda veida pārmetumi un nepatiesi apgalvojumi par 
biroja darbu turpinājās, sākot no 1998. gada vasaras līdz pat pieprasījumam Saeimai izteikt 
neuzticību biroja vadītājam. Parlamentārieši bija sekojuši līdzi visiem notikumiem, kas saistīti ar 
Valsts cilvēktiesību biroja darbu, problēmām un finansiālo pārkāpumu patieso būtību. 
Pateicoties parlamenta deputātu vairākuma izpratnei, 1999. gada aprīlī balsojumā saņēmu 
deputātu uzticību darba turpināšanai. Līdz ar Saeimas pozitīvo lēmumu būtiski uzlabojās biroja 
darbs, jo ievērojami samazinājās iepriekš piedzīvotie nepatiesie pārmetumi un centieni 
diskreditēt institūcijas darbu.  



 

 

 
Valsts cilvēktiesību birojs ļoti augstu un atzinīgi novērtē iepriekš pieminēto starptautiskā 

finansējuma projektu biroja darba pilnveidošanai. Mēs uzskatām, ka tas nenoliedzami ir 
sasniedzis savus mērķus un palīdzējis izveidot Latvijā patstāvīgu cilvēktiesību aizsardzības 
institūciju, kas ir spējīga sekmīgi darboties tālāk bez finansiālas palīdzības no ārpuses. Projekts 
arī devis lielu pieredzi un praksi sadarbībai ar Apvienoto Nāciju Attīstības programmu un 
donorvalstīm. Esam mācījušies gan no pozitīvās, gan negatīvās pieredzes, esam izdarījuši savus 
secinājumus, kas gala rezultātā pozitīvi atsaucas uz biroja nākotnes darba virzieniem. Visu 
Valsts cilvēktiesību biroja darbinieku vārdā izsaku pateicību Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas 
valdībām, kā arī ANAP pārstāvniecībai Latvijā par finansiālo atbalstu. 

 
Viena no starptautisko donoru prasībām minētā ANAP projekta ietvaros bija tā, ka Latvijas 

valdība pakāpeniski un samērīgi palielinās valsts budžeta piešķīrumu birojam, lai 2000. gada 
janvārī, kad starptautiskais finansējums beigsies, Valsts cilvēktiesību birojs būtu spējīgs 
pilnvērtīgi veikt visus likumā noteiktos pienākumus. Lai gan birojs ir centies panākt valsts 
piešķirtā finansējuma palielinājumu, diemžēl līdz šim tas nav sekmējies. Vēlos izteikt pateicību 
Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai par nedalītu atbalstu, sapratni un vēlēšanos 
vienmēr palīdzēt šajā jautājumā. 

  
Starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos, Latvijas Republikas Satversmē un likumos ir 

noteiktas cilvēka pamattiesības. Viens no Valsts cilvēktiesību biroja uzdevumiem (saskaņā ar 
05.12.1966. likuma”Par Valsts cilvēktiesību biroju”2. panta 3. apakšpunktu) ir izskatīt jebkuru 
sūdzību par cilvēktiesību pārkāpumu. Pie cilvēka pamattiesībām un pamatbrīvībām pieder 
tiesības uz dzīvību, brīvību, personas neaizskaramību, taisnīgu, ātru un objektīvu tiesu, tiesības 
uz īpašumu, sociālo taisnību un drošību, apziņas brīvību un citas. Runājot par cilvēktiesībām, 
parasti uzsveram civilo un politisko tiesību un brīvību galvenos aspektus, mazāk pievēršoties 
ekonomisko, sociālo un kultūras tiesību sfērai. Taču tieši šī sfēra pašreiz ir visaktuālākā, par ko 
liecina arī Valsts cilvēktiesību birojā saņemtie iesniegumi. Īsumā vēlos pieskarties dažām 
svarīgākajām cilvēktiesību jomām Latvijā 1999. gadā un tām aktivitātēm, kurās es kā VCB 
direktors esmu ņēmis tiešu dalību. 

 
 
GALVENIE AKCENTI 
Tiesības uz dzīvību – viena no visbūtiskākajām cilvēka pamatvērtībām un tiesībām. Kā ļoti 

nozīmīgs notikums cilvēktiesību ievērošanas jomā jāmin Saeimas 1999. gada pavasarī 
ratificētais Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. protokols par 
nāves soda atcelšanu. Līdz ar to Latvija kā Eiropas Padomes dalībvalsts izpildīja savas 
starptautiskās saistības šajā jautājumā. Lai gan valsts parlaments pieņēmis tik nozīmīgu lēmumu, 
jautājums par cilvēka dzīvību, tās drošību un vērtību joprojām ir aktuāls. Mēs esam bijuši ļoti 
noteikti savā darbībā un pārliecībā, ka tiesības uz dzīvību ir katra cilvēka visaugstākā vērtība un 
tiesības. Mēs esam iestājušies par to, lai tam, kurš atņēmis vai atņem dzīvību otram cilvēkam, 
valsts garantētu tiesības dzīvot. Tajā pašā laikā Valsts cilvēktiesību biroju satrauc fakti par 
bezjēdzīgiem nāves gadījumiem, kas varēja arī nebūt. Cilvēks ir nonācis bezizejas situācijā, bez 
darba, bez sociālās palīdzības, bez dzīvokļa, bez valsts atbalsta, aizsardzības un garantijām 
izdzīvošanai. 1999. gadā Latvijā reģistrētas 769 pašnāvības, no tām Rīgā – 267. Cilvēki gājuši 
bojā arī nosalstot. Nosalušo cilvēku skaits 1999. gadā Latvijā ir bijis 195, no tiem Rīgā – 65 (LR 
Labklājības ministrijas Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra dati). Esmu pilnīgi pārliecināts, 



 

 

ka daudzu šo cilvēku nāvē ir vainojama viņu traģiskā dzīves situācija, līdzcilvēku un 
visdažādāko institūciju vienaldzība, sociālo un ekonomisko tiesību pārkāpumi, valsts un 
pašvaldības nespēja garantēt minimālos izdzīvošanas apstākļus tiem, kas nonākuši bezpalīdzības 
stāvoklī. Līdz ar to deklarētais princips, ka ikvienam ir tiesības uz dzīvību, uzliek arī valstij 
pienākumu un atbildību rūpēties ne tikai par to, lai slepkavam netiktu atņemta dzīvība, bet arī lai 
neviens neietu bojā no bada vai citu traģisku dzīves apstākļu dēļ. 

Tiesības uz dzīvību noteikti sevī ietver arī rūpes un atbildību par cilvēka drošību. Tas nozīmē, 
ka atbildīgajām institūcijām ir jārūpējas par to, lai cilvēka dzīvību neapdraudētu pavirša 
attieksme un nolaidība, piemēram, kanalizācijas un ūdensvadu aku vāku trūkums uz brauktuvēm 
un uz ietvēm, cilvēkiem bīstamas nenožogotas būvdarbu vietas, atklātas bedres, ūdenskrātuves, 
elektriskie kabeļi un iekārtas bez izolācijas utt. Bieži vien cilvēka dzīvību varēja nosargāt, ja 
tiktu ievēroti elementārākie drošības pasākumi. Es to īpaši uzsveru tādēļ, lai visa sabiedrība, bet 
jo īpaši atbildīgās personas, pievērstu nopietnu uzmanību tādām it kā maznozīmīgām, parasti 
neievērotām lietām kā rūpēm par cilvēka drošību un dzīvību. Ja katrs no mums jutīs šādu 
atbildību, mazāks būs bezjēdzīgi bojā gājušo skaits.  

 
Turpinot jautājumu par tiesībām uz dzīvību, mani satrauc fakti, ka cilvēki iet bojā sakaru 

trūkuma dēļ. Līdz ar to es vēlos pievērst uzmanību jautājumam par pacienta neaizsargātību. Gan 
masu medijos, gan birojā ir informācija par novēlotu neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšanu, kad cietušā nāve iestājusies tieši sakaru trūkuma dēļ. Kamēr Latvijā netiks izveidots 
vienots sakaru tīkls (dispečerdienests), kā arī avārijas un ātrās palīdzības transports nebūs 
apgādāts ar kvalitatīvām sakaru ierīcēm, – pastāvēs draudi cietušo dzīvībai.  

Bez tam pacienta dzīvība ir apdraudēta arī Latvijas slimnīcu operāciju zālēs, jo trūkst 
kvalitatīvas aparatūras, kas kontrolētu dzīvībai svarīgās funkcijas. Pārsvarā anestēzijas aparatūra 
ir veca un nolietota un narkozes laikā gadās tehniskas kļūmes, kas apdraud pacienta dzīvību. Lai 
šo aparatūru sakārtotu visā Latvijā, pēc speciālistu aprēķiniem būtu nepieciešami vairāk nekā 10 
miljoni latu. Šo problēmu, protams, apzinās arī paši mediķi un daudzviet Latvijā jau netiek 
izdarītas operācijas, kurām nepieciešama narkoze. Latvijas anesteziologi par šo katastrofālo 
situāciju ir ziņojuši valdībai, taču līdz šim brīdim nav saņemts vajadzīgais atbalsts. Ja šāda 
situācija turpināsies, Latvijas mediķi atradīsies krīzes situācijā, un tas radītu veselības problēmas 
daudziem cilvēkiem. 

 
Runājot par tiesībām uz dzīvību, noteikti jāmin bojā gājušo skaits uguns nelaimēs. 1999. gadā 

Latvijā ugunsgrēkos gājuši bojā 264 cilvēki un cietuši 172. Upuru skaits pieaug no gada uz 
gadu, turklāt bojā iet arī bērni, kas ir sevišķi satraucoši. Kā viens no šādas traģēdijas iemesliem 
jāmin nabadzība. Ja iedzīvotāji nespēj norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem, 
dzīvoklim tiek atslēgta elektrība un gāze. Cilvēki mēģina pašu spēkiem veikt nelikumīgas un 
neprofesionālas darbības, lai atjaunotu savam dzīvoklim elektrības vai gāzes padevi. Bieži vien 
šādi mēģinājumi beidzas ar ugunsgrēku. Protams, šajās nelaimēs daudzos gadījumos ir 
vainojami paši upuri un cietēji. Tomēr VCB vēlētos redzēt aktīvāku rīcību un pasākumus kā no 
valsts, tā arī no pašvaldību iestāžu puses. Noteikti jāparedz dūmu vai cita veida detektoru 
obligāta uzstādīšana bērnu mācību un audzināšanas iestādēs, pansionātos, slimnīcās, valsts un 
pašvaldību valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī jāprasa privāto māju īpašniekiem ievērot 
ugunsdrošību. Pašreizējā ekonomiskā un sociālā situācija apgrūtina šo prasību izpildi, tomēr uz 
šādu atbildību jāsāk orientēt visi iedzīvotāji. Bija laiks, kad sabiedrība nevēlējās saprast un 
pieņemt obligāto civiltiesisko automašīnas apdrošināšanu. Tagad esam sapratuši, cik tas ir 
svarīgi un pareizi. Līdzīgai attieksmei vajadzētu būt arī pret ugunsdrošības prasību obligātu 
ievērošanu un īstenošanu – kaut vai minimālo drošības standartu līmenī. Manuprāt, atrunas un 



 

 

iebildumi šajā jautājumā tikai turpinās uguns nelaimju traģēdijas. VCB sarunās ar Iekšlietu 
ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem viedokļi ir saskanējuši. Mēs 
uzskatām, ka minētajam dienestam ir nepieciešams lielāks valsts finansējums, lai operatīvi 
varētu pildīt uzdotos pienākumus. 

 
1999. gadā ļoti pozitīva un konstruktīva sadarbība VCB ir bijusi ar Iekšlietu ministrijas Valsts 

policijas vadību. Regulārās tikšanās reizēs ar Valsts policijas priekšnieku esmu risinājis 
jautājumus, kas skar cilvēktiesību ievērošanu policijā, pārrunāti dažādi pasākumi, ieceres un 
programmas, kā arī izskatītas sūdzības par policiju. Biroja darbiniekiem šādu sūdzību 
izskatīšanas procesā nekad nav liegta nepieciešamā informācija, palīdzība un visu policijas 
dienestu atsaucība. Tas viss būtiski veicinājis policijas darba uzlabošanos un cilvēktiesību 
normu ievērošanu. Par to liecina arī policijas vadības 1999. gadā veiktās dienesta izmeklēšanas 
un vainīgo sodīšana. Piemēram, disciplinārsodi piemēroti gandrīz 4000 gadījumos. Policijas 
darbinieki par dažādiem pārkāpumiem brīdināti par neatbilstību ieņemamajam amatam, kā arī 
atbrīvoti no darba. Es to vērtēju ļoti pozitīvi, jo šī attieksme raksturo Valsts policijas vadības 
vēlmi praktiski cīnīties pret pārkāpumiem policijā. Pārrunās ar policijas vadību VCB skāris arī 
jautājumu par cilvēka drošību. Sevišķa uzmanība ir pievērsta bērnu un skolēnu drošībai uz ielas. 
Ar gandarījumu var atzīmēt Valsts policijas 1999. gadā izstrādāto programmu bērnu un skolēnu 
drošības jautājumos. Šo programmu vada Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes 
priekšnieks. 1999. gadā Valsts policijas darbinieki vairākkārt apmeklēja Latvijas skolas un 
apmācīja bērnus drošības un aizsardzības jautājumos. Lai vairotu skolēnu drošību uz ielas 
diennakts tumšajā laikā, policijas darbinieki izsniedza atstarotājus. Valsts cilvēktiesību birojā ir 
saņemti lūgumi palīdzēt nodrošināt bērniem un skolēniem drošību, šķērsojot ielas skolu tuvumā. 
Šie aspekti bija VCB direktora un Valsts policijas vadības uzmanības lokā visu gadu. Policijas 
darbinieki pārraudzīja un kontrolēja ielu pārejas skolu tuvumā, kā arī uzmanīja, kā autovadītāji 
ievēro satiksmes drošības noteikumus. Policijas vadība un Valsts cilvēktiesību birojs uzskata, ka 
drošības jautājumi nav tikai policijas kompetencē. Atbildība jāuzņemas pirmkārt jau ģimenei, 
vecākiem – mācot bērniem ievērot drošības noteikumus, nevis rādot nepareizu piemēru ar savu 
uzvedību, protams, arī bērnudārzu audzinātājiem, skolu skolotājiem un citiem. Pozitīvi jāvērtē 
bērnu grāmatas par ielu satiksmes noteikumiem (ar krāsainiem attēliem atbilstoši bērnu 
vecumam) un valsts televīzijā rādītās animācijas filmas par drošību uz ceļa. 

 
Pēc Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) datiem, 1999. gadā auto negadījumos bojā 

gājuši 583 cilvēki, bet cietis 5201. Valsts ceļu policija secina, ka tumsa, autobraucēju 
neuzmanība, alkohola lietošana un pārgalvība ir galvenie cēloņi šādām traģēdijām. Pārskatot 
iepriekšējo gadu statistiku, bojā gājušo skaits ir palicis apmēram tajā pašā līmenī, kas, protams, 
ir ļoti augsts.  

 
Analizējot Valsts cilvēktiesību birojā saņemtās sūdzības, jāsecina, ka Ceļu policijas darbs 

uzlabojas, mēs saņemam mazāk sūdzību par policijas darbinieku konfliktiem un nesaprašanos ar 
autovadītājiem. Uzskatām, ka cilvēka dzīvības saglabāšanas un drošības labā Valsts ceļu 
policijas uzraudzībai un rīcībai pret pārkāpējiem ir jābūt ļoti stingrai, ko ar gandarījumu varam 
arī vērot ikdienā. Dažreiz gan dzirdami protesti pret Ceļu policijas uzraudzības veidu uz ceļiem, 
mazāk runājam un pievēršamies faktam, ka satiksmes drošības noteikumi ir jāievēro visiem, 
neskatoties uz to, vai policisti novēro (slepus vai atklāti) autobraucēju uzvedību vai ne. Par 
bezatbildību (pat noziegumu!) no autobraucēju puses liecina ik gadus pieaugošais iereibušo un 
ātrumu pārsniegušo autovadītāju skaits. 1999. gadā Valsts ceļu policija reģistrējusi 20 446 
autovadītājus alkohola reibumā. Cilvēka dzīvība ir pats būtiskākais jautājums, un viens no 



 

 

veidiem, kā pasargāt nevainīgus cilvēkus no pārgalvjiem un noziedzniekiem pie automašīnas 
stūres, ir visas sabiedrības izpratne, katra autovadītāja personīgā atbildība, kā arī pozitīvi 
orientēta attieksme pret Valsts ceļu policijas darbu. Policijas darbiniekiem bieži tiek izteikti 
pārmetumi par nepieklājību, rupjību vai pat brutalitāti. Diemžēl arī mūsu birojā ir reģistrētas 
šādas sūdzības. Protams, tik smagas apsūdzības tiek nopietni izmeklētas ciešā sadarbībā ar 
visām ieinteresētajām pusēm. Es nevēlos attaisnot šādus nepatīkamus atgadījumus, bet tikai 
norādīt uz nopietnu problēmu mūsu sabiedrībā. Domāju, ka nemaldos, sacīdams, ka sabiedrības 
attieksme pret policiju nav tā pozitīvākā, noteikti valda arī sava veida aizspriedumainība un 
pieņēmums, ka policijas rīcība ir”vienmēr rupja un nesavaldīga”. Ļoti nepareizi un netaisni ir 
spriest par visu policijas darbu kopumā, ņemot par pamatu atsevišķus gadījumus. Uzskatu, ka ne 
tikai jāapsver, kā uzlabot Valsts policijas darbu un radīt pozitīvu attieksmi sabiedrībā, bet tikpat 
nopietni jādomā par sabiedrības attieksmes maiņu un izteiktajiem vērtējumiem šajā jomā. Viens 
no būtiskiem aspektiem, kas gandrīz nekad netiek minēts, runājot par policiju, ir tas, ka arī 
policijas darbiniekiem ir cilvēka tiesības. Savā ikdienas darbā viņi dažkārt sastopas ar 
indivīdiem, kuri mēdz pārkāpt policista cilvēka cieņu un tiesības. Nedrīkst aizmirst šo darba otro 
pusi un ignorēt policista tiesības un pilnvaras, ko viņam garantē gan nacionālā, gan starptautiskā 
likumdošana. Manuprāt, tieši policijas vadībai būtu vairāk jāinformē sabiedrība par to pozitīvo 
darbu, ko ikdienā veic policijas dienesti, līdz ar to veidojot objektīvu un pozitīvu iespaidu par 
savu darbu. 

Runājot par indivīda tiesībām uz dzīvību, jāpiemin vēl kāda traģiska parādība, kas Latvijā 
turpina pastiprināties. Tā ir narkotiku lietošana un no gada uz gadu satraucoši pieaugošais bojā 
gājušo skaits no narkotiku pārdozēšanas. 1999. gadā no narkotiku pārdozēšanas bojā gājuši 112 
cilvēki (1998. gadā – 58). Ievērojami palielinājies ar narkotiskajām vielām saistīto noziegumu 
skaits. Satraucoši ir arī tas, ka šajos noziegumos arvien vairāk tiek iesaistīti jaunieši, 
nepilngadīgas personas.  

 
Nākamajā darbības gadā esam nolēmuši pievērst lielāku uzmanību jautājumiem, kas skar 

dzimumu diskrimināciju. Valsts cilvēktiesību birojs 1999. gadā sadarbībā ar Saeimas deputātēm 
sievietēm ir uzsācis darbu pie likumprojekta par vienādām iespējām sievietēm un vīriešiem. 
Darba grupu vada Saeimas deputāte Vaira Paegle. Runājot par sievietes un vīrieša līdztiesību un 
vienlīdzību, nedrīkstam aizmirst arī jautājumu par vardarbību ģimenē, vardarbību pret sievieti. 
Pēc Valsts policijas informācijas 1999. gadā valstī reģistrēti 43 969 noziedzīgi nodarījumi, no 
tiem 10 280 gadījumos cietušas sievietes. Valsts policijas iestādes saņēmušas aptuveni 3000 
izsaukumu, kas saistīti ar vardarbību ģimenē, tai skaitā pret sievietēm. Pēc esošās informācijas, 
vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas vērsti pret sievieti, nav tendence pieaugt. 

 
Noziedzīgi nodarījumi          1997. gads       1998. gads 1999. gads 
Slepkavības                    84 76 57 
Miesas bojājumi                  261 247 223 
Izvarošanas                 119 83 81 
Huligānisms                 258 252 241 
Laupīšanas                 821 674 912 
Rīgas pašvaldības policija 1999. gadā saņēmusi izsaukumus uz 4301 ģimenes skandālu, šo 

skandālu rezultātā cietušas 160 sievietes un 43 bērni. Saņemti 1612 rakstveida iesniegumi par 
ģimenes konfliktiem. Pēc Rīgas pilsētas pašvaldības policijas datiem, ģimeņu konfliktu skaits 
galvaspilsētā pieaudzis par 10%. Kā ļoti pozitīvs solis vērtējama Iekšlietu ministra un Valsts 



 

 

policijas vadības tikšanās ar Eiropas Padomes projekta”Cilvēktiesības un policija 
2000”koordinatori Anitu Hāzenbergu 1999. gada beigās. Šīs tikšanās mērķis bija vienoties par 
sadarbību projekta”Vardarbības pret sievieti novēršana”ietvaros. Projekta izstrādei un 
realizēšanai Valsts policijā ir izveidota darba grupa un – cita starpā – nolemts papildināt arī 
statistikas biļetena formu, lai tajā atsevišķi reģistrētu noziedzīgos nodarījumus, kuros 
vardarbības upuri ir sievietes. Valsts cilvēktiesību birojam ir jau bijusi laba sadarbība ar minētā 
projekta koordinatori Anitu Hāzenbergu, un arī turpmāk birojs iesaistīsies šādu projektu 
īstenošanā.  

 
1999. gadā man daudz nācās apmeklēt ieslodzījuma vietas, un šajā darba jomā birojam ir 

izveidojusies cieša sadarbība ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi. Apmeklējot ieslodzījuma vietas, 
pārliecinos par veiktajiem darbiem cietumu reformu jomā, izpildot nepieciešamos minimālos 
standartus ieslodzīto dzīves apstākļu uzlabošanā. Bez tam apmeklējumu laikā notiek arī saņemto 
sūdzību izskatīšana uz vietas. Valsts cilvēktiesību birojam nekad nav liegta iespēja pārbaudīt 
visus faktus, kā arī privāti tikties ar ieslodzītajiem. Pašreiz Latvijas cietumu sistēmā ir 15 
cietumi un Mācību metodiskais centrs. Sistēmu veido septiņi slēgtie cietumi, trīs daļēji slēgtie 
cietumi, divi atklātie cietumi, audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem un divi izmeklēšanas 
cietumi. Gada beigās cietumos bija gandrīz 9000 ieslodzīto. Ieslodzīto koeficients (ieslodzīto 
skaits uz 100 tūkst. iedzīvotājiem) ir viens no augstākajiem Eiropā un pasaulē. Galvenās 
problēmas no cilvēktiesību viedokļa ieslodzījuma vietās ir vairākas. Pirmkārt jāmin tuberkulozes 
izplatība. No tās nav pasargāti nedz paši ieslodzītie, nedz arī ieslodzījuma vietu darbinieki. 
1999. gadā uzsākta Olaines cietuma rekonstrukcija, lai izveidotu tuberkulozes slimnīcu 
notiesātajiem ar 450 vietām. Bez tam palielinās ieslodzīto inficēšanās ar AIDS. Otrkārt, sakarā 
ar līdzekļu trūkumu nav iespējams visos cietumos pārveidot vecās kameras un uzcelt piebūves, 
lai likvidētu ieslodzīto pārblīvētību. Tomēr ar katru gadu ievērojami uzlabojas dzīves apstākļi 
ieslodzītajiem un regulāri notiek pārbūves darbi dažādos cietumos. Treškārt, lai gan vispārējā 
situācija kopumā uzlabojas no gada uz gadu, esam saņēmuši arī ieslodzīto sūdzības par 
dažādiem cilvēktiesību normu pārkāpumiem. VCB darbinieki rūpīgi izmeklēja šādas sūdzības 
(gan izbraucot uz vietas, gan saziņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadību). Bieži vien sūdzībās 
minētie fakti izmeklēšanas gaitā nav apstiprinājušies. Cilvēktiesību ievērošana ieslodzījuma 
vietās uzskatāma par vienu no prioritātēm Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadības darbībā. 
Nākamajā gadā jāpievērš lielāka uzmanība personāla apmācībai profesionālo un cilvēktiesību 
normu jomā. Esmu piedalījies daudzās sanāksmēs par šiem jautājumiem kopā ar pārvaldes 
vadību, ārvalstu ekspertiem un Eiropas Padomes vadītā projekta Nord-Balt pārstāvjiem. Varu 
izteikt gandarījumu un atzinību Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadītājam un darbiniekiem par 
paveikto un nākotnes iecerēm. Ja valsts budžeta finansējums būtu pietiekams, ieslodzījuma 
vietās pavērtos pavisam cita aina. Pateicība pienākas ārvalstu partneriem – Zviedrijai, 
Norvēģijai, Somijai un Dānijai – par sniegto materiālo palīdzību Latvijas notiesātajiem un 
palīdzību ieslodzījuma vietu personāla apmācībai.  

 
Ar lielu gandarījumu jāatzīmē jau agrāk uzsāktā un 1999. gadā veiksmīgi turpinātā VCB 

sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām. Tieši šajā sfērā risinās visintensīvākais Valsts 
cilvēktiesību biroja darbs, izskatot iedzīvotāju sūdzības. Kopā ar kolēģiem apmeklējam 
pašvaldības dažādās Latvijas vietās. Tikšanās reizēs ar vadītājiem un citām atbildīgām 
amatpersonām pārrunājam cilvēktiesību situāciju attiecīgajā rajonā, pilsētā, pagastā vai ciemā. 
Tikšanās reizēs apmeklējam arī vietējās valsts un pašvaldību institūcijas un dienestus, lai 
iepazītos ar to darbu, problēmām un nākotnes iecerēm. Noteikti apmeklējam tās iestādes, kas 
pastāvīgi atrodas biroja uzmanības lokā, – ieslodzījuma vietas, policija, psihiatriskās slimnīcas, 



 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļas, bērnunami un patversmes, skolas un bāriņtiesas 
(pagasttiesas). 

 
1999. gada beigās LR Saeima pieņēma ilgi diskutēto un tik daudz dažādas emocijas izraisošo 

Valsts valodas likumu. Šajā procesā ar saviem priekšlikumiem piedalījās arī birojs. Pirms 
likuma pieņemšanas tikos ar Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, iesniedzot biroja 
rekomendācijas šajā jautājumā. Parlamentā pieņemtais likums par valsts valodu atbilst 
kritērijiem, kādus Latvijai izvirzīja Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO) un citas 
starptautiskas institūcijas. 

 
Joprojām pasliktinās iedzīvotāju dzīves līmenis un Valsts cilvēktiesību birojs nav spējis 

nodrošināt sociālo un ekonomisko tiesību ievērošanu Latvijā, kā to nosaka starptautiskie cilvēka 
tiesību dokumenti. Sakarā ar to, ka iedzīvotāji nespēj nomaksāt komunālos un dzīvojamās telpas 
īres maksājumus, arvien vairāk cilvēku ar tiesas spriedumu tiek izlikti no dzīvokļiem. Līdz ar to 
cieš arī bērni, un gandrīz nevienā tiesas spriedumā nav atrodams lēmums, ka attiecīgajai 
pašvaldībai ir jānodrošina bērns ar mājokli un siltumu. Tiek pārkāpta kā starptautisko tiesību, tā 
arī mūsu valsts likumdošana bērna tiesību aizsardzības jomā. Sakarā ar to Valsts cilvēktiesību 
birojs gada nogalē izsūtīja vēstules Valsts prezidentei, Saeimas priekšsēdētājam un Ministru 
prezidentam, vēršot augsto amatpersonu uzmanību uz traģisko situāciju sakarā ar izlikšanu no 
dzīvokļiem un raksturojot šo parādību kā ļoti nopietnu krīzes situāciju, kas prasa valdības 
nekavējošu rīcību. Lai apspriestu bērnu tiesību aizsardzības jautājumus, 1999. gada 7. decembrī 
tikos ar Valsts prezidenti. 

Birojs iesniedza Saeimā atzinumu un ierosinājumus geju un lesbiešu tiesību jautājumos. Tas 
izraisīja plašas diskusijas politiķu un sabiedrības vidū. Mēs uzskatām, ka šie jautājumi mūsu 
sabiedrībā vēl nav pietiekami plaši izdiskutēti un katrā ziņā gan politiķiem, gan sabiedrībai, gan 
dažādām valsts un nevalstiskajām institūcijām nāksies to darīt nākotnē. Birojs savu viedokli ir 
paudis, norādot, ka šajā jautājumā pastāv problēmas, un Latvijai kā demokrātiskai un tiesiskai 
valstij būs jārisina nediskriminācijas problēmas vairākās cilvēka tiesību sfērās. 

 
Tika risinātas vairākas lietas saistībā ar tiesībām brīvi paust savu viedokli un uzskatus, 

tiesībām brīvi un netraucēti saņemt un izplatīt informāciju. Ir tikušas pārkāptas cilvēka tiesības, 
kas paredzētas Satversmes 95. pantā un starptautiskajos tiesību aktos. Satversme uzliek par 
pienākumu valstij aizsargāt cilvēka cieņu un godu, taču tas samērā bieži nav ticis ievērots. Šādi 
pārkāpumi izpaudušies, minot personu vārdus, neievērojot nevainības prezumpciju, dažu 
reliģisko organizāciju savstarpējās attiecībās, kā arī publiski izsakot viedokļus par dažādiem 
jautājumiem. Jāpiebilst, ka uzskatu paušana, kas satrauc valsti vai kādu sabiedrības daļu, ne 
vienmēr ir kvalificējama kā cilvēka tiesību pārkāpums. Šajā ziņā Valsts cilvēktiesību birojs 
konsekventi aizstāv uzskatu brīvību, kas garantēta katram sabiedrības loceklim. Par spīti šādiem 
cilvēka (personas) cieņas un goda aizskārumiem, ar gandarījumu tomēr varam secināt, ka no 
gada uz gadu mūsu valsts virzība uz plašāku demokrātiju un lielāku tiesiskumu ir acīmredzama.  

 
1992. gada 13. jūlijā Latvijas Republikas teritorijā stājās spēkā ANO pieņemtā Konvencija 

par genocīda novēršanu un sodu par to. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka pēdējā laikā Latvijā personas tiek 
sauktas pie kriminālatbildības par kara noziegumu vai genocīdu. Tas norāda uz mūsu valsts 
nopietno attieksmi pret šādu noziegumu izdarītājiem. Kad sabiedrībā (arī starptautiskā mērogā) 
tiek apspriests genocīds, kā klasisks piemērs parasti tiek minēta čigānu, ebreju u.c. grupu fiziska 
iznīcināšana 20. gadsimta 30. – 40. gados hitleriskajā Vācijā un tās okupētajās teritorijās, kā arī 
Krimas tatāru un čečenu iznīcināšana Padomju Savienībā. Jānorāda, ka genocīds pret 



 

 

iedzīvotājiem tika veikts Otrā pasaules kara laikā un pēckara gados arī Latvijas teritorijā gan 
pret latviešiem, gan pret citu tautību pārstāvjiem. Nozīmīgākais Latvijas Republikai juridiski 
saistošais starptautiskais un kara noziegumu sfēru regulējošais līgums ir ANO Konvencija par 
noilguma termiņa nepiemērošanu kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Pēc Latvijas 
Republikas neatkarības atgūšanas pie kriminālatbildības par genocīdu tika saukti Alfons Noviks 
un Mihails Farbtuhs, par kara noziegumiem Vasilijs Kononovs. Masu medijos tika izplatīta 
Krievijas Federācijas nostāja šajā jautājumā. Krievija kritizēja Latvijas Republikas vēlmi saukt 
pie kriminālatbildības kara noziegumos un genocīdā apsūdzētās personas. Ņemot vērā 
starptautiskajos tiesību aktos un nacionālajā likumdošanā ietvertās normas, Valsts cilvēktiesību 
birojs uzskata, ka Latvijas Republika nepārkāpj šo personu pamattiesības un brīvības. Saucot pie 
kriminālatbildības kara noziegumos un genocīdā vainojamās personas, mūsu valsts respektē 
starptautiskajos un nacionālajos dokumentos noteiktās normas un tādējādi novērš šo noziegumu 
atkārtotu izdarīšanu nākotnē. 

 
Par vienu no nopietnākajām problēmām Latvijā cilvēka tiesību aizsardzības sfērā es uzskatu 

starptautisko cilvēka tiesību dokumentu (normu) lēno ieviešanu dzīvē. Sevišķi nopietni tas skar 
jautājumu par tiesu kompetenci lietot savā praksē šos starptautiskos cilvēktiesību dokumentus, 
māku saskatīt likuma jēgu, nevis tikai tā burtu. Tas skar juristu, advokātu, prokuroru un citu 
atbildīgu valsts ierēdņu prasmi loģiski pamatot un lietot savā darbā Satversmi un starptautisko 
cilvēktiesību normatīvos aktus. Manuprāt, tiesneši, prokurori, advokāti un citas amatpersonas ir 
informēti par starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem, tie viņiem ir pieejami, tomēr vēl 
joprojām ikdienas dzīvē ir jāsastopas ar iepriekšminēto juridiski saistošo likumu neievērošanu. 
Tas norāda, ka tiesu darbinieku apmācība, kas veikta šajā jomā, noteikti ir jāturpina. 
Nepieciešams aktualizēt arī biroja jau agrāk izteiktos priekšlikumus par obligāta cilvēktiesību 
apmācības kursa ieviešanu Latvijas augstskolās un citās mācību iestādēs.  
Īsumā esmu pieskāries tikai dažiem aktuālākajiem cilvēktiesību jautājumiem, ko risina Valsts 

cilvēktiesību birojs. Šajā ziņojumā tiks atspoguļotas vēl daudzas citas svarīgas tēmas un biroja 
darbības virzieni. Jāpiemin, ka 1999. gada pavasarī pie Valsts cilvēktiesību biroja tika izveidota 
Konsultatīvā padome. Tā ir sabiedriska, uz brīvprātības principiem balstīta, koleģiāla 
padomdevēju institūcija, kas izveidota, lai sekmētu VCB darbu, veicinātu valsts institūciju, 
sabiedrisko organizāciju un masu mediju plašāku sadarbību cilvēktiesību jomā. Minētajā 
padomē ietilpst dažādu organizāciju un valsts institūciju pārstāvji, kuriem ir plašas zināšanas 
savā darbības jomā un kuri bauda sabiedrības cieņu. Turpmākais padomes atbalsts Valsts 
cilvēktiesību biroja darbam ir ļoti nozīmīgs, un es augsti vērtēju tās kompetenci sarežģītu 
jautājumu risināšanā. 

 
Atskatoties uz iepriekš teikto, ar gandarījumu varu atzīt, ka birojs ir nostiprinājis savas 

pozīcijas un vietu Latvijas sabiedrībā, mēs esam spējīgi veikt uzliktos pienākumus pieejamo 
resursu ietvaros. Man kā iestādes vadītājam ir bijis un droši vien vēl būs jāplāno biroja darbs 
atbilstoši valsts piešķirtajam finansējumam un resursiem, kas ne vienmēr ir patīkama un biroja 
darbu sekmējoša rīcība. Tomēr pats galvenais ir tas, ka Valsts cilvēktiesību birojs turpina pildīt 
savu misiju – veicināt tādas sabiedrības veidošanu, kas ievēro un aizstāv katra cilvēka tiesības.  

 
 
 
 

Olafs Brūvers 
Valsts cilvēktiesību biroja direktors 



 

 

II. CIVILĀS UN POLITISKĀS 
TIESĪBAS 

 
TIESĪBAS UZ BRĪVĪBU UN PERSONAS NEAIZSKARAMĪBU 
Tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību, tāpat kā vairākums citu cilvēktiesību un 

pamatbrīvību, nav absolūtas, t.i., tās var tikt pakļautas konkrētiem ierobežojumiem. Valsts 
nedrīkst patvaļīgi pārkāpt cilvēka tiesības, un cilvēktiesību dokumenti strikti nosaka, kādos 
gadījumos šīs tiesības var tikt ierobežotas. Tā, piemēram, Satversmes 94. pants 
nosaka:”Nevienam nedrīkst atņemt vai ierobežot brīvību citādi kā saskaņā ar likumu.”Savukārt 
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 5. pantā noteikti gadījumi, 
kādos personai var tikt atņemta brīvība, respektīvi, tā var tikt aizturēta un arestēta. Latvijas 
Republikā personas tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību var tikt ierobežotas tikai 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Kriminālprocesa kodeksā u. c. normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Personai, kas kļuvusi par aizturēšanas vai aresta upuri pretēji likumā 
noteiktajai kārtībai, cilvēktiesību konvencija paredz tiesības saņemt kompensāciju. 

 
Par iespējamiem tiesību uz brīvību un personas neaizskaramību pārkāpumiem Valsts 

cilvēktiesību birojs 1999. gadā ir saņēmis 26 rakstveida sūdzības, no kurām 20 ir atrisinātas vai 
izbeigtas ar ieteikumu. Birojs ir sniedzis 78 mutvārdu konsultācijas. Atbilstoši VCB izskatītajām 
sūdzībām var izdalīt trīs galvenās problēmsfēras attiecībā uz personas tiesību uz brīvību un 
personas neaizskaramību ievērošanu – policijas aizturēto cilvēku tiesību pārkāpumi, policijas 
darbinieku atteikšanās iejaukties vardarbīgos ģimenes strīdos, tiesību pārkāpumi no privāto 
apsardzes firmu darbinieku puses.  

 
1999. gada novembrī biroja darbinieki tikās ar Rīgas Galvenās policijas pārvaldes priekšnieku 

un apsprieda policijas darbinieku attieksmi pret cilvēkiem, pildot dienesta pienākumus. Jāsecina, 
ka Latvijas policijai vēl joprojām ir daudz problēmu, kas varētu būt tieši saistītas ar policijas 
darbinieku izglītības līmeni. Vēl joprojām ir gadījumi, kad policisti nezina valsts valodu.  

 
Pēc saņemtajām sūdzībām var spriest, ka cilvēki ir neapmierināti ar policistu attieksmi un 

rīcību aizturēšanas brīdī – aizturētajiem netiek izskaidrotas viņu tiesības un pienākumi. Ikreiz, 
kad policijai nākas ierobežot personu tiesības un brīvības, policijas darbinieks sniedz tām 
paskaidrojumu, kurā pamato katru konkrēto ierobežojumu. (Likums”Par policiju”, 5. pants.) 
Birojā saņemtajās sūdzībās iedzīvotāji norāda, ka šis likuma nosacījums netiek ievērots. Izskatot 
sūdzības, pārkāpumi ir apstiprinājušies. 

 
Izskatot sūdzību, birojs sazinās ar attiecīgām iestādēm, lai pārliecinātos, vai iesniegumā 

minētie fakti ir pamatoti. Ne vienmēr iesniedzēja minētie fakti apstiprinās. Piemēram, 
iesniedzējs A. savā iesniegumā raksta, ka policijas darbinieks pret viņu kā pret liecinieku 
izturējies neiecietīgi un rupji. Pārbaudot lietas materiālus un tiekoties ar policijas darbiniekiem, 
iesniegumā minētā informācija neapstiprinājās.  

 
Bieži vien personām rodas konflikts ar pašvaldību policiju, jo tieši pašvaldību policisti parasti 

saskaras ar ģimenes strīdiem. Problēmu rada tas, ka policisti nereti uzskata, ka ģimene pati tiks 



 

 

skaidrībā, nav arī precīza funkciju un pienākumu sadalījuma Valsts un pašvaldību policijas 
starpā. Nereti šādai attieksmei pret izsaukumiem uz notikuma vietu ir traģiskas sekas. Biroja 
pārstāvji uz problēmsituāciju ir norādījuši, tiekoties ar Valsts policijas amatpersonām, taču ir 
paredzams arī ilgstošs darbs nākotnē, lai esošos pārkāpumus novērstu. 

Mutvārdu konsultācijās biroja darbinieki sniedz nepieciešamo informāciju, kā veiksmīgāk 
atrisināt konfliktsituāciju. VCB atkārtoti ir saņēmis sūdzības no pircējiem, kas izteica sašutumu 
par veikalu apsardzes darbinieku nelikumīgo rīcību, kuri uz aizdomu pamata par zādzības 
izdarīšanu pārmeklējuši aizdomās turēto personu. Administratīvo pārkāpumu kodekss 256. pantā 
nosaka kārtību, kādā veicama personas un mantu apskate. Šo apskati var veikt tikai policijas un 
citu likumā noteiktu valsts iestāžu pilnvaroti darbinieki. Privāto apsardzes firmu darbinieki šādas 
pārbaudes veikt nedrīkst. Izskatot sūdzības, tajās minētie pārkāpumi ir apstiprinājušies. Sūdzības 
iesniedzēji ir pieņēmuši apsardzes firmas darbinieku atvainošanos vai arī vērsušies tiesā ar 
prasību par kompensācijas piedziņu. 

 
1999. gadā VCB latviešu un krievu valodā izdeva brošūru”Kā iesniegt sūdzību Valsts 

cilvēktiesību birojā". Brošūrā paskaidrota sūdzību iesniegšanas kārtība un izskatīšanas gaita 
birojā, kā arī skaidrots cilvēktiesību definējums Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību 
pamatdokumentos. Izdevuma mērķauditorija ir cilvēki, kas vēlas iesniegt sūdzību birojā. Viens 
no brošūras izdošanas mērķiem ir samazināt to iesniegumu skaitu, kuru izskatīšana neatbilst 
biroja mandātam. Izdevumu finansiāli atbalstīja Apvienoto Nāciju Attīstības programma. 

 
 
 
TIESĪBAS UZ HUMĀNU APIEŠANOS UN PAŠCIEŅAS 

RESPEKTĒŠANU 
 
Šīs tiesības izriet no Satversmes 95. panta, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 

aizsardzības konvencijas 3. panta; tās ir noteiktas arī Starptautiskajā paktā par civilajām un 
politiskajām tiesībām un Vispārējā cilvēka tiesību deklarācijā. 1998. gada 10. februārī Latvijas 
Republika ratificēja Eiropas konvenciju par spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas 
rīcības vai soda novēršanu, uz kuras pamata ir izveidota Komiteja, lai sekmētu ieslodzījumā 
esošu personu tiesību aizsardzību. Satversmē noteikts, ka”spīdzināšana, citāda cietsirdīga vai 
cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegtaī. Šis aizliegums ir absolūts, t. i., šo tiesību 
pārkāpums nevar tikt attaisnots nekādā gadījumā. Spīdzināšana, cietsirdīga un cieņu 
pazemojoša izturēšanās var tikt vērsta pret cilvēku, ne tikai nodarot viņam fiziskas sāpes, bet arī 
sagādājot morālas ciešanas. 

 
Valsts rīkojas pareizi, sodot personas par izdarītajiem noziegumiem. Par noziegumiem, 

kuriem ir smagas sekas, persona nereti tiek sodīta ar brīvības atņemšanu. Atņemot brīvību, 
personai saglabājas visas pārējās tiesības un pamatbrīvības. Protams, ir pieļaujamas atkāpes 
no vispārpieņemtajiem cilvēktiesību standartiem, tomēr tām ir jābūt galēji nepieciešamām. Taču 
– vai valsts nodrošina ieslodzītajiem šo tiesību aizsardzību?  

 
 
 
 



 

 

IESLODZĪJUMA VIETĀS 
Pastāvīgi VCB uzmanības lokā ir cilvēktiesību situācija ieslodzījuma vietās. Ik gadu no 

ieslodzījuma vietām tiek saņemts liels skaits sūdzību par iespējamiem cilvēktiesību 
pārkāpumiem – šajā sūdzību kategorijā VCB ik gadu saņem otro vai trešo lielāko sūdzību skaitu. 
Sūdzību izskatīšanā VCB iesaista gan konkrētās ieslodzījuma vietas amatpersonas, gan arī 
Ieslodzījuma vietu pārvaldes vadību. Līdzšinējā praksē šī sadarbība ir bijusi veiksmīga – 
pārkāpumiem apstiprinoties, tie vienmēr ir tikuši novērsti. Īpaši ir jāizdala tie tiesību pārkāpumi 
vai ierobežojumi, kuru novēršanai ir nepieciešami papildu līdzekļi no valsts budžeta. Kā vienīgo 
iespēju fiziskās un seksuālās vardarbības novēršanai ieslodzīto vidē vairākas Eiropas valstis 
atzīst ieslodzīto izmitināšanu tikai vienvietīgās kamerās. VCB vienmēr ir atbalstījis lielāku 
valsts budžeta piešķiršanu ieslodzījuma vietu vajadzībām. 1999. gada laikā VCB pārstāvji ir 
vairākkārtīgi apmeklējuši ieslodzījuma vietas, kā arī iesnieguši savus priekšlikumus Saeimā 
apspriestajiem likumprojektiem, kuri ir tieši saistīti ar cilvēktiesību standartu nodrošināšanu 
ieslodzītajiem. 

 
Par iespējamiem tiesību uz humānu apiešanos un pašcieņas respektēšanu pārkāpumiem Valsts 

cilvēktiesību birojs 1999. gadā ir saņēmis 41 rakstveida sūdzību, no kurām 35 ir atrisinātas vai 
izbeigtas ar ieteikumu. Birojs ir sniedzis 25 mutvārdu konsultācijas. Gada laikā biroja pārstāvji 
ir apmeklējuši visas ieslodzījuma vietas Latvijā – gan izmeklējot konkrētas sūdzības, gan arī 
iepazīstoties ar vispārējo situāciju ieslodzījuma vietās. 

 
Brīvības atņemšanas vietās vēl joprojām ir risināmas daudzas aktuālas cilvēktiesību 

pārkāpumu problēmas. Notiesātie lielākoties sūdzas par tuberkulozes izplatīšanos un ārstēšanu 
cietumos. 1999. gada novembrī birojs apmeklēja Centrālcietuma slimnīcu, kur noskaidroja, ka 
tuberkulozes ārstēšana notiek saskaņā ar Valsts programmu cīņai pret tuberkulozi. Cietumi ir 
pārpildīti, un bieži vien gadās, ka tuberkulozes slimnieki atrodas kopā ar citiem notiesātajiem, 
un tas pavairo slimības izplatīšanos. Pozitīvi jāvērtē tas, ka Olaines cietumā ir uzsākta 
rekonstrukcija, lai izveidotu nodaļu tuberkulozes slimniekiem.  

 
VCB saņem arī daudz sūdzību par notiesāto dzīves apstākļiem. Birojs parasti dara to zināmu 

attiecīgajai cietuma administrācijai vai nepieciešamības gadījumā apmeklē cietumu. Notiesātie 
bieži vien nav informēti vai arī neizprot brīvības atņemšanas vietu iekšējās kārtības noteikumus, 
līdz ar to viņiem rodas domstarpības ar cietuma darbiniekiem un beigās sūdzība nonāk līdz 
birojam. VCB darbinieki noskaidro, kurai no pusēm ir taisnība, un iesniedzējam izskaidro viņa 
tiesības. Vairums sūdzību VCB saņem no ieslodzītajiem, kas jau vairākkārtīgi ir bijuši tiesāti.  

 
Sarežģīta problēma ir notiesāto nodarbinātības trūkums. Piemēram, apmeklējot Jelgavas 

cietumu, noskaidrojām, ka nodarbināti ir tikai 10 procenti notiesāto. 
 
1998. gadā Latvijas ieslodzījuma vietās ir strauji pieaudzis ar HIV inficēto personu skaits. 

Valsts AIDS profilakses centra apkopotā statistika liecina, ka 1999. gadā Latvijas ieslodzījuma 
vietās atradās 91 persona, kas bija inficēta ar HIV. Janvārī atsevišķiem laikrakstiem, kuri lūdza 
informāciju, Valsts cilvēktiesību birojs sniedza savu komentāru ar šīs situācijas vērtējumu. Tā kā 
HIV izplatība ir jauna problēma Latvijas ieslodzījuma vietās, tās risināšanai ir nepieciešama 
īpaša uzmanība, tai skaitā arī no cilvēktiesību viedokļa. Vērtējot problēmas cilvēktiesību 
kontekstu, diviem aspektiem ir jāpievērš uzmanība kā īpaši kritiskiem – tiesībām sasniegt 
visaugstāko fiziskās un psihiskās veselības līmeni un indivīda tiesībām uz medicīnisko datu 



 

 

aizsardzību. Šīs tiesības ikvienam Latvijas iedzīvotājam garantē Latvijas likumi un Latvijai 
saistoši cilvēktiesību dokumenti. 

 
VCB ir piedalījies to likumprojektu apspriešanā Saeimas komisijās, kuri tieši ir saistīti ar 

ieslodzīto tiesībām. Savu atzinumu par likumprojektu”Kriminālsodu izpildes likums”Valsts 
cilvēktiesību birojs 1999. gada februārī iesniedza Saeimas Aizsardzības komisijai, kā arī 
piedalījās šā likumprojekta apspriešanā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. 
VCB ierosinājumi ir vērsti uz diviem šā likumprojekta aspektiem – pirmkārt, ir jāpalielina 
Valsts cilvēktiesību biroja pilnvaras, izmeklējot no ieslodzījuma vietām saņemtās sūdzības, tai 
skaitā jānodrošina sūdzību izskatīšanai nepieciešamās sarakstes konfidencialitāte. Otrkārt, 
sodīšanas sistēmai cietumos jābūt unificētai. Likumprojekts paredzēja, ka ieslodzītie, kas atrodas 
viena veida brīvības atņemšanas iestādē, tiek sodīti ar pārvietošanu uz pakāpi stingrāku soda 
izciešanas režīmu. Ja, uzliekot sodu par tādu pašu pārkāpumu, ieslodzīto pārvieto uz stingrāka 
veida brīvības atņemšanas iestādi, tad rezultātā viņš tiek sodīts ar divu pakāpju stingrāku soda 
izciešanas režīmu. Valsts cilvēktiesību birojs uzskata, ka līdzīga sodu uzlikšanas sistēma nav 
samērojama ar izdarīto pārkāpumu. 

Martā VCB sniedza savu atzinumu par Aizsardzības un iekšlietu komisijas piedāvāto Sodu 
reģistra likumprojektu. VCB atzina, ka Sodu reģistra likuma pieņemšana radītu pamatu sodu 
reģistrācijas sistēmas sakārtošanai Latvijā. Tomēr likumprojekta normas, lietotie termini un 
atsauces nebija saskaņotas ar Latvijā spēkā esošo likumdošanu un tiem likumprojektiem, kuri 
pašlaik tiek izskatīti Saeimā. Valsts cilvēktiesību birojs izteica savu gatavību piedalīties Sodu 
reģistra likuma sagatavošanā, kad tas no jauna tiks izskatīts Saeimas komisijās. 

 
 
 
PANSIONĀTOS UN PATVERSMĒS 
ANO 1969. gada 11. decembrī ir pieņēmusi Deklarāciju par sociālo progresu un attīstību. 

Deklarācija nosaka – katras valsts galvenais uzdevums un augstākā atbildība ir garantēt savas 
tautas sociālo progresu un labklājību, īstenot visaptverošas sociālās nodrošināšanas 
programmas un radīt sociālās labklājības dienestus, radīt un pilnveidot sociālās 
nodrošināšanas programmas visiem, kas slimības, invaliditātes vai vecuma dēļ īslaicīgi vai 
pastāvīgi nespēj nopelnīt sev iztiku.  

 
Viena no visneaizsargātākajām cilvēku grupām ir vientuļie pensionāri un invalīdi. Zaudējot 

veselību un tuviniekus, kas par viņiem varētu parūpēties, šie cilvēki nereti nonāk pansionātos, 
lielā mērā kļūstot atkarīgi no svešu cilvēku labvēlības un iejūtības. Sūdzības no pansionātu 
iemītniekiem birojs saņem reti, to, iespējams, var izskaidrot ar informācijas trūkumu, zemu 
izglītības līmeni vai šo cilvēku pieticību. 

 
Pilsoņa L. sūdzībā ir rakstīts: 
Pansionātā es atrodos jau gadu, bet nezinu, kāda sociālā palīdzība man pienākas, 
izņemot ēdienu un apkopšanu... man ir tikai istabas ratiņi, ārā izbraukt nevaru, kad 
dabūšu āra ratus, nezinu... gribētos aizbraukt uz dzimto pusi, kā lai to izdara, vai man 
arī ir kādi atvieglojumi kā 1. grupas invalīdam? 

 



 

 

Pēc VCB lūguma Sociālās palīdzības fonds veica sociālo pakalpojumu sniegšanas kvalitātes 
pārbaudi šajā pansionātā. Sniedzam ieskatu pārbaudes rezultātos:  

Ar iekšējās kārtības noteikumiem klients tiek iepazīstināts individuāli uzņemšanas dienā. Ar 
informāciju par klientu tiesībām un pienākumiem, atrodoties sociālās palīdzības iestādē, 
iemītnieki tiek iepazīstināti, slēdzot līgumu par uzņemšanu iestādē. Papildu informāciju 
administrācija sniedz pēc klienta pieprasījuma. Pagaidām aprūpes centrā strādā viena sociālā 
darbiniece, kura kopā ar iestādes administrāciju palīdz risināt klientu sociālās problēmas. 
Klientu nepietiekamā informētība saistīta ar nepilnīgi izstrādātiem sociālā darbinieka 
uzdevumiem un pienākumiem. Pansionāta tipa nodaļas iemītnieki atrodas pilnā valsts apgādībā, 
tādējādi visi sociālie pakalpojumi tiek sniegti par budžeta līdzekļiem. Ar individuālajiem 
kompensatorajiem līdzekļiem pansionāta iemītnieki tiek nodrošināti no iestādes rezervēm vai, 
nepieciešamības gadījumā, tās par budžeta līdzekļiem tiek individuāli pasūtītas Protezēšanas un 
ortopēdijas centrā. Transporta pakalpojumus, pēc nepieciešamības un respektējot klienta 
vēlmes, veic iestāde ar savu transportu par budžeta līdzekļiem. 

 
Pārbaudes rezultātā informācijas trūkums ir apstiprinājies pilnībā. Cilvēktiesību 

pamatprincips nosaka, ka visi cilvēki savās tiesībās ir vienlīdzīgi. Vienlīdzīguma princips tiek 
pārkāpts arī tad, ja kāda sabiedrības daļa nesaņem informāciju par savām tiesībām. Ja cilvēki 
nezina par iespējām, kuras viņi var izmantot likumā paredzētajā kārtībā, amatpersonām rodas 
iespēja novirzīt šos līdzekļus sev”izdevīgo”cilvēku atbalstam, tādējādi vienai, informētajai, 
cilvēku kategorijai tiek nodrošinātas nepamatotas priekšrocības. Tiesības netraucēti saņemt un 
izplatīt informāciju ietver sevī arī atklātības aspektu. Ja atklātība nekļūst par iestādes darba 
sastāvdaļu, ja iestāde nesniedz sabiedrībai pārskatu par tās pienākumiem, to veikšanu un budžeta 
līdzekļu izmantošanu, ir iespējams manipulēt gan ar darba pienākumiem, gan ar līdzekļiem. 
Viens sociālais darbinieks uz aptuveni 200 pansionāta iemītniekiem, kā arī ierobežotie 
pansionātu budžeta līdzekļi nespēj nodrošināt to, lai pansionātu iemītniekiem būtu pieejama 
nepieciešamā informācija par viņu tiesībām. 

 
 
PSIHONEIROLOĢISKAJĀS SLIMNĪCĀS 
 
Atbilstoši Ārstniecības likuma 65. pantam personām ar psihiskiem traucējumiem un 

psihiskām slimībām ir jānodrošina visas pilsoņa, politiskās, ekonomiskās un sociālās tiesības, 
kuras paredz likums. Psihiski traucējumi vai psihiska slimība nedrīkst būt par iemeslu cilvēka 
diskriminācijai. 

  
1999. gada laikā arvien biežāk birojs saņēma sūdzības no cilvēkiem, kuri dažādu iemeslu dēļ 

nokļuvuši psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Parasti viņi birojā pēc palīdzības griezušies tad, kad 
izrakstās no stacionāra, un sūdzību saturs vairumā gadījumu ir līdzīgs.  

 
Piemēram, pilsone M. skaidroja: 
Uz slimnīcu mani aizveda pret manu gribu ar ātro palīdzību, kuru izsauca mans vīrs. 
Slimnīcas uzņemšanas telpā es uzvedos mierīgi, jo baidījos no sekām, kas var iestāties 
vēlāk, ja izrādīšu pretošanos. Neviens neprasīja, vai esmu ar mieru ārstēties 
stacionārā, visus dokumentus par uzņemšanu slimnīcā kārtoja vīrs, man atlika tikai 
paklausīt. Slimnīcā man deva zāles, par kurām es neko nezinu, atteikties no to 



 

 

lietošanas nav iespējams, jo atrodies pastāvīgā uzraudzībā, ja kāds atsakās dzert 
tabletes, tad viņam sāk špricēt. 

 
Sūdzību iesniedzēji formāli ir labprātīgi piekrituši ārstēties stacionārā, bet patiesais 

labprātības iemesls slēpjas bailēs par turpmākām sekām, neticībā, ka viņi tiks uzklausīti un 
saprasti, neinformētībā par tām tiesībām, kas aizsargā viņu brīvību un personas neaizskaramību. 
Sūdzību iesniedzēji bija vadījušies no kļūdainā pieņēmuma, ka cilvēks psihiatrijas uzskaitē kļūst 
beztiesisks un jebkāda pretošanās tikai pasliktina viņa stāvokli. 

 
Lai varētu pēc iespējas efektīvāk risināt šos jautājumus un novērst likuma pārkāpumus, birojs 

uz konsultatīvo tikšanos uzaicināja Psihiatrijas centra direktori S. Udrasu. Tikšanās laikā tika 
pārrunāti jautājumi par psihiski slimo pacientu tiesībām un to aizsardzības mehānismu, kā arī 
par turpmāko sadarbību sūdzību izskatīšanā. Konsultācijas ar Psihiatrijas centra vadību un 
psihoneiroloģisko slimnīcu galvenajiem ārstiem tiks turpinātas, lai sekmētu cilvēktiesību 
pārkāpumu novēršanu psihoneiroloģiskajās slimnīcās. 



 

 

BIEDROŠANĀS UN PULCĒŠANĀS BRĪVĪBA 
 
Satversmes 102. pantā noteiktas ikviena indivīda tiesības apvienoties biedrībās, politiskās 

partijās un citās sabiedriskās organizācijās, savukārt Satversmes 103. pants aizsargā”iepriekš 
pieteiktu miermīlīgu sapulču un gājienu, kā arī piketu brīvībuī. Šo tiesību pamatmērķis ir 
ikvienam piešķirtās tiesības apvienoties ar citiem, lai paustu un aizsargātu kopējās intereses. Uz 
politisko sfēru orientēta biedrošanās un pulcēšanās brīvība ir demokrātiskas sabiedrības 
raksturīga iezīme, kas maksimāli jāaizsargā no valsts patvaļas. Nacionālajā likumdošanā ir 
pieņemta virkne normatīvo aktu, kas regulē biedrošanās brīvību. 

 
1999. gada februārī un oktobrī sabiedrības un masu mediju uzmanību piesaistīja 

likumprojekta”Grozījumi likumā”Par sabiedriskajām organizācijām un to 
apvienībāmī””izstrādāšana Saeimā. Visplašāko rezonansi izraisīja Tautas partijas piedāvātie 
grozījumi iepriekšminētā likuma 43. pantā, paaugstinot minimālo politiskās organizācijas 
(partijas) dibinātāju skaitu līdz vienam tūkstotim Latvijas pilsoņu. Jāatzīmē, ka pašreizējā 
redakcijā likums paredz, ka politisko partiju var dibināt 200 Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 18 
gadu vecumu. Tā kā vairākas institūcijas pauda pārliecību, ka, nosakot 1000 pilsoņu kā partijas 
dibinātāju minimumu, tiek pārkāptas cilvēktiesību normas, Saeimas Valsts pārvaldes un 
pašvaldības komisija lūdza Valsts cilvēktiesību biroja viedokli attiecīgajā jautājumā. 

 
Valsts cilvēktiesību birojs, informējot gan komisiju, gan arī plašāku sabiedrību ar masu 

mediju starpniecību, norādīja, ka attiecīgo grozījumu pieņemšana pārkāptu vienu no cilvēka 
pamattiesībām – biedrošanās brīvību, kas paredzēta Satversmes 102. pantā, Eiropas Cilvēka 
tiesību un pamatbrīvības aizsardzības konvencijas 11. pantā un citos cilvēktiesību dokumentos. 
Satversmes 116. pants nosaka, ka biedrošanās tiesības var ierobežot likumā paredzētajos 
gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, 
labklājību un tikumību. Vairumā Eiropas valstu ar likumu noteiktais politiskās partijas 
dibinātāju skaits nepārsniedz 10 indivīdus, piemēram, Vācijā partiju var dibināt 7 biedri.  

 
Saeimas vēlēšanu likuma 9. pantā ir noteikts, ka kandidātu sarakstu var iesniegt likumā 

noteiktajā kārtībā reģistrēta politiskā partija, divas vai vairākas politiskās partijas kopīgi vai arī 
to apvienība. Tātad, ja indivīdam būtu nepieciešami vismaz 1000 līdzbiedri, lai izvirzītu sevi par 
kandidātu un piedalītos vēlēšanās, rastos pretruna starp Satversmes 1. pantu un likuma”Par 
sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām”43. pantu, kā arī tiktu pārkāpta Starptautiskā 
pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 25. panta 2. daļa, kas paredz katram pilsonim tiesības 
tikt ievēlētam bez jebkādas diskriminācijas un bez nepamatotiem ierobežojumiem. Tā kā jau 
pašlaik esošais politiskās partijas 200 dibinātāju minimums ir nepamatots ierobežojums 
personas tiesībām tikt ievēlētai, tad 1000 līdzbiedru minimums neapšaubāmi ir pretrunā ar 
demokrātiskas valsts pamatprincipiem un Satversmes 1. un 116. pantu. Lai gan Saeima nolēma 
atbalstīt likuma grozījumus un palielināt minimālo politiskās partijas dibinātāju skaitu līdz 1000, 
Valsts prezidente atteicās izsludināt šo likumu un likumā”Par sabiedriskajām organizācijām un 
to apvienībām”noteiktais dibinātāju skaits netika mainīts. 

 
 
 



 

 

VIENLĪDZĪBA LIKUMA UN VALSTS PRIEKŠĀ – TIESĪBAS 
NETIKT DISKRIMINĒTAM 
 
Satversmes 91. pants nosaka:”Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. 

Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.”Nediskriminācija ir uzskatāma par 
vienu no būtiskākajiem principiem cilvēktiesību respektēšanā un ievērošanā. Dzimumu 
līdztiesība izriet no nediskriminācijas principa, kurš paredz vienādu tiesību un pamatbrīvību 
realizācijas iespēju ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņa rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, 
politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās izcelsmes, kārtas vai cita stāvokļa. 
Nereti veidojas situācijas, kad indivīds ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs tiek diskriminēts viņa 
seksuālās orientācijas dēļ; attieksme pret cilvēku mēdz būt citādāka, ja viņš ir dzimis ārlaulībā, 
nāk no ļoti trūcīgas ģimenes vai atgriežas sabiedrībā no ieslodzījuma vietas. Ir izveidoti 
konkrētu sabiedrības grupu (piemēram, sieviešu, bērnu) cilvēktiesību aizsardzības starptautiski 
mehānismi, lai nodrošinātu riska grupām maksimālu tiesību aizsardzību un novērstu 
diskrimināciju. 

 
Aizsargājot vispārējās nediskriminācijas principu, kā nozīmīgākie biroja veikumi ir jāmin 

Labklājības ministrijai sagatavotais pārskats par sieviešu tiesību stāvokli Latvijā un viedoklis 
par pārkāpumiem, izvērtējot skolēnu matemātikas eksāmenu rezultātus vidusskolās. Šis 
viedoklis, atsaucoties uz daudzajām skolēnu sūdzībām, tika iesniegts Izglītības un zinātnes 
ministrijai, kā arī prokuratūrai. Vispārējā nediskriminācijas principa pārkāpumi attiecībā uz 
atsevišķām sociālajām grupām tiek apskatīti šā ziņojuma sadaļā Atsevišķu sociālo grupu 
tiesības. 

 
 
DZIMUMLĪDZTIESĪBAS JAUTĀJUMU ANALĪZE 
1999. gada martā VCB sagatavoja pārskatu par Pekinas Rīcības plāna ieviešanu Latvijā, kas 

attiecas uz institucionāliem sieviešu sociālo iespēju paplašināšanas mehānismiem; sieviešu 
cilvēktiesībām, sievietēm sabiedriskās saziņas līdzekļos. Šis pārskats tapa sadarbībā ar Latvijas 
Sieviešu nacionālo līgu, Sieviešu tiesību institūtu, Sieviešu invalīdu asociāciju Aspazija un 
Latvijas Akadēmiski izglītoto sieviešu apvienību. Katrā no minētajām nodaļām tika analizēti 
Rīcības programmas ieviešanas aspekti – veiksmīgi programmu vai projektu piemēri, iegūtā 
pieredze, prioritātes turpmākajam darbam un jaunas iniciatīvas.  

 
Pārskata sadaļā Sieviešu cilvēktiesības tika iekļautas rekomendācijas likumdošanas izmaiņām, 

kas sekmētu dzimumvienlīdzības un nediskriminācijas principu nostiprināšanu Latvijas 
likumdošanā: 

1. likuma”Par sociālo palīdzību”19. panta 1. punktā svītrot ierobežojumu par bērnu 
kopšanas pabalsta izmaksu tikai personām, kas nav nodarbinātas vairāk par 20(34) 
stundām nedēļā; 
2. likumu”Par maternitātes un slimības pabalstiem”papildināt ar normu par 
maternitātes pabalsta izmaksu minimālās algas apjomā sociāli apdrošinātu personu 
apgādībā esošām mātēm; 
3. jāpārskata sociālā palīdzība sievietēm, kuras audzina bērnu no 1,5 līdz 3 gadu 
vecumam, lai, ģimenē piedzimstot otram bērnam, sieviete nezaudētu pensijas iemaksas 
un iespēju pilnā mērā saņemt maternitātes pabalstu; 



 

 

4. vispusīgi izvērtēt minimālās algas noteikšanas lietderību vairākos līmeņos 
proporcionāli darbinieka kvalifikācijai; 
5. paaugstināt darba samaksu no valsts budžeta finansējamās iestādēs, t. i., cilvēku 
aprūpes un darbaspēka veidošanas nozarēs, kas sekmētu darba kvalitāti tajās un līdz ar 
to visa darbinieku potenciāla kvalitatīvāku izaugsmi turpmākajam laikposmam; 
6. papildināt Darba likumu kodeksu ar normu, kas ļautu arī tēvam – pēc ģimenes 
izvēles – izmantot bērna kopšanas atvaļinājumu. 

Pārskats tika iesniegts Labklājības ministrijā 1999. gada 8. martā. 
Birojs ir izskatījis arī vairākas sūdzības par dzimumdiskrimināciju darbavietā un policijas 

attieksmi pret vardarbību ģimenē. Šīs problēmsituācijas tiek apskatītas ziņojuma sadaļās 
Tiesības uz brīvību un personas neaizskaramību un Tiesības uz darbu. 

 
 
BIROJA VIEDOKLIS SKOLĒNU EKSĀMENU NOVĒRTĒJUMA 
LIETĀ 
1999. gada 16. jūnijā pēc 12. klases matemātikas eksāmena rezultātu paziņošanas Valsts 

cilvēktiesību birojs saņēma daudzu skolu audzēkņu un viņu vecāku sūdzības par negodīgu 
attieksmi pret skolēniem eksāmenu novērtēšanā. 

Pēc Valsts cilvēktiesību birojā rīcībā esošās informācijas, 2 558 skolēniem Latvijā 1999. gadā 
netika izsniegts sertifikāts par eksāmena nokārtošanu, jo šie skolēni, pēc Izglītības un zinātnes 
ministrijas ierēdņu domām, neesot eksāmenu kārtojuši godīgi. 

Par slēdzienu varēja iesniegt apelācijas sūdzību, taču skolēniem nebija zināms, ko apstrīdēt, 
jo viņi saņēma tikai noraidošu rezultātu bez jebkāda pamatojuma vai paskaidrojuma, kāpēc 
darbs uzskatāms par anulējamu. 

Valsts cilvēktiesību birojs, izpētot lietas apstākļus, konstatēja vairākas procesuālas nepilnības, 
kas varētu būt par pamatu cilvēktiesību pārkāpumiem. 

Lai arī skolēniem tika dota apelācijas iespēja, viņi nevarēja uzrakstīt izsmeļošu pamatojumu, 
jo nezināja, par ko tiek apsūdzēti. Šo apstākli var uzskatīt arī par nevainīguma prezumpcijas, kas 
noteikta Satvermes 92. pantā, pārkāpumu, jo nevis Izglītības satura eksaminācijas centrs 
pierādīja skolēnu vainu, bet skolēniem bija jāattaisno pārkāpumi, par kuriem viņi nemaz nebija 
informēti. 

 
Pilnībā netika ievērots informācijas atklātības un pieejamības princips, jo skolēniem iepriekš 

nebija zināmi vērtēšanas kritēriji, apelācijas iespējas un procedūra. Apelācijas iesniegšanas 
termiņš bija pārāk īss, lai spētu to sagatavot un savlaicīgi iesniegt; īpaši no tā cieta lauku skolu 
skolēni, kuri informāciju saņēma jau pēc apelācijas iesniegšanas termiņa beigām.  

Valsts cilvēktiesību birojs nosūtīja savu viedokli Izglītības un zinātnes ministram, norādot, ka 
jebkurā novērtējumā ļoti svarīgs ir taisnīguma un objektivitātes princips un nav pieļaujama 
cilvēka tiesību ierobežošana vai viņa statusa pasliktināšana, balstoties uz subjektīviem 
pieņēmumiem, un lūdza objektīvi pārskatīt pieņemto lēmumu un rast iespēju pozitīvi un taisnīgi 
atrisināt radušos problēmu.  

Valsts cilvēktiesību birojs lūdza arī prokuratūru izvērtēt Izglītības un zinātnes ministrijas 
ierēdņu darbības saistībā ar 12. klašu matemātikas eksāmenu un pārbaudīt, vai zināšanu 
novērtēšanas procesā nav pieļauta prettiesiska rīcība un procesuāli pārkāpumi. 

 
 



 

 

 
TIESĪBAS UZ PRIVĀTĀS DZĪVES NEAIZSKARAMĪBU 
 
Satversmes 96. pants ikvienam indivīdam paredz tiesības uz privātās dzīves, mājokļa un 

korespondences neaizskaramību. Šo tiesību aizsardzība ir paredzēta arī starptautiskajos 
cilvēktiesību dokumentos – Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 8. 
pantā, Starptautiskā pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām 17. pantā u. c. cilvēktiesību 
dokumentos. Šo tiesību aizsardzība ir nepieciešama tāpēc, lai pasargātu cilvēku no valsts 
patvaļīgas rīcības, iejaucoties viņa un viņa ģimenes dzīvē. Jēdziens”privātā dzīve”ietver sevī 
informācijas par personu vākšanu un izmantošanu, attiecības ar citiem cilvēkiem utt. 
Krimināllikums paredz kriminālatbildību par personas dzīvokļa neaizskaramības pārkāpšanu, 
savukārt Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēts administratīvais sods par masu 
informācijas līdzekļu izmantošanu, iejaucoties personiskajā dzīvē. 

 
1999. gada laikā VCB atkārtoti ir sniedzis viedokļus par tiesībām uz privātās dzīves 

neaizskaramību – šo tiesību pārkāpumiem un samērīgu ierobežošanu. Ir sniegts atzinums tiesai, 
kā arī izteikti viedokļi sakarā ar pieņemtajiem valsts normatīvajiem aktiem.  

 
1999. gada februārī Valsts cilvēktiesību birojā griezās N. K. kundze ar lūgumu dot 
atzinumu par avīzēs publicētajiem rakstiem, kuros minētas viņas iespējamās sodāmības 
un veselības stāvoklis. Valsts cilvēktiesību birojs savā atzinumā 25. februārī 
paskaidroja: vārda brīvība, kurā ietilpst tiesības izplatīt informāciju, pieder pie 
demokrātiskās sabiedrības neatņemamām sastāvdaļām. No otras puses, vārda brīvība 
var tikt ierobežota, ja ar to tiek aizskartas citu indivīdu (šajā gadījumā – N. K.) tiesības.  
 
Valsts cilvēktiesību biroja atzinums tika iesniegts kā ekspertu slēdziens tiesā, kas 
izskatīja N. K. prasību pret preses izdevumiem. Pēc biroja rīcībā esošās informācijas, 
avīžu publikācijās tika minēti sekojoši N. K. privātās dzīves aspekti: sodāmība un 
veselības stāvoklis. Tiesā iesniegtajā atzinumā VCB norādīja, ka personas dati ir 
privātās dzīves neaizskaramības sastāvdaļa. Šajā gadījumā personas datiem 
pielīdzināmas ziņas par sodāmību, kā arī ziņas par veselības stāvokli. Publicējot šādus 
datus bez personas ziņas un piekrišanas, ir tikušas pārkāptas personas tiesības uz 
privātās dzīves neaizskaramību. 

 
1999. gada janvārī VCB sniedza savu atzinumu par tiesību uz privātās dzīves neaizskaramību 

sakarā ar ierobežojumiem veselības aizsardzības jomā, kādi ir noteikti MK noteikumos”Kārtība, 
kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu 
izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos”un”Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība”. 
Šajos dokumentos tika noteiktas valsts tiesības veidot datu bāzes par personu saslimstību ar 
infekcijas slimībām un valsts tiesības veikt personu piespiedu pārbaudes un ārstēšanu bīstamu 
infekcijas slimību gadījumos. 

 
VCB, izskatījis augstākminētos noteikumus, kā arī Labklājības ministrijas sagatavoto 

rīkojumu paraugus par piespiedu izolēšanu un ārstēšanu, atzina, ka šāda veida privātās dzīves 
ierobežojumi nav pretrunā ar Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju, 
– valsts mērķis, pieņemot šos noteikumus, bija veselības aizsardzība, un konvencija pieļauj 
šādas atkāpes, ja likumdošana pietiekami skaidri nosaka kompetentajām iestādēm piešķirtās 



 

 

rīcības brīvības apmērus un veidus. Šis piemērs var kalpot par paraugu, kā valsts, paplašinot 
savu tiesību un ierobežojot indivīdu tiesību apjomu, garantē personām visas Satversmē noteiktās 
tiesības. 

 
No 1998. gada 15. decembra VCB saņemtas vairākas rakstveida un mutvārdu sūdzības par 

jaunajiem ārstniecības personu kodiem, kas tika ieviesti no 1999. gada 1. janvāra ar Labklājības 
ministrijas Valsts obligātās veselības apdrošināšanas Centrālā fonda rīkojumu, – ar šo rīkojumu 
tika noteikta jauna ārstniecības personu kodu sistēma, kurā ārstniecības personām uz 
rēķintaloniem un recepšu veidlapām diploma numura vietā jāuzrāda Iedzīvotāju reģistra 
piešķirtais personas kods. Sūdzību pamatā bija apgalvojumi, ka ar to pacientiem, t. i., 
privātpersonām, tiek izpausts Iedzīvotāju reģistra piešķirtais personas kods bez ārstniecības 
personu piekrišanas. Iepriekš konsultējoties ar Ārstu biedrību, VCB lūdza, lai Labklājības 
ministrijas Valsts obligātās veselības apdrošināšanas Centrālais fonds rīkojumu”Par ārstniecības 
personu kodiem”izmainītu daļā, kas attiecas uz ārstniecības personu datu nokļūšanu pacientu 
rīcībā. Biroja lūgums tika pilnībā noraidīts, pamatojoties uz apgalvojumu, ka Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes piešķirtais individuālais personas kods nevar būt konfidenciāla 
informācija, kaut arī tajā ir iekļauti cilvēka dzimšanas dati. 

TICĪBAS BRĪVĪBA 
 
Satversmes 99. pants nosaka:”Katram ir tiesības uz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības 

brīvību.”Šīs tiesības ir paredzētas Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos cilvēktiesību 
dokumentos – ANO Starptautiskā pakta par civilajām un politiskajām tiesībām 18. pantā, 
Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pantā, Deklarācijas par 
jebkuras neiecietības un diskriminācijas, kas balstās uz reliģiju vai pārliecību, izskaušanu 1. 
pantā un citos dokumentos. Nozīmīgākais normatīvais akts, kas regulē tiesības uz reliģiskās 
pārliecības brīvību nacionālā līmenī, ir Reliģisko organizāciju likums. Tā mērķis ir”garantēt 
Latvijas iedzīvotājiem tiesības uz reliģijas brīvību, kas ietver tiesības brīvi noteikt savu attieksmi 
pret reliģiju, individuāli vai kopā ar citiem pievērsties kādai reliģijai vai nepievērsties nevienai 
no tām, brīvi mainīt savu reliģisko vai citu pārliecību, ievērojot spēkā esošos likumdošanas 
aktus”. (2. panta 2. daļa.) Tādējādi valstij jānodrošina šā likuma mērķa sasniegšana, garantējot 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam tiesības uz reliģijas brīvību.  

 
Gada laikā birojs ir turpinājis līdzdarboties Tieslietu ministrijas Jauno reliģisko kustību 

pētīšanas konsultatīvajā padomē. Tomēr nozīmīgākās biroja aktivitātes reliģiskās pārliecības 
brīvības jomā ir saistītas ar to personu tiesībām, kuras vēlas atteikties no obligātā militārā 
dienesta reliģiskās pārliecības dēļ. Birojs ir izskatījis vienu šādu sūdzību, sagatavojis atzinumu 
tiesai, kā arī izteicis savu atbalstu Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
iniciatīvai veikt grozījumus Obligātā militārā dienesta likumā, kas šādas tiesības nodrošinātu. 

 
Personas tiesības atteikties no bruņota militāra dienesta idejiskas pārliecības dēļ ir svarīgāko 

pamatbrīvību – domu, reliģijas, sirdsapziņas un ticības brīvības – izpausmes veids. Apziņas 
brīvība ir garantēta starptautiskajos dokumentos un Satversmē, kam ir augstāks spēks nekā 
Obligātā militārā dienesta likumam. Valsts cilvēktiesību birojā griezās Jehovas liecinieku 
draudzes locekļi, kas pamato savu atteikšanos no militārā dienesta ar sirdsapziņas un reliģijas 
brīvību. Tas ir nozīmīgs Jehovas liecinieku reliģijas priekšraksts, un viņiem būtu pieņemams 
tikai nemilitārs darba dienests civilpersonu vadībā. Jehovas liecinieki Latvijā ir jauna reliģiskā 
kustība, taču šī draudze ir Latvijā reģistrēta un likumīgi darbojas kopš 1998. gada. 



 

 

 
Eiropas Padomes 1987. g. Rekomendācijas nr. (87)8”Uz apziņu balstīti iebildumi obligātajam 

militārajam dienestam”1. pantā noteikts, ka ikvienai obligātajam militārajam dienestam 
pakļautai personai, kam saskaņā ar viņa sirdsapziņu nav pieļaujama ieroču lietošana, ir 
tiesības atteikties no šāda dienesta noteiktā kārtībā. Šādas personas var tikt pakļautas 
alternatīvajam dienestam. 

 
EP 1977. g. Rekomendācijā nr. 816”Par tiesībām uz atteikšanos no militārā dienesta, 

balstoties uz sirdsapziņu”kā pamatprincips minēts, ka militārajam dienestam pakļautai personai, 
kura, pamatojoties uz viņas sirdsapziņas brīvību, reliģiskiem, etniskiem, morāles, humānisma, 
psiholoģiskiem vai līdzīgiem motīviem, atsakās no militārā dienesta, ir tiesības būt atbrīvotai no 
pienākuma dienēt valsts obligātajā dienestā. Šīs tiesības loģiski izriet no cilvēka pamattiesībām, 
kas garantētas Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 9. pantā. 

 
ANO Cilvēktiesību komitejas rezolūcijā 1995/83 noteikts pievērst uzmanību ikviena tiesībām 

atteikties no militārā dienesta, pamatojoties uz savu sirdsapziņu, kā likumīgu domu, apziņas un 
reliģijas brīvības aspektu, kas paredzēts Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 18. pantā, kā arī 
Starptautiskā pakta par civilajām un politiskajām tiesībām 18. pantā. 

 
Eiropas valstis praksē ir atrisinājušas šo jautājumu. Lielākajā daļā EP dalībvalstu, kurās 

pastāv obligātais militārais dienests, ir iespēja izvēlēties arī alternatīvo dienestu. Šim dienestam, 
saskaņā ar EP ieteikumiem, jābūt vienlīdz apgrūtinošam, tas var būt laika ziņā ilgāks nekā 
militārais dienests. 

 
Daļa valstu (piemēram, Skandināvijas valstis, Nīderlande) savā likumdošanā un praksē ir 

nostiprinājušas procedūru, atbrīvojot no obligātā militārā dienesta Jehovas lieciniekus 
(Zviedrijā) vai vispār personas, kas to nevar veikt personiskās pārliecības dēļ (Somija, Dānija).  

 
Līdz 10.02.1997. g. Obligātā militārā dienesta likuma pieņemšanai Latvijā pastāvēja 

alternatīvais dienests. No 1990. g. marta līdz 1997. g. februārim LR likumos (01.03.1990. g. 
likums”Par alternatīvo (darba) dienestu’’, 27.04.1993. g. likums”Par obligāto valsts dienestu’’) 
noteiktais pienākums pildīt militāro dienestu tika saistīts ar personas apziņas un pārliecības 
brīvības garantēšanu, izveidojot alternatīvo (darba) dienestu. Tātad likumdevējs atzīst, ka 
tiesības atteikties no militārā dienesta ir saistāmas ar personas tiesībām uz apziņas brīvību. To, 
ka likumdevējs būtu mainījis nostāju šajā jautājumā, neapliecina fakts, ka 10.02.1997. g. 
Obligātā militārā dienesta likumā nav paredzēta alternatīva militārajam dienestam, jo no likuma 
apspriešanas gaitas (Saeimas 28.08.1996. g. sēdes stenogramma) redzams, ka alternatīva nav 
paredzēta finansiālu apsvērumu dēļ. 

 
Valsts cilvēktiesību birojs pilnībā atbalsta alternatīvā dienesta izveidi, jo valstij ir jārespektē 

personas apziņas un reliģijas brīvība, kas var būt krasā pretrunā ar piedalīšanos militārās 
aktivitātēs. Pašlaik likumos nav paredzēta iespēja pildīt alternatīvo dienestu, kā arī atteikties no 
militārā dienesta personīgās pārliecības dēļ, taču Satversmē tiek garantēta apziņas brīvība. Tas, 
ka Latvijā personām nav šādu iespēju, uzskatāms par viņu tiesību ierobežojumu. 

 
Valsts cilvēktiesību birojs 1999. gada 9. novembrī atkārtoti izteica savu atbalstu 

likumdošanas izmaiņām, kas garantētu tiesības atteikties no militārā dienesta reliģiskās 
pārliecības dēļ. Priekšlikumus veikt šādas izmaiņas Obligātā militārā dienesta likumā 9. 



 

 

novembra sēdē pieņēma Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija un nosūtīja tos 
Aizsardzības un iekšlietu komisijai. 

 



 

 

PILSONĪBA UN PĀRVIETOŠANĀS BRĪVĪBA 
 
Brīvas pārvietošanās pamatprincipi ir paredzēti Satversmē. 98. pantā noteikts:”Ikvienam ir 

tiesības brīvi izbraukt no Latvijas. Ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts 
aizsardzībā un viņam ir tiesības brīvi atgriezties Latvijā. Latvijas pilsoni nevar izdot 
ārvalstīm.”Tādējādi šajā Satversmes pantā ir noteiktas tiesības brīvi izbraukt un atgriezties 
Latvijā ne tikai LR pilsoņiem, bet arī nepilsoņiem, kuri ir saņēmuši nepilsoņa pasi likumā 
noteiktajā kārtībā. Satversmes 101. pants ir nepilsoņu tiesības ierobežojoša norma, jo tikai 
Latvijas pilsonim tiek piešķirtas tiesības piedalīties valsts un pašvaldību darbībā (ieskaitot 
tiesības vēlēt un tikt ievēlētam), kā arī pildīt valsts dienestu. Nosakot ierobežojumus 
nepilsoņiem, valstij ir jāievēro nediskriminācijas princips, lai nepamatoti netiktu ierobežotas 
nepilsoņu tiesības. 

 
Valsts cilvēktiesību birojs 1999. gadā ir saņēmis 70 rakstveida sūdzības, no kurām 59 ir 

atrisinātas vai izbeigtas ar ieteikumu. Par iespējamiem tiesību uz darbu pārkāpumiem birojs ir 
sniedzis 434 mutvārdu konsultācijas. 

 
Šogad birojā saņemts vairāk sūdzību no personām, kuras nevar apmainīt pasi tāpēc, ka pasē 

nav pieraksta atzīmes, un no personām, kuras tiek izliktas no dzīvokļa ar tiesas spriedumu bez 
citas dzīvojamās platības ierādīšanas. Daudz sūdzību ir bijis par to, ka nepilsoņu pasi nevar 
saņemt personas bez pieraksta vietas, turklāt šie cilvēki sastāda lielāko daļu no tā nepilsoņu 
skaita, kas pēc 2000. gada 1. janvāra nebūs apmainījuši PSRS pilsoņu pasi. Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde ir izdevusi rīkojumu, kas atļauj cilvēkiem, kuri izlikti no dzīvokļiem 
bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, kopā ar dokumentiem iesniedzot tiesas sprieduma 
norakstu, saņemt LR nepilsoņa pasi. Joprojām liels skaits sūdzību tiek saņemts no personām, 
kurām anulēts personas kods un izsniegts izbraukšanas rīkojums, vispusīgi neiepazīstoties ar 
lietas apstākļiem. Dažkārt, izsniedzot izbraukšanas rīkojumu, tiek šķirtas ģimenes. 

 
Lielu nozīmi LR pilsoņiem ir devusi pievienošanās Šengenas līguma dalībvalstīm un 

noslēgtie bezvīzu režīmi ar ārvalstīm, kas atvieglo iespēju kārtot dažādus darījumus, kā arī 
ekskursijās apmeklēt ES un citas valstis. 

  
Birojā vairākas reizes ir vērsušies cilvēki, kuri dažādu – dažreiz pat visai neskaidru – iemeslu 

dēļ tiek aizturēti uz robežas. 
Birojā vērsās LR pilsonis V., kurš nepaskaidrotu un nezināmu iemeslu dēļ tika izraidīts 
no Lielbritānijas, iespiežot pasē zīmogu par aizliegumu 3 gadus iebraukt šajā valstī, lai 
gan viņam bija gan biļete atpakaļceļam, gan rezervēta viesnīca un nepieciešamā naudas 
summa. Šā iemesla dēļ nenotika svarīgs biznesa darījums un V. tika nodarīts gan 
materiāls, gan morāls kaitējums. 

 
Tomēr jāatzīst, ka tiek saņemts arvien mazāk sūdzību par cilvēktiesību pārkāpumiem uz 

robežas, kas liek domāt, ka robežsargi un muitnieki kļūst zinošāki cilvēktiesību jomā. 
 
1999. gada 31. decembrī beidzās derīguma termiņš bijušās PSRS iekšzemes pasēm. Līdz šim 

laikam tās jānomaina pret LR nepilsoņu pasēm. Pases nenomaiņas gadījumā persona zaudē LR 
nepilsoņa statusu un turpmāk Latvijā varēs uzturēties, tikai saņemot uzturēšanās atļauju. Šajā 
jautājumā Valsts cilvēktiesību birojā vēršas aizvien vairāk personu, kurām nav LR pilsoņa 



 

 

statuss, sūdzoties par problēmām, kas rodas sakarā ar pases apmaiņu. Visbiežāk problēmu rada 
tas, ka cilvēki nezina, kur saņemt vienu vai otru trūkstošo dokumentu, kā arī ierēdņu neizdarība 
vai vilcināšanās.  

Birojā vērsās LR nepilsone A., kuras vīrs iesniedza iesniegumu bijušās PSRS pilsoņa 
pases nomaiņai jau pirms gada, taču, ierodoties saņemt pasi, viņam tika paskaidrots, ka 
iesniegums pazudis. Viņš iesniedza otru iesniegumu, taču arī uz to atbildes nebija ilgāk 
par mēnesi, pasu daļas darbinieki atrunājās, ka ir jāpārbauda dokumenti, un minēja arī 
dažādus citus ieganstus. Visu šo laiku A. vīram nebija pases. Birojs, iejaucoties šajā 
lietā, panāca, ka šim cilvēkam līdz LR nepilsoņa pases izsniegšanai tika atdota PSRS 
pase.  
 

Kad stāsies spēkā likumā noteiktais termiņš, birojā varētu palielināties sūdzību skaits no tiem 
LR iedzīvotājiem, kuri nebūs apmainījuši savu bijušās PSRS iekšzemes pasi pret LR derīgu 
personu apliecinošu dokumentu. 

 
 
 
TIESĪBAS UZ IESNIEGUMU IZSKATĪŠANU UN ATBILDES 
SAŅEMŠANU VALSTS UN PAŠVALDĪBU IESTĀDĒS  
 
Šīs tiesības garantē Satversmes 104. pants: Ikvienam ir tiesības vērsties valsts vai pašvaldību 

iestādēs ar iesniegumiem un saņemt atbildi pēc būtības. Šo pantu nereti pārkāpj amatpersonas. 
Valsts cilvēktiesību birojs šajos gadījumos vēršas pie pārkāpuma izdarītāja augstākstāvošās 
iestādes, un rezultāts vairākumā gadījumu ir pozitīvs. Tomēr sastopami atsevišķi indivīdi, kas 
nepārtraukti raksta iesniegumus visdažādākajām iestādēm. Ja uz kādu no daudzajiem 
iesniegumiem aizkavējas atbilde, seko sašutuma pilna reakcija: sūdzības Saeimai, valdībai, 
Valsts cilvēktiesību birojam, starptautiskajām organizācijām un Ģenerālprokuratūrai. Piemēram, 
A. B. kunga sūdzības par N pilsētas domes rīcību, lai gan dome 1999. gadā atbildējusi viņam 
septiņas reizes. 

 
1999. gadā VCB saņemtas 6 rakstveida sūdzības un sniegtas 64 mutvārdu konsultācijas par 

indivīda tiesībām uz iesniegumu izskatīšanu un atbildes saņemšanu valsts un pašvaldību 
iestādēs. No iesniegtajām rakstveida sūdzībām atrisinātas 2, izbeigtas ar ieteikumu 2 un atteiktas 
kā nepamatotas 2. 

 



 

 

III. EKONOMISKĀS, SOCIĀLĀS UN 
KULTŪRAS TIESĪBAS  

TIESĪBAS UZ MĀJOKLI 
 
 
Indivīda tiesības uz mājokli garantē Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un 

kultūras tiesībām 11.(1) pants:”Šā pakta dalībvalstis atzīst katra tiesības uz viņa un viņa 
ģimenes atbilstošu dzīves līmeni, ieskaitot atbilstošu uzturu, apģērbu un mājokli, un tiesības 
pastāvīgi uzlabot dzīves apstākļus. Dalībvalstis veiks nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
šo tiesību īstenošanu, atzīstot šajā ziņā starptautiskās sadarbības brīvprātības principa svarīgo 
nozīmi.” 

 
Latvijas Republika šim paktam pievienojusies 1990. gada 4. maijā; tas ir ticis ratificēts un ir 

juridiski saistošs no 1992. gada 14. jūlija. 
Pakta 11. panta prasību izpildi nodrošina 1993. gada 11. maijā pieņemtais likums”Par valsts 

un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”, saskaņā ar šo likumu 1993. gada 23. 
novembrī pieņemti MK noteikumi”Par kārtību, kādā reģistrējamas personas (ģimenes) dzīvokļa 
jautājumu risināšanai paredzētās valsts un pašvaldību palīdzības saņemšanai”. 

 
1999. gadā VCB saņemtas 122 rakstveida sūdzības un sniegtas 848 mutvārdu konsultācijas 

par indivīda tiesībām uz mājokli. No iesniegtajām rakstveida sūdzībām atrisinātas 9, izbeigtas ar 
ieteikumu 43 un atteiktas kā nepamatotas 24. 

 
Kā pozitīvs biroja darbības rezultāts jāmin atrisināta sūdzība par Rīgas pilsētas 
Latgales priekšpilsētas dzīvokļu daļas neiekļaušanos saprātīgos termiņos, atjaunojot 
ugunsgrēkā cietušu dzīvokli, kurā mitinājās trūcīga ģimene – māte ar četriem 
nepilngadīgiem bērniem. Latgales priekšpilsētas izpilddirekcijas atbildē birojam tika 
sniegta informācija par jau veiktajiem darbiem un par konkrētiem termiņiem, kuros 
pašvaldība apņemas pabeigt dzīvokļa remontu. 

 
Nereti saņemtās sūdzības liecina par cilvēktiesību pārkāpumu, taču tā novēršanai pietiek ar 

paša iesniedzēja atbilstošu rīcību, un biroja iejaukšanās nav nepieciešama vai arī nav iespējama 
(piemēram, ja lieta tiek izskatīta tiesā). Šādos gadījumos iesniedzējs saņem radušās situācijas 
vērtējumu no likuma un cilvēktiesību viedokļa un ieteikumu, kā vajadzētu rīkoties, lai novērstu 
pret viņu vērsto cilvēktiesību pārkāpumu un atrisinātu radušos problēmu. 

 
Atbilstoši VCB datiem 1999. gadā ievērojami pieaudzis konfliktsituāciju skaits starp 

īrniekiem un namīpašniekiem. LR likumdošana nenodrošina efektīvus mehānismus, lai 
aizsargātu tiesības uz mājokli, un konfliktsituācijas nereti turpinās ar īres līguma nepildīšanu no 
namīpašnieku puses vai arī ar īrnieku pretlikumīgu izlikšanu no dzīvokļiem. Mēģinājums 
izveidot īres tiesas, kas būtu atbildīgas par šādu konfliktsituāciju risināšanu, šogad ir beidzies 
neveiksmīgi. Uzskatot izveidojušos situāciju par kritisku Latvijas iedzīvotāju cilvēktiesību 
ievērošanai, 1999. gada 1. novembrī VCB nosūtīja Valsts prezidentei, Saeimas priekšsēdētājam 
un Ministru prezidentam ziņojumu par Latvijas starptautisko saistību izpildi attiecībā uz indivīda 
tiesībām uz mājokli. 



 

 

Paziņojumā tika norādīts indivīda tiesību uz mājokli likumiskais pamats – Starptautiskā pakta 
par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 11.(1) pants un likums”Par valsts un 
pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”, kā arī iekļauta VCB rakstveida un 
mutvārdu sūdzību statistika par indivīda tiesībām uz mājokli. 

 
Vēstulē tika akcentētas trīs VCB skatījumā galvenās problēmas attiecībā uz indivīda tiesībām 

uz mājokli: 
 
1. Analizējot birojā saņemtās sūdzības un sniegtās mutvārdu konsultācijas, vairākumā 
gadījumu VCB konstatējis, ka valsts nerada iespēju personai realizēt tiesības uz atbilstošu 
dzīves līmeni, ieskaitot atbilstošu mājokli. Saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu valsts un 
pašvaldību pienākums ir rūpēties par tiem indivīdiem, kuri paši par sevi nevar pilnvērtīgi 
parūpēties. Likums”Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”garantē 
valsts palīdzību un vienlaikus uzliek par pienākumu pašvaldībām sniegt šo palīdzību 
iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā likumā noteiktajā kārtībā. (1. panta 2. daļa). 
Tomēr praktiski valsts nenodrošina šo palīdzību, jo likuma subjektu – mazaizsargāto, 
maznodrošināto, bāreņu, no ieslodzījuma atbrīvoto u.c. personu – skaits pārsniedz pašvaldību 
brīvo dzīvokļu skaitu. 
 
2. 2000. gadā vienlaikus lielam skaitam namīpašumu beidzas likumdošanā noteiktais septiņu 
gadu termiņš, pēc kura beigām denacionalizēto namu īpašnieki var izlikt īrniekus no 
dzīvokļiem, neierādot līdzvērtīgu dzīvojamo platību. LR likums”Par namīpašumu 
denacionalizāciju Latvijas Republikā”nosaka: Izlikšana no denacionalizētajiem namiem 
pieļaujama tikai likuma”Par dzīvojamo telpu īri”noteiktajā kārtībā, bet pirmajos septiņos 
gados pēc īpašuma tiesību atjaunošanas – tikai ierādot citu līdzvērtīgu dzīvojamo telpu, ja 
īpašnieks prasa īrnieku izlikšanu, pamatojoties uz likuma”Par dzīvojamo telpu īri”29. panta 
4. un 5. punktu. Vairums bijušo īpašnieku un viņu mantinieku atguva savus namīpašumus 
1993. gadā. Jau 1999. gada 2. pusē VCB uz konsultācijām ieradās īrnieki (1 – 3 cilvēki 
dienā), kas saņēmuši brīdinājumus no namīpašnieka, ka viņu īres līgums pēc sešiem 
mēnešiem tiks izbeigts pēc izīrētāja iniciatīvas bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas, 
minot par iemeslu to, ka namā nepieciešams veikt kapitālo remontu (saskaņā ar likuma”Par 
dzīvojamo telpu īri”29. panta 4. daļu). Vairums šo cilvēku nekādā ziņā nepieder ne pie 
maznodrošinātajiem, ne mazaizsargātajiem. Taču arī ne pie pārticīgajiem: viņiem nav bijis 
iespējams izveidot vērā ņemamus naudas uzkrājumus. Nepieciešamība sešu mēnešu laikā 
atrast dzīvokli, to izremontēt un pārcelties daudziem vienkārši nav pa spēkam. Kā birojs ir 
konstatējis no saņemtajām sūdzībām šajā jomā, lai noīrētu dzīvokli, ir vai nu jāsedz 
iepriekšējā īrnieka parādi, vai arī jāiegādājas īres tiesības, kas ir Latvijas dzīvokļu izīrēšanas 
praksē ieviestas paražu tiesības. Valsts cilvēktiesību birojs nevēlas ierobežot namīpašnieku 
intereses, tomēr uzskata, ka būs ievērojami vairāk tādu cilvēku, kas saskarsies ar ļoti smagām 
dzīvokļa problēmām.  
 
3. VCB klienti bieži sniedz informāciju par klajiem likuma pārkāpumiem no izīrētāja puses. 
Piemēram, gadiem ilgi netiek salabots jumts vai novērsti kādi komunikāciju defekti, kas ir 
izīrētāja pienākums saskaņā ar likuma”Par dzīvojamo telpu īri”40. pantu. Vai, piemēram, 
īrniekam tiek atteikta iespēja dzīvoklī ierīkot individuālos ūdens skaitītājus vai arī nepamatoti 
netiek izsniegta dzīves vietas izziņa 22-dz. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu vienīgā 
iespēja panākt, lai izīrētājs rīkotos likumīgi, ir griezties tiesā, kas ir dārgs un laikietilpīgs 
process. Nav efektīvu mehānismu, lai indivīds varētu aizstāvēt savas tiesības šajā jomā. 



 

 

 
Pamatojoties uz iepriekš minēto, kā arī uz likuma”Par Valsts cilvēktiesību biroju”9. pantu, 

birojs ziņojumā norādīja, ka indivīda ekonomisko un sociālo tiesību garantēšana ir tikpat svarīga 
kā politisko brīvību nodrošināšana un prasa no valsts pozitīvu un aktīvu rīcību. VCB ierosināja 
veikt konkrētus pasākumus, lai apzinātu īrnieku problēmas mūsu valstī un rastu iespēju tās 
risināt. 
1999. gadā situācija tiesību uz mājokli nodrošināšanā ir uzskatāma par sarežģītu un kritisku. 

Savu pilnvaru ietvaros VCB ir izskatījis iedzīvotāju sūdzības par iespējamiem tiesību 
pārkāpumiem, sniedzis mutvārdu konsultācijas, norādījis Latvijas likumdevēju un izpildvaras 
struktūrām uz kritisko situāciju. Bez tam biroja pārstāvji ir piedalījušies vairākās konsultatīvās 
darba grupās, kā arī snieguši informāciju laikrakstiem, televīzijas ziņu raidījumiem un 
tematiskajām pārraidēm.  

 
Biroja pārstāvji vairākkārt ir piedalījušies diskusijās par tiesībām uz mājokli, kuras organizē 

pašvaldību institūcijas, nevalstiskās organizācijas un masu mediji. 1999. gada septembrī šādu 
tikšanos organizēja laikraksta”Čas” redakcija. Apspriede bija veltīta problēmām, kas saistītas ar 
kooperatīvo dzīvokļu iemītnieku sūdzībām par”Rīgas siltumu’’, kurš nepieslēdz siltumam 
kooperatīvās daudzstāvu mājās atsevišķu parādnieku vainas dēļ. 

Sarunā piedalījās dzīvokļu kooperatīvu vadība, īrnieku pārstāvji,”Rīgas siltuma”vadības 
pārstāvji, pārstāvji no preses un televīzijas, kā arī VCB biroja juriste. 

Apspriedē tika uzklausīts”Rīgas siltuma”vadības viedoklis par to, ka uzņēmums nav tiesīgs 
piegādāt preci, t.i., siltumu, tām kooperatīvu mājām, kas pilnībā nav norēķinājušās par šo 
pakalpojumu, kā arī jau vairākus mēnešus ir uzņēmuma parādnieces.  

Kooperatīva iedzīvotāji izteica viedokli, ka godprātīgiem maksātājiem siltums būtu jāsaņem, 
kā arī ierosināja meklēt tehniskas iespējas sasāpējušās problēmas risināšanai. Daudzi iedzīvotāji 
izteica neapmierinātību ar kooperatīvu valdes pasīvo un bezatbildīgo darbu, jo savlaicīgi netiek 
piedzīti nemaksātāju parādi, kā arī netiek iesniegtas prasības tiesā. 

Savukārt vairums kooperatīvu valdes priekšsēdētāju aizbildinājās ar lietu ilgo izskatīšanu 
tiesā, kā arī izteica priekšlikumu”Rīgas siltumam”rast iespējas parādniekiem veikt atliktos 
maksājumus un slēgt trīspusējus līgumus starp iedzīvotājiem, kooperatīva valdi un”Rīgas 
siltumuī. Atsevišķi kooperatīvi atbilstošas saimniekošanas un pareizas darba organizācijas dēļ ir 
sasnieguši pozitīvu rezultātu – būtiski samazinājuši parādu nastu un pilnveidojuši māju 
apsaimniekošanu. 

Apspriedes nobeigumā tika uzklausīts VCB viedoklis, ka katram indivīdam ir tiesības uz 
piemērotiem dzīves apstākļiem, kā arī tiesības saņemt preci par apmaksāto pakalpojumu. Jāņem 
vērā arī valsts sociālekonomiskā situācija, kad parādnieku vidū ir arī maznodrošinātas personas, 
kas nespēj pilnībā norēķināties gan par komunālajiem pakalpojumiem, gan apsaimniekošanas 
izdevumiem. Šajā gadījumā vaina par izveidojušos situāciju būtu jāuzņemas arī kooperatīvu 
vadībai, kuras pienākums ir nodrošināt kooperatīvu darbības efektivitāti. Turklāt saskaņā ar 
Latvijas Ģenerālprokuratūras 1998. gada atzinumu likumpārkāpumi no”Rīgas siltuma”puses 
netika konstatēti.  

 
 
 
 
 
 



 

 

TIESĪBAS UZ SOCIĀLO DROŠĪBU 
 
Latvijas Republikai atgūstot neatkarību, radās pārmaiņas visas valsts sabiedrības dzīvē – 

politikā, ekonomikā un it īpaši sociālās nodrošināšanas sfērā. Veidojās sabiedrības 
noslāņošanās, un ikdienā arvien biežāk jāsastopas ar tādiem jēdzieniem kā bezdarbs, 
maznodrošinātas un mazaizsargātas personas utt. Latvijas Republika ir ratificējusi ANO 
Starptautisko paktu par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām, kurā noteikti 
minimālie standarti, ko sociālajā un ekonomiskajā sfērā valsts nodrošina ikvienam indivīdam. 
Satversmes 109. pants paredz, ka ikvienam ir tiesības uz sociālo nodrošinājumu vecuma, 
darbspēju zuduma, bezdarba un citos likumā noteiktajos gadījumos. Lai garantētu šo tiesību 
īstenošanu, tika pieņemti daudzi nacionālie normatīvie akti. Nozīmīgākie likumi sociālajā sfērā 
ir likums”Par sociālo drošību’’,”Par sociālo palīdzībuī,”Par valsts pensijām’’,”Par valsts 
sociālo apdrošināšanu’’,”Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”u. 
c. normatīvie akti.  

Valsts cilvēktiesību birojs 1999. gadā ir saņēmis 84 rakstveida sūdzības, no kurām 80 ir 
atrisinātas vai izbeigtas ar ieteikumu. Par iespējamiem tiesību uz sociālo drošību pārkāpumiem 
birojs ir sniedzis 468 mutvārdu konsultācijas. Aizstāvot Latvijas iedzīvotāju tiesības uz sociālo 
drošību, 1999. gada vasarā birojs piedalījās sabiedrības diskusijā par paredzētajām izmaiņām 
likumā”Par valsts pensijām”un iesniedza savu atzinumu Saeimai un Valsts prezidentei. Arī pēc 
tam, kad Saeima 1999. gada novembrī atkārtoti pieņēma grozījumus likumā”Par valsts 
pensijām’’, birojs nav mainījis savu kritisko viedokli, norādot, ka likums ierobežo iedzīvotāju 
tiesības uz sociālo drošību. 

 
Raksturojot biroja izskatītās sūdzības par tiesību uz sociālo drošību pārkāpumiem, ir 

jānorāda, ka to cēloņi sakņojas ekonomiskās dzīves dramatiskajās pārmaiņās. Pēdējos gados 
daudzas no lielajām rūpnīcām ir strādājušas uz bankrota robežas. Kā parasti šādās rūpnīcās par 
darbiniekiem netika maksāts sociālais nodoklis, kas savukārt ierobežoja šo darbinieku sociālās 
garantijas bezdarbnieka pabalstu, pensiju, kaitējuma atlīdzības darbspēju zaudējuma gadījumā 
saņemšanai.  

 
Ministru kabineta noteikumi nr. 34”Maksātnespējīgo valsts uzņēmumu un maksātnespējīgo 

valsts kontrolēto statūtsabiedrību darbinieku prasījumu apmierināšanas kārtība”paredz kārtību, 
kādā pārejas periodā tiek apmierināti darbinieku prasījumi maksātnespējīgajos uzņēmumos.  

 
Valsts cilvēktiesību birojs saņēma sūdzību no pilsones L. par to, ka viņai tiek liegtas tiesības 

uz pienākošos pensiju, jo par viņu nav nomaksāts sociālais nodoklis. Valsts cilvēktiesību birojā 
izskatītas vairākas sūdzības par to, ka darba devēja nenomaksāto nodokļu dēļ cilvēkiem tiek 
ierobežotas tiesības uz sociālo drošību. Taču biroja sūdzību izskatīšanas praksē nav bijis 
precedenta situācijai, par kādu birojs tika informēts pilsones L. sūdzībā. 

 
Rūpnīca, kurā strādāja pilsone L., jau 1996. gadā tika atzīta par maksātnespējīgu. 
Pilsonei L. nepiešķīra pensiju sakarā ar to, ka par viņu nav nomaksāts sociālais 
nodoklis, kā rezultātā viņai ir nepietiekams apdrošināšanas stāžs, kas nepieciešams 
valsts pensijas piešķiršanai. Darbinieka prasījumu nomaksāt sociālās apdrošināšanas 
parādu neapmierina, jo pensija nav piešķirta. Bet MK noteikumu 7.1. pants nosaka, ka 
obligātās iemaksas tiek veiktas, ja darbiniekam piešķirta pensija, neņemot vērā 



 

 

apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts maksātnespējīgā uzņēmumā obligāto iemaksu 
parādu dēļ. 

 
Valsts cilvēktiesību birojam izdevās šo konfliktsituāciju atrisināt sadarbībā ar Privatizācijas 

aģentūru. Aģentūras valde pieņēma lēmumu lūgt Ministru kabinetu noteikt, ka saskaņā ar 
augšminēto noteikumu 4.5. punktu apmierināms bijušās darbinieces prasījums par sociālā 
nodokļa parādu sakarā ar to, ka darbiniecei atteikta pensijas piešķiršana, jo apdrošināšanas stāžs 
ir mazāks par likumā noteikto apdrošināšanas stāžu sociālā nodokļa parāda dēļ. Likuma 
pretrunas tika novērstas, un par pilsoni L. tika nomaksāts sociālā nodokļa parāds, kas deva viņai 
iespēju saņemt pensiju. 

 
Likums”Par valsts sociālo apdrošināšanu”, nosaka, ka darba devēja pienākums ir reģistrēt 

katru darba ņēmēju Valsts ieņēmumu dienestā un reizi mēnesī iemaksāt speciālā budžeta kontā 
obligātās iemaksas par katru darba ņēmēju. Sociālās apdrošināšanas iemaksu kontroli veic 
Valsts ieņēmumu dienests. Likums”Par valsts ieņēmumu dienestu”paredz, ka šīs iestādes 
galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu un termiņā 
nenomaksātos nodokļus administrācijai ir tiesības piedzīt bezstrīda kārtībā. 

Kā liecina prakse, ne darba devējs, ne Valsts ieņēmumu dienests ne vienmēr godprātīgi veic 
savus likumā paredzētos pienākumus, šā iemesla dēļ cieš bijušie darbinieki, kas kļuvuši par 
bezdarbniekiem, pensionāriem vai invalīdiem. Saņemtajās atbildēs norādīts”kad beigsies 
bankrota processī, taču nav zināms, kad tas beigsies un vai būs ko cilvēkiem atmaksāt. Saskaņā 
ar MK noteikumiem nr. 34 ir paredzēta iespēja gadījumos, kad maksātnespējīgais uzņēmums 
nespēj apmierināt bijušo darbinieku prasījumus, ar atsevišķu MK rīkojumu apmierināt 
darbinieku prasījumus, bet arī tas ir garš process un cilvēki gaida, nemaz necerot, ka kādreiz tas 
arī notiks. 

 
Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas preambulā ir teikts, ka visiem cilvēku sabiedrības 

locekļiem piemītošās pašcieņas un viņu vienlīdzīgu un neatņemamu tiesību atzīšana ir brīvības, 
taisnīguma un vispārēja miera pamats; cilvēku tiesību necienīšana un nicināšana noved pie 
barbariskiem aktiem, kas izraisa sašutumu cilvēces apziņā. 

 
Sociālās apdrošināšanas budžeta līdzsvara panākšanai un deficīta novēršanai tajā Saeima 

1999. gada vasarā pieņēma grozījumus likumā”Par valsts pensijām”. Grozījumi noteica pensijas 
vecuma paaugstināšanu līdz 62 gadiem un, sākot no 2000. gada 1. janvāra, pensijas izmaksu 
pārtraukšanu strādājošiem pensionāriem, kuru pensija pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta divkāršu apmēru, t.i., Ls 60 vecuma pensionāriem un Ls 70 invalīdiem no dzimšanas. 

Valsts cilvēktiesību birojs 1999. gada 30. jūlijā iesniedza Saeimai kritisku viedokli par šiem 
likuma grozījumiem. 

 
Valsts cilvēktiesību birojs uzskata, ka pēc pensijas likuma grozījumu spēkā stāšanās 

pazemināsies vecākās paaudzes personu un pensionāru dzīves līmenis un līdz ar to tiks 
ierobežotas viņu iespējas iesaistīties Latvijas sabiedriskajā, sociālajā un kultūras dzīvē. Tādējādi 
Latvijas valsts nonāks pretrunā ar 1990. gada 4. maijā pieņemtās deklarācijas”Par Latvijas 
Republikas neatkarības atjaunošanu”8. pantu, kurā likumdevējs apņemas garantēt LR pilsoņiem 
un pastāvīgajiem iedzīvotājiem politiskās, ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības, kas atbilst 
vispāratzītām starptautiskām cilvēktiesību normām, kā arī ar 1997. gadā ratificētās Eiropas 
Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas normām, kas paredz cilvēku 
ekonomisko un sociālo tiesību aizsardzību. 



 

 

 
Pēc ANO datiem, 1997. gadā vidējais mūža ilgums bija 68,4 gadi. Tas nozīmē, ka cilvēka 

dzīves ilgums pēc pensijas piešķiršanas būs tikai daži gadi, un tas var dot impulsu izvairīties no 
sociālā nodokļa maksāšanas. Turklāt sabiedrībā veidojas nedrošības sajūta, ka nākotnē pensija 
atkal var tikt grozīta, samazināta vai atcelta, un pastiprinās apziņa, ka valsts nerūpējas par 
vecumdienu nodrošināšanu un par to katram indivīdam jārūpējas personīgi. 

 
Valsts cilvēktiesību biroju uztrauc, vai sociālās apdrošināšanas budžets netiks ietaupīts šādā 

veidā: 
1) pensijas vecuma pagarināšana palielinās bezdarbnieku skaitu, kas savukārt palielinās 
sociālo spriedzi. Sociālās apdrošināšanas budžets ietaupīs uz tiem pirmspensijas vecuma 
cilvēkiem, kuri ilgstoši nevar atrast darbu un kuriem vairs netiek izmaksāts bezdarbnieka 
pabalsts; 
 
2) pensiju izmaksu pārtraukšana strādājošajiem pensionāriem, kuru pensija pārsniedz valsts 
sociālā nodrošinājuma pabalstu divkāršā apmērā, sašķels strādājošo pensionāru sabiedrību 
vairākās daļās: 

 
a) tādos, kuriem pensijas nesasniedz augstākminēto apmēru un kuri turpinās strādāt kā 
līdz šim. Sociālās apdrošināšanas budžetu šīs personas nepapildinās, 
 
b) tādos, kuriem pensijas pārsniedz valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu divkāršā 
apmērā un kuru algas ir aptuveni tikpat lielas. Viņi pārtrauks strādāt, budžets zaudēs 
sociālo nodokli no šo cilvēku algām. Turklāt darba vietas paliks neaizpildītas, 
piemēram, lauku skolu skolotāju vietas, kur jaunus pretendentus praktiski nav 
iespējams atrast, 
c) tādos, kuriem algas ir daudz lielākas nekā pensijas un kuri būs spiesti atteikties no 
pensijas. Sociālās apdrošināšanas budžets tiks ietaupīts vienīgi šajā gadījumā, taču tas 
nebūs samērīgi ar zaudējumiem, kas nodarīti visiem strādājošajiem pensionāriem. 

 
 
 
TIESĪBAS UZ DARBU 
 
Latvijas Republika ir pievienojusies vairākiem starptautiskajiem tiesību aktiem, kas paredz 

cilvēka tiesības uz taisnīgiem un vienlīdzīgiem darba apstākļiem. Piemēram, ANO Pakta par 
sociālajām, ekonomiskajām un kultūras tiesībām 6. pants nosaka:”Šā Pakta dalībvalstis atzīst 
tiesības uz darbu, kuras ietver katra cilvēka tiesības uz to, lai viņam būtu iespēja pelnīt sev 
iztiku ar darbu, ko viņš brīvi izvēlas vai pieņem, un veiks attiecīgos pasākumus šo tiesību 
aizsardzībai.” 

 
Tiesības uz darbu visiem Latvijas iedzīvotājiem paredz Satversmes 106., 107. un 108. 

pants:”Ikvienam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos un darbavietu atbilstoši savām spējām 
un kvalifikācijai. Piespiedu darbs ir aizliegts. Par piespiedu darbu netiek uzskatīta iesaistīšana 
katastrofu un to seku likvidēšanā un nodarbināšana saskaņā ar tiesas nolēmumu. Ikvienam 
darbiniekam ir tiesības saņemt veiktajam darbam atbilstošu samaksu, kas nav mazāka par valsts 



 

 

noteikto minimumu, kā arī tiesības uz iknedēļas brīvdienām un ikgadēju apmaksātu 
atvaļinājumu. Strādājošajiem ir tiesības uz koplīgumu, kā arī tiesības streikot. Valsts aizsargā 
arodbiedrību brīvību.” 

 
Valsts cilvēktiesību birojā vēršas arvien vairāk cilvēku sakarā ar dažādiem darba 

likumdošanas pārkāpumiem. Visbiežāk sūdzas par neizmaksātām darba algām, darbu beidzot 
neizsniegtām darba grāmatiņām un laikā vai vispār nepiešķirtiem atvaļinājumiem, darbinieku 
tiesību pārkāpumiem, nepamatotu atlaišanu, kā arī cita veida darba devēja patvaļu un darba 
strīdiem. Pavisam Valsts cilvēktiesību birojs 1999. gadā ir saņēmis 21 rakstveida sūdzību, no 
kurām 14 ir atrisinātas vai izbeigtas ar ieteikumu. Par iespējamiem tiesību uz darbu 
pārkāpumiem birojs ir sniedzis 303 mutvārdu konsultācijas. 

 
Birojs gatavojas iesniegt Satversmes tiesā pieteikumu par arodbiedrību brīvības pārkāpumiem 

sakarā ar to, ka Iekšlietu iestāžu iekšējais reglaments aizliedz šo iestāžu darbiniekiem, t. sk. 
ugunsdzēsējiem, veidot arodbiedrības. Šāds aizliegums ir pretrunā ar starptautiskajām normām 
un praksi. 

Birojā ir saņemtas arī sūdzības par līdztiesību darba attiecībās. 
 

Birojā vērsās kāda visai populāra restorāna darbiniece A. ar sūdzību par to, ka šajā 
restorānā vīriešiem tika maksātas augstākas algas un dotas papildu brīvdienas, bet 
sievietēm netika sniegta neviena no šīm priekšrocībām. Diemžēl šajā gadījumā (un, 
iespējams, arī citos) cilvēki, baidoties par savu darbavietu, nevēršas tiesā, lai aizsargātu 
savas intereses. Arī minētā sieviete, lai gan viņai bija iespējas (pat pierādījumi un 
liecinieki), nevērsās tiesā, lai aizsargātu savas likumīgās intereses un starptautiskajos 
tiesību aktos noteiktās tiesības. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERSONAS TIESĪBAS UZ ĪPAŠUMU 
 
Šīs tiesības, kas ir ietvertas jau Vispārējā cilvēka tiesību deklarācijā (17. pants), juridiski 

garantē Satversmes 105. pants:”Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot 
pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības drīkst ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. 
Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos 
uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzībuī, kā arī Eiropas Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1. protokola 1. pants:”Jebkurai fiziskai vai juridiskai 
personai ir tiesības netraucēti izmantot īpašumu. Nevienam nedrīkst atņemt viņa īpašumu, 
izņemot, ja tas notiek sabiedrības interesēs un apstākļos, kas noteikti ar likumu un atbilst 
vispārējiem starptautisko tiesību principiem. 

 
Minētie nosacījumi nekādā veidā nedrīkst ierobežot valsts tiesības izdot tādus likumus, kādus 

tā uzskata par nepieciešamiem, lai kontrolētu īpašuma izmantošanu saskaņā ar vispārējām 
interesēm vai lai nodrošinātu nodokļu vai citu maksājumu vai sodu samaksu.”  

Tomēr jāņem vērā, ka Latvijas Republika Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību 
aizsardzības konvencijai pievienojusies ar atrunu: 

“Konvencijas 1. protokola 1. panta prasības neattieksies uz īpašuma reformu, kas regulē 
PSRS veiktās aneksijas laikā nacionalizēto, konfiscēto, kolektivizēto vai citādā veidā nelikumīgi 
ekspropriēto īpašumu atdošanu vai kompensācijas izmaksu bijušajiem īpašniekiem vai viņu 
mantiniekiem, kā arī lauksaimniecības uzņēmumu, zvejnieku kolhozu un valsts un pašvaldību 
īpašumu privatizāciju.”(Likuma”Par 1950. gada 4. novembra Eiropas Cilvēka tiesību un 
pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 1., 2., 4., 7. un 11. protokolu”2. pants.) 

 
Tas nozīmē, ka Eiropas Cilvēktiesību tiesa neizskatīs iesniegumus no Latvijas par īpašuma 

tiesību pārkāpumiem īpašuma reformas gaitā, kamēr mūsu valstī notiekošā īpašuma reforma 
netiks oficiāli pasludināta par pabeigtu. 

 
1999. gadā VCB saņemta 31 rakstveida sūdzība un sniegtas 95 mutvārdu konsultācijas par 

indivīda tiesībām uz īpašumu. No iesniegtajām rakstveida sūdzībām atrisinātas 2, izbeigta ar 
ieteikumu 21 un atteikta kā nepamatota 21. 

 
Vairums iesniegto sūdzību ir par nelikumībām un netaisnībām mantotā īpašuma atgūšanas 

procesā. Šīs sūdzības raksturo vienojoša pazīme: to autori personas tiesības uz īpašumu traktē 
daudz plašāk nekā Satversme un starptautiskie cilvēktiesību dokumenti. Proti, cilvēktiesību 
normas neietver tiesības iegūt īpašumu, bet tikai tiesības netraucēti valdīt jau esošu īpašumu. Par 
to var pārliecināties, iepazīstoties ar spriedumiem Eiropas Cilvēktiesību tiesas lietās (kas arī tiek 
uzskatītas par tiesību avotiem), piemēram, lietā”Markss pret Beļģiju”(1979). 

 
Tālāk minētais atrisinātas sūdzības piemērs ietver gan personas īpašuma tiesību aizskārumu, 

gan personas tiesības uz taisnīgu tiesu, kas, laikam ritot, starptautiskajā cilvēktiesību praksē tiek 
tulkotas arvien plašāk. Mūsdienās tiesības uz taisnīgu tiesu ietver arī administratīvo procesu, 
kurš tā komplicētības un sarežģītības dēļ nereti nostāda indivīdu nevienlīdzīgā situācijā ar valsti. 



 

 

1999. gada vasarā Valsts cilvēktiesību birojs saņēma E. S. sūdzību par Talsu Administratīvās 
komisijas prettiesisku lēmumu. 1959. gadā S. Talsos uzcēlis koka garāžu. Celtniecība tika 
saskaņota atbilstoši tā laika likumdošanai, pēc rakstveida iesnieguma iesniegšanas rūpkombināta 
direktors bija devis atļauju garāžas būvniecībai. 1998. gadā būvinspektori likuši nojaukt garāžu, 
jo tā būvēta patvaļīgi, bez projekta. 1999. gada 21. janvārī Talsu Administratīvā komisija, 
pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152. pantu, pieņēma lēmumu sodīt E. S. ar 
Ls 25 naudas sodu, kā arī uzlikt par pienākumu noteiktā termiņā nojaukt nelikumīgo būvi. S. 
lēmumu pārsūdzēja tiesā; tiesa to atcēla, jo 1959. gadā celtniecība bija likumīga, un nosūtīja 
lietu jaunai izskatīšanai. 1999. gada 20. maijā Administratīvā komisija atkārtoti pieņēma 
nelikumīgu lēmumu: sodīt E. S. ar Ls 25 naudas sodu, kā arī uzlikt par pienākumu noteiktā 
termiņā nojaukt garāžu. Valsts cilvēktiesību birojs griezās Talsu rajona prokuratūrā ar lūgumu 
iesniegt protestu Administratīvajai komisijai, pamatojoties uz APK 37. pantu: Administratīvo 
sodu var uzlikt ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas, bet, ja 
pārkāpums ir ilgstošs, – divu mēnešu laikā no tā atklāšanas dienas, kā arī uz”Likuma par valsts 
cilvēktiesību biroju”9. pantu: Savus priekšlikumus un ierosinājumus cilvēktiesību pārkāpumu 
novēršanai Birojs nosūta attiecīgai institūcijai vai amatpersonai. Amatpersonai, kurai nosūtīts 
priekšlikums, mēneša laikā ir jāsniedz birojam rakstveida atbilde. Prokuratūra biroja lūgumu 
apmierināja: atzina Administratīvās komisijas lēmumu par nelikumīgu un iesniedza tai protestu, 
pieprasot atcelt lēmumu. 



 

 

IV. ATSEVIŠĶU SOCIĀLO GRUPU 
TIESĪBAS 

 
BĒRNU TIESĪBAS 
Bērnu tiesības Latvijā ir noteiktas Bērnu tiesību likumā, kas pieņemts 1998. gadā, un Bērnu 

tiesību konvencijā, kurai Latvija pievienojusies 1992. gadā. Šīs konvencijas preambulā 
noteikts:”Vispārējā cilvēka tiesību deklarācijā Apvienoto Nāciju Organizācija ir pasludinājusi, 
ka bērniem ir tiesības uz īpašu gādību un palīdzību.”Līdz ar to viens no VCB pamatuzdevumiem 
ir bērnu tiesību aizsardzība saskaņā ar ANO konvencijām un citiem starptautiskajiem tiesību 
aktiem. 

 
Biroja Konsultatīvā padome 1999. gada jūlijā izveidoja Bērnu tiesību aizsardzības darba 

grupu Latvijas bērnu adopcijas problēmu pētīšanai. Grupas izveidošanas iemesls bija pārbaudīt 
presē publicētās apsūdzības par bērnu nelikumīgu adopciju uz ārzemēm (piemēram,”Nāk gaismā 
manipulācijas ar bērnu adopciju uz ārzemēm”(Jaunā Avīze, 5.07.99),”Jauni atskārtumi un 
šķitumi bērnunamu bērnu skandālā”(turpat, 7.07.99),”Vai adopcijas aizsegā notiek bērnu 
tirdzniecība?”(turpat, 24.07.99),”Franču ģimenē seksuāli izmanto Latvijas bērnusī(Vakara 
Ziņas, 7.07.99),”Adopcija: labdarība vai bizness”(Rīgas Balss, 16., 19. un 20.07.99). Vasarā 
birojs saņēma arī vairāku Latvijas bērnu ārzemju audžuvecāku sūdzības par apmelojošām un 
aizskarošām publikācijām Latvijas presē. Darba grupa tikās ar valsts un pašvaldību 
amatpersonām, kas ir atbildīgas par bērnu adopcijas uz ārzemēm procesa realizāciju un 
uzraudzību, kā arī iepazinās ar presē publicēto apgalvojumu autoriem.  

 
Pastāvošajās bērnu tiesību aizsardzības struktūrās darba grupa bieži saskārās ar dažādu 

izpratni par bērnu tiesībām, to ievērošanas standarta uzlabošanas, kā arī iespējamo tiesību 
pārkāpumu pārbaudes un novēršanas metodēm. Darba grupa savā starpziņojumā norāda uz faktu 
sagrozīšanu, ko veikuši atsevišķi bijušie un esošie valsts iestāžu darbinieki, un ļoti virspusēju 
adopcijas problēmu analīzi, sniedzot komentārus presei par šķietamajām nelikumībām. Lai 
turpmāk vairs nerastos nepamatoti pārmetumi adoptētāju ģimenēm, ir jāsakārto bērnu tiesību 
aizsardzības sistēma Latvijā, izskatot jautājumu par valsts institūciju funkcijām un adopcijas 
sistēmas sakārtošanai. 

 
Tieslietu ministrijas speciālisti ir pārliecināti, ka Latvijas ierēdņi nav pārkāpuši likumu, 

kārtojot bērnu adopciju uz ārzemēm. Latvijas likumi paredz, ka ir nepieciešams 9 Latvijas 
instanču akcepts, lai adopcija vispār varētu notikt. Prokuratūra arī pārbaudīja adopcijas lietas, 
pierādījumi un fakti par bērnu tirdzniecību netika atklāti. 

 
1999. gada otrajā pusē tika pabeigta adopcijas noteikumu projekta izstrāde un tiek gatavota šo 

noteikumu iesniegšana apstiprināšanai valdībā. Jaunie noteikumi būs plašāki, palielināsies arī 
bāriņtiesas loma. Jaunajos adopcijas noteikumos paredzēts, ka adoptētājiem 3 gadus pēc bērna 
adopcijas jāsniedz ziņas par bērna stāvokli. Viens no iespējamiem variantiem – atļaut adoptēt 
tikai uz tām valstīm, kuras ir pievienojušās ANO Bērnu tiesību konvencijai vai Adopcijas 
konvencijai. 

 



 

 

Konsultatīvās padomes darba grupa turpina savu darbu arī 2000. gadā. Ar tās noslēguma 
ziņojumu tiks iepazīstināta sabiedrība un ziņojuma rekomendācijas iesniegtas Ministru 
kabinetam. 

VALSTS CILVĒKTIESĪBU BIROJA ATZINUMS PAR 
LIKUMA”PAR VALSTS VALODU” ATBILSTĪBU 
STARPTAUTISKAJĀM CILVĒKTIESĪBU NORMĀM 
 
Valsts valodas likumprojekta apspriešanas laikā birojs sagatavoja vairākus priekšlikumus un 

normu redakcijas, kas tika iesniegtas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai jau 
1998. gadā, kā arī 1999. gadā uz likuma 2. un 3. lasījumu. Jau likuma apspriešanas gaitā 
atsevišķi biroja sagatavotie priekšlikumi tika ņemti vērā, taču, analizējot 1999. gada 8. jūlijā 
Saeimā pieņemto likumu, birojam radās vairāki iebildumi un ieteikumi, pamatojoties uz Latvijas 
starptautiskajām saistībām cilvēktiesību aizsardzības jomā un tiesību normu pielāgošanu Eiropas 
Savienības kritērijiem, kā arī, ņemot vērā reālo situāciju valstī, – problēmas vēsturisko un 
tiesisko aspektu. Pēc Valsts prezidentes lūguma 1999. gada 14. jūlijā VCB sagatavoja atzinumu 
par likuma”Par valsts valodu”atbilstību starptautiskajām cilvēktiesību normām. 

 
Valsts valodas jautājums ir svarīgs katrā valstī gan tās suverenitātes saglabāšanai, gan 

pamatnācijas un etnisko minoritāšu tiesību līdzvērtīgam nodrošinājumam, taču situācijā, kas 
vēsturiski izveidojusies Latvijā, šā jautājuma noregulēšana ir īpaši būtiska un prasa precīzu 
regulējumu un strikti vienveidīgu interpretāciju. 8. jūlijā pieņemtais likums saturēja daudz 
vispārīgu un plaši interpretējamu jēdzienu un normu, kas netiek konkrēti definēti un izskaidroti 
likuma tekstā, un, pēc biroja uzskata, nākotnē tas varētu radīt daudz neskaidrību likuma 
piemērošanā. Dažādi izprotamie formulējumi pieļauj arī negatīvu, pat pilnīgi pretēju 
interpretāciju, kas rada spriedzi valstī pamatnācijas un mazākumtautību starpā.  

 
Lai nepieļautu indivīda brīvības izvēlēties sazināšanās valodu pārkāpumus un veicinātu 

vienotu likuma piemērošanu, Birojs ieteica likumā precīzi definēt terminus”iedzīvotāju 
neoficiālā saziņa’’,”etnisko grupu iekšējā saziņa”(2. pants),”publisks pasākums”, starptautisks 
pasākums”(11. pants), kā arī izskaidrot, kas šā likuma izpratnē ir”informācijas un dažāda veida 
ziņojumu sniegšana”(2. pants),”privātās iestādes, kas veic noteiktas publiskās funkcijas”– kādas 
iestādes un kādas funkcijas (6., 8. pants). 

 
Sagatavojot atzinumu, birojs atsaucās uz ANO Starptautisko paktu par pilsoniskajām un 

politiskajām tiesībām, Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvenciju un tās 
interpretāciju Eiropas Cilvēktiesību tiesā, Satversmi, kā arī likuma”Par valsts valodu”1. un 2. 
pantā noteiktajiem likuma mērķiem, nozīmi un ietvariem. Minētie dokumenti paredz arī iespēju 
uz likuma pamata ierobežot indivīda izteiksmes brīvību, lai aizsargātu valsts drošības, 
teritoriālās vienotības vai sabiedriskās drošības intereses, aizsargātu veselību vai morāli, vai citu 
cilvēku tiesības un brīvību. Šādiem ierobežojumiem jābūt noteiktiem ar likumu, nepieciešamiem 
demokrātiskā sabiedrībā un, nosakot tos, jāievēro samērīguma princips. 

 
Atzinumā izmantoto starptautisko dokumentu izpratnē jebkāds mēģinājums ierobežot 

indivīda tiesības izvēlēties sazināšanās valodu privātajā sfērā nepamatoti ierobežo indivīda 
izteiksmes brīvību. Minēto dokumentu izpratnē jēdziens”privātā sfēra”attiecas ne tikai uz visu 
to, kas notiek”aiz slēgtām durvīm, ģimenes un draugu vidūī. Tas fakts, ka darbību var vērot 
sabiedrība vai tajā ir iesaistīta sabiedrība, piemēram, uzstāšanās auditorijas priekšā, nebūt 



 

 

neattiecina šo darbību uz valsts sektoru. Saimnieciskā dzīve, tajā skaitā privātā uzņēmējdarbība, 
pat ja tajā kopumā nodarbināts ievērojams cilvēku skaits, attiecināma uz privāto sfēru. Tas, 
protams, neattiecas uz privāto iestāžu darbību publiskajā sfērā, kur ir svarīga to pieejamība 
valsts valodā, taču likumā šādi gadījumi jāreglamentē konkrēti un nepārprotami.  

 
8. jūlijā pieņemtais likums paredzēja daudz aizliedzošu priekšrakstu, taču neietvēra pozitīva 

rakstura normas valsts valodas ieviešanā un apguves veicināšanā. Līdz ar to likums neveicināja 
cieņu pret valsts valodu no cittautiešu puses un pozitīvo pienākumu to mācīties un lietot, kas ir 
ļoti svarīgi integrācijai un pozitīvai attieksmei pret valsti vispār. 

 
Ņemot vērā augstākminēto, birojs norādīja, ka 8. jūlijā pieņemtais likums būtu spējīgs 

darboties, tikai to mērķtiecīgi, konsekventi un profesionāli interpretējot, par pamatu ņemot 
Latvijai saistošus starptautiskos dokumentus un Satversmi. Birojs aicināja pirms izsludināšanas 
dot iespēju likumu vēlreiz konstruktīvi caurskatīt augstākminēto normatīvo aktu kontekstā, 
juridiski pilnveidot un saturiski uzlabot, lai nerastos pretrunas un indivīdu un etnisko grupu 
tiesību pārkāpumi likuma piemērošanas gaitā. 

 
14. jūlija viedokl”birojs norādīja uz vairākām likuma”Par valsts valodu”normām, kuras ir 

pretrunā ar Satversmi un starptautiskajām saistībām. Iepazīstoties ar vairāku institūciju 
atzinumiem par valodas likumu, Valsts prezidente to neizsludināja un nosūtīja Saeimai atkārtotai 
caurskatīšanai. Biroja minētie trūkumi jaunajā likuma variantā ir novērsti. 

 
 
 
GEJU UN LESBIEŠU TIESĪBAS 
 
Valsts cilvēktiesību birojs 1999. gada septembrī pabeidza darbu pie pētījuma par geju un 

lesbiešu tiesību stāvokli Latvijā. (Pētījuma autors ir Eiropas tiesību maģistrs Juris Ludvigs 
Lavrikovs. Par pētījuma motivāciju, mērķiem un analizētajiem jautājumiem VCB ir informējis 
1998. gada 3. ceturkšņa ziņojumā un 1998. gada ziņojuma sadaļā Atsevišķo sabiedrības grupu 
tiesības. Pētījuma tapšanas gaitā ir notikušas konsultācijas ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 
tiesnesi no Latvijas Egilu Levitu, Latvijas Zvērināto advokātu padomes priekšsēdētāju un jaunā 
Latvijas Krimināllikuma līdzautoru Dr. iur. Aivaru Niedri, Bēgļu lietu centra pārstāvi Baibu 
Kozuli. Autors organizēja konsultācijas ar Valsts cilvēktiesību biroja un Tiesiskās informācijas 
centra juristiem. Notika arī konsultācijas ar Eiropas tiesību profesori Ekseteres universitātē 
Lammy Betteni, kā arī Micheal Addo, kurš pasniedz cilvēktiesības Ekseteres universitātē un ir 
Eiropas Padomes konsultants cilvēktiesību jautājumos.) Pētījums sniedz pārskatu, kā Latvijas 
likumdošana nodrošina iedzīvotāju vienlīdzību, neraugoties uz viņu seksuālo orientāciju, kā arī 
analizē viena dzimuma partnerattiecību juridisko statusu Latvijas un citu valstu likumdošanā. 
Pētījums arī ietver ierosinājumus izmaiņām Latvijas likumdošanā, kas nodrošinātu tiesisko 
vienlīdzību geju un lesbiešu partnerattiecībām, t. i., likumprojektu”Par viena dzimuma personu 
partnerattiecību reģistrāciju”. Valsts cilvēktiesību birojs 1999. gada 28. septembrī Saeimas 
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai iesniedza pētījuma rezultātā izveidoto atzinumu par 
lesbiešu un geju partnerattiecību neatzīšanu un diskrimināciju, likumprojektu”Par viena 
dzimuma personu partnerattiecību reģistrāciju”un pētījuma kopsavilkumu. Pētījums pieejams 



 

 

vairāku Latvijas augstskolu un nevalstisko organizāciju bibliotēkās, kā arī biroja Informācijas un 
dokumentācijas centrā. 

 
1992. gada 5. februārī Augstākā padome pieņēma likumu”Par grozījumiem un 

papildinājumiem Latvijas Kriminālkodeksā’’, kas, atceļot Kriminālkodeksa 124. panta 1. daļu, 
dekriminalizēja labprātīgus homoseksuālus sakarus. Latvijas Republikas likumos un citos 
normatīvajos aktos divu viena dzimuma homoseksuāli orientētu cilvēku kopdzīve netiek 
kvalificēta kā sodāma, ierobežojama un homoseksualitāte netiek atzīta kā ārstējama psihiska 
novirze, patoloģija vai slimība. Pasaules veselības organizācija, kuras dalībvalsts ir arī Latvija, 
1991. gadā homoseksualitāti ir svītrojusi no Starptautiskā slimību klasifikatora. Satversmes 91. 
pants nosaka: Visi cilvēki Latvijā ir vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā. Cilvēka tiesības tiek 
īstenotas bez jebkādas diskriminācijas. Birojs uzskata, ka Satversmē noteiktie vienlīdzības un 
nediskriminācijas principi ir jāttiecina arī uz homoseksuāli orientētiem cilvēkiem, tomēr 
pētījums pierādīja, ka civiltiesībās, kā arī vairākās citās tiesību sfērās reāli notiek diskriminācija. 

 
Civillikuma 35. panta 2. daļa nosaka, ka Latvijā aizliegta laulība starp viena dzimuma 

personām, tādējādi radot pretrunas ar Satversmes 82. un 91. pantu, kas nodrošina visiem 
cilvēkiem vienlīdzību likuma priekšā. Tieši šis aizliegums rada diskrimināciju vairākās tiesību 
sfērās. Tā kā lesbietes un geji Latvijā nevar noslēgt laulību vai citādi reģistrēt savas attiecības, 
lai tām būtu tiesisks spēks, visā civiltiesiskajā procesā viena dzimuma pāri, pat ja viņiem ir 
kopīga saimniecība un īpašums, tiek uzskatīti par pilnīgi svešiem indivīdiem neatkarīgi no tā, 
cik ilgi viņi dzīvo kopā. Civillikumā noteiktās partneru personiskās tiesības un pienākumi, 
partneru mantiskās tiesības, adopcijas un vecāku varas nosacījumi un mantošanas tiesības 
neattiecas uz viena dzimuma partneriem. Citas tiesību sfēras, kurās geju un lesbiešu pāri tiek 
diskriminēti, ir imigrācijas un pilsonības likumdošana, pensijas un sociālā apdrošināšana, 
nodokļu atvieglojumi, likumdošanas akti, kas regulē īres nosacījumus un reģistrāciju 
dzīvesvietā, iepriekš neapsolītu slēpšanu un neziņošanu, atteikšanos sniegt liecību, cietuma 
apmeklēšanu, saraksti starp notiesātajiem, kā arī Ārstniecības likums un likums”Par valsts 
civildienestu”. 

 
 
LIKUMPROJEKTS”PAR VIENA DZIMUMA PERSONU 
PARTNERATTIECĪBU REĢISTRĀCIJU” 
 
Pašlaik Latvijā viena dzimuma personu partnerattiecības likuma priekšā netiek tiesiski atzītas 

un viena dzimuma pāri cieš no plašas tiesiskās diskriminācijas. Lesbiešu un geju pāru tiesiskā 
stāvokļa uzlabošanu un diskriminācijas samazināšanu varētu nodrošināt likums par viena 
dzimuma personu partnerattiecību reģistrāciju. Likumprojekts paredz, ka divas viena dzimuma 
personas var oficiāli reģistrēt savas partnerattiecības. Partnerattiecību reģistrāciju un šķiršanu ar 
dažiem izņēmumiem, kas attiecas uz laulības reģistrāciju reliģiskā iestādē, regulēs Civillikums, 
citi likumi un normatīvie akti, kas attiecas uz laulības noslēgšanu un šķiršanu. 

 
Valsts cilvēktiesību birojs uzskata, ka likumdošanas uzdevums ir nevis noteikt pilngadīgiem 

un rīcībspējīgiem cilvēkiem, kā veidot savu privāto dzīvi vai nosodīt atsevišķas kopdzīves 
formas, bet gan sniegt viņiem atbalstu un palīdzību attiecību veidošanā un regulēšanā, ja tās 
neapdraud citu sabiedrības locekļu drošību un veselību. Viena dzimuma personu partnerattiecību 
reģistrācija, kas primāri skar divu pieaugušu cilvēku privātās attiecības, šādus draudus nevar 



 

 

radīt. Tieši otrādi – likums ievērojamai sabiedrības daļai nodrošinātu tiesisku atzīšanu un dotu 
iespējas civilizēti veidot un risināt savas attiecības. Sabiedrības iebildumi vai neiecietība pret 
viena dzimuma personu partnerattiecībām nekādā gadījumā neattaisno cilvēktiesību 
nenodrošināšanu lesbietēm un gejiem un viņu partnerattiecību tiesisko neatzīšanu. 

 
Viena dzimuma personu reģistrētajām partnerattiecībām būs līdzīgas tiesiskās sekas kā 

reģistrētai laulībai. Likumi un citi normatīvie akti, kas attiecas uz laulību un laulātajiem, izņemot 
tos, kas attiecas uz bērnu adopciju, pēc šā likuma pieņemšanas tiks attiecināti arī uz 
reģistrētajiem partneriem. Reģistrētajiem partneriem būs līdzīgas tiesības un pienākumi kā 
laulātajiem. 

 
Likumprojekta pamatā ir divu sieviešu vai divu vīriešu nepieciešamība veidot savas 

partnerattiecības uz juridiska pamata. Likums par viena dzimuma personu partnerattiecību 
reģistrāciju regulēs divu viena dzimuma personu savstarpējās attiecības, šo personu attiecības ar 
trešajām personām un sabiedrību un valsti kopumā. 

Viena dzimuma personu partnerattiecību reģistrācijas institūta ieviešana nekādā gadījumā nav 
burtiski salīdzināma ar laulības starp vīrieti un sievieti institūtu. Likumprojekts neparedz 
Civillikuma 35. panta 2. daļas atcelšanu, kas aizliedz laulību starp viena dzimuma personām. 
Likumprojekta galvenais mērķis ir viena dzimuma personu partnerattiecību tiesiskā atzīšana. 

 
Reģistrēto partnerattiecību tiesiskās sekas ar dažādiem izņēmumiem būs līdzīgas sekām, kā 

reģistrējot laulību. Viens no galvenajiem izņēmumiem – reģistrētajiem partneriem nebūs tiesību 
kopā adoptēt bērnus (Civillikuma 162. – 176. pants neattieksies uz reģistrētajiem partneriem). 
Likumi un normatīvie akti, kas regulē laulāto partneru personiskās tiesības un pienākumus 
(Civillikuma 84. – 88. pants), partneru mantiskās attiecības (Civillikuma 89. – 145. pants), tiks 
attiecināti arī uz reģistrētajiem partneriem. 

 
Partnerattiecību reģistrācijas rezultātā veidosies jauns civilstāvokļa veids – reģistrētās 

partnerattiecības. Partnerattiecības reģistrējušo pušu ģimenes statuss būs”reģistrētais partneris”. 
 
Pēc biroja viedokļa un likumprojekta saņemšanas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 

komiteja šos dokumentus izsūtīja vairākām ministrijām un Saeimas Juridiskajam birojam un 
aicināja minētās institūcijas izteikt savu viedokli par biroja izstrādāto likumprojektu. Savā 
atzinumā Saeimas Juridiskais birojs raksta: Satversmes 91. pants noteic, ka visi cilvēki ir 
vienlīdzīgi likuma un tiesas priekšā un cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas 
diskriminācijas. Tādējādi papildus Satversmes 1. pantam arī 91. pants tieši noteic, ka ir 
aizliegta cilvēku diskriminācija uz jebkāda pamata, līdz ar to arī uz seksuālās orientācijas 
pamata. Ja kāds normatīvais akts nosaka citādi, tad tas ir pretrunā ar Satversmi un nav 
piemērojams. (1999. gada 16. novembra vēstule Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu 
komisijai.) Secinājumos par likumprojektu Juridiskais birojs norāda, ka gadījumā,”ja komisija 
uzskata, ka viena dzimuma personu pamatattiecībām nepieciešams normatīvs noregulējums, tad 
piemērotākais normatīvā akta veids ir likums”. Tieslietu ministrija savā 27. oktobra atzinumā 
ierosina”izvērtēt iespēju nepieņemt šo likumprojektu, bet izdarīt attiecīgus grozījumus Valsts 
cilvēktiesību biroja norādītajos likumos. (..) Tieslietu ministrija uzskata, ka viskompetentāko 
atbildi (tiesas sprieduma veidā) uz jautājumu, vai Latvijas likumdošana nodrošina iedzīvotāju 
vienlīdzību neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas un vai līdz ar to ir nepieciešami grozījumi 
normatīvajos aktos, var sniegt Satversmes tiesa. 30. novembra sēdē komisija, balsojot ar 2 
balsīm”par”un 8”pret”, noraidīja likumprojekta turpmāko virzīšanu izskatīšanai Saeimā. 



 

 

Komisija arī neizskatīja alternatīvos diskriminācijas novēršanas variantus, un līdz šim brīdim 
Satversmes tiesā nav tikusi iesniegta prasība, kā to ierosināja Tieslietu ministrija, lai sniegtu 
atbildi par vienlīdzības un nediskriminācijas principu ievērošanu Latvijas iedzīvotājiem 
neatkarīgi no viņu seksuālās orientācijas. Arī pēc balsojuma Saeimas komisijā birojs nav 
mainījis savu viedokli par geju un lesbiešu tiesību stāvokli Latvijā un likumdošanas izmaiņām, 
kuras būtu nepieciešams veikt, lai arī šai Latvijas pilsoņu grupai garantētu Satversmē noteikto 
vienlīdzības un nediskriminācijas principu ievērošanu. 

 
 
 
INVALĪDU TIESĪBAS 
Valsts cilvēktiesību birojs atzīst, ka kopumā Latvijas Republikas likumi u. c. tiesību akti, kas 

aizsargā invalīdu tiesības, atbilst starptautiskajām tiesību normām. Diemžēl problēmas rodas ar 
to īstenošanu, kā rezultātā notiek slēpta invalīdu tiesību diskriminācija – invalīdiem netiek 
garantēta vienlīdzīga pieeja sabiedriskām telpām, transportam, izglītībai, darba tirgum, pastāv 
šķēršļi invalīdu sociālās izolētības pārvarēšanai. Birojs ir piedalījies vairākos invalīdu tiesību 
veicināšanas projektos sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām, kā arī veicis pētījumu par 
vides pielāgotību invalīdu vajadzībām. 

Lai sekmētu invalīdu tiesību īstenošanu, VCB uzskata par svarīgu invalīdu nevalstisko 
organizāciju darbības sekmēšanu – veidojot šo organizāciju sadarbības tīklus, izglītojot 
organizācijas par invalīdu tiesībām, to aizsardzības mehānismiem, dažāda veida sadarbības 
iespējām ar pašvaldību un valsts iestādēm Latvijā, kā arī ar starptautiskajām organizācijām un 
fondiem.  

 
1999. gada janvārī VCB noslēdza sadarbības vienošanos ar Nevalstisko organizāciju centru 

par invalīdu nevalstisko organizāciju tīkla izveidošanu reģionālo Cilvēktiesību tīklu ietvaros. Šā 
projekta vadītāja VCB bija Silla Filips, Analīzes un informācijas daļas starptautiskā konsultante.  

 
Atzīstot sadarbības tīklu neatkarību, VCB atzina par svarīgu nodrošināt tos ar zināšanām par 

metodēm, kas ir nepieciešamas invalīdu tiesību īstenošanai un efektīvai aizsardzībai. Sadarbības 
projekta galvenais mērķis bija izveidot astoņus reģionālos invalīdu tiesību sadarbības tīklus, kas 
veiktu kopīgus izglītības pasākumus, informācijas apmaiņu, kā arī vienotos citām pilsoniskām 
iniciatīvām. VCB galvenokārt interesēja, lai izveidotie invalīdu organizāciju reģionālās 
sadarbības tīkli iegūtu informāciju par invalīdu tiesībām, veiktu invalīdu tiesību ievērošanas 
neatkarīgu uzraudzību, vienotos rīcībai, kas novērstu invalīdu tiesību pārkāpumus. Projekta 
ietvaros reģionālajos centros notika tikšanās ar invalīdu organizāciju pārstāvjiem, kam bija 
interese par šādu tīklu veidošanu, izglītības semināri par ANO paraugnoteikumiem par invalīdu 
vienlīdzīgām iespējām un to kontroles mehānismiem. Strādājot pie šā projekta, centāmies 
izvairīties no kārtējās formālās organizācijas veidošanas–organizāciju sadarbības tīkla attīstība 
tika atstāta pašu organizāciju ziņā, no VCB tās saņēma tikai metodoloģisku palīdzību un 
zināšanas par pamatnostādnēm invalīdu tiesību jomā, kā arī par intelektuāliem un finansu 
resursiem, kas ir izmantojami Latvijā un ārvalstīs, lai sekmētu organizācijas vai organizāciju 
savienības darbu. Atsaucība šim projektam dažādās Latvijas pilsētās bija atšķirīga. Taču 
iniciatīvas grupas, kas uzņēmās turpmākā darba koordinēšanu, tika izveidotas kā plānots visos 
astoņos reģionālajos centros. Lai sekmētu sadarbības tīkla attīstību, VCB arī sagatavoja un 
publicēja brošūru”Rokasgrāmata nevalstiskajām organizācijām. Gada pārskata izstrāde”. 
Rokasgrāmata tapa sadarbības projekta ietvaros ar Cilvēktiesību atbalsta tīklu. Par 



 

 

rokasgrāmatas saturu un tās lietošanu sadarbības tīkla pārstāvjiem notika semināri. Invalīdu 
nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu izveidošanas projekts tika pabeigts 1999. gada 
decembrī, un sadarbības tīkli turpina strādāt jau bez VCB līdzdalības. 

 
Gada laikā tika turpināts lekciju cikla lasījums”Invalīdu tiesības”– Hemofīlijas slimnieku 

biedrībā, Izkaisītās sklerozes slimnieku asociācijā, invalīdu biedrībās Rīgā un Balvos, 
psihoneiroloģiskās slimnīcas dienas centrā, kā arī augstskolā”Attīstība”.  

Notika konsultatīva tikšanās ar Psihiatrijas centra direktori S. Udrasu, kurā pārrunāja 
jautājumus par psihiski slimo cilvēku tiesību ievērošanu stacionāros un tiesību aizsardzības 
mehānismu pārkāpumu gadījumos. 

Sadarbībā ar Labklājības ministriju tika organizēta tikšanās ar sabiedriskajām organizācijām 
un pārstāvjiem no Dānijas jautājumā par invalīdu palīglīdzekļu iegādes iespējām un servisa 
centra izveidi Latvijā. 

Biroja pārstāve piedalījās Apvienoto Nāciju Attīstības programmas ietvaros organizētajā 
konsultatīvajā padomē, kas bija sasaukta, lai novērtētu situāciju vides pielāgotībai Latvijā 
cilvēkiem ar kustības traucējumiem un rastu iespējamos risinājumus šajā jautājumā. Tika 
konsultēti VCB apmeklētāji un interesenti sociālajos un invalīdu tiesību jautājumos 
nevalstiskajā organizācijā”Neatkarīgās dzīves centrs”.  
15. decembrī birojs Rīgā organizēja konferenci”Tiesības uz izglītību cilvēkiem ar speciālām 

vajadzībām”, kurā šo problēmu apspriest bija aicināti Labklājības ministrijas un Izglītības 
ministrijas ierēdņi, specializēto skolu pārstāvji, nevalstisko organizāciju aktīvisti. Konferences 
laikā gan referātos, gan darba grupās tika diskutēts par šādām tēmām: izglītības iespējas 
cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, bērna ar speciālām vajadzībām integrācijas iespējas skolā, 
arodapmācība un darba iespējas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, valsts, pašvaldības un 
nevalstisko organizāciju sadarbība invalīdu integrācijā, koncepcijas”Vienādas iespējas 
visiem”realizācija un izglītības problēmas. 

 
1999. gadā birojs veica pētījumu”Vides pielāgotība invalīdu vajadzībām”. Pētījuma gaitā tika 

aptaujātas visas rajonu un pilsētu pašvaldības, kā arī lielākā daļa invalīdu nevalstisko 
organizāciju par vides, ēku un ielu pielāgotību invalīdu vajadzībām. Kā galvenās problēmas 
pētījums identificēja līdzekļu trūkumu, informācijas trūkumu par būvniecības standartiem 
(pētījums atzīst esošos būvnormatīvus par novecojušiem), sabiedriskā transporta neatbilstību 
invalīdu vajadzībām un pastāvīgas sadarbības trūkumu starp valsts un nevalstiskajām 
organizācijām. Šis pētījums ļauj birojam apzināt invalīdu tiesību ievērošanas aspektus Latvijā, 
valsts programmas”Vienādas iespējas visiem”realizāciju un tās procesā radušās grūtības, 
iesniegt rekomendācijas pašvaldībām un nevalstiskām organizācijām, kas sekmētu problēmu 
novēršanu–it īpaši situācijās, kur papildu finansu līdzekļu piesaistīšana nav nepieciešama. 
Izvērtējot apstākļus, birojs secināja, ka ir konstatējams zināms progress vides pielāgošanai 
invalīdu vajadzībām un pašvaldības savu finansu resursu ietvaros atbalsta invalīdu integrāciju 
sabiedrībā. Pētījums ir pieejams VCB Informācijas un dokumentācijas centra lietotājiem. 

 
 
 
 
 
 



 

 

NELEGĀLO IMIGRANTU TIESĪBAS 
 
Valsts cilvēktiesību birojs katru mēnesi no Nelegālo imigrantu uzturēšanās punkta Gaiziņa 

ielā 7 Rīgā saņem aptuveni 5 sūdzības, kurās tiek izteiktas pretenzijas par sliktajiem sadzīves 
apstākļiem uzturēšanās punktā, par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nelikumīgiem 
lēmumiem, kā arī par Imigrācijas policijas pretlikumīgām darbībām. 
1999. gada jūlijā tiekoties ar Nelegālo imigrantu uzturēšanās punkta administrācijas pārstāvi, 

Valsts cilvēktiesību birojs noskaidroja galvenās problēmas, kuras līdz šim brīdim dažādu 
iemeslu dēļ netiek vai nevar tikt risinātas: 
• nelegālo imigrantu uzturēšanās punktā vidēji visu laiku atrodas 30 aizturētie, taču telpas nav 

piemērotas tik lielam cilvēku skaitam. Finansiālu iemeslu dēļ nav iespējams pārcelties uz 
citām telpām, kā arī izremontēt lietošanā esošās telpas, tāpēc aizturētajiem jādzīvo slikti 
ventilētās kamerās bez dienasgaismas, arī pastaigu vieta ir ļoti ierobežota. Kamēr Iekšlietu 
ministrija nepiešķirs šiem mērķiem finansējumu, tikmēr uzlabojumi aizturēto sadzīves 
apstākļos nav gaidāmi; 

• vislielākās problēmas saistās ar normatīvo bāzi, kas precīzi nedefinē visas procesuālās 
darbības nelegālo imigrantu lietu izskatīšanas jomā. Nelegālo imigrantu izraidīšana notiek 
saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 1995. gada 17. aprīļa instrukciju nr. 126”Par ārvalstnieku un 
bezvalstnieku piespiedu izraidīšanas kārtību”. Četru gadu laikā kopš instrukcijas izdošanas ir 
mainījusies to iestāžu struktūra, kuras atbild par nelegālo imigrantu izraidīšanu, pienākumu 
sadale, apzinātas vairākas minētās instrukcijas nepilnības, tomēr nekādas izmaiņas tajā nav 
veiktas; 

• normatīvi nav noteikti principi vai kārtība, kādā nelegālie imigranti tiek izvietoti uzturēšanās 
punktos. Tāpēc izveidojās situācija, ka Gaiziņa ielas 7 uzturēšanās punkts pilda arī 
disciplinārsoda izciešanas vietas funkcijas. Tās personas, kuras ir pārkāpušas Nelegālo 
imigrantu pārvietošanas un uzturēšanās nometnes”Olaine”kārtības noteikumus, tiek 
pārvietotas uz Nelegālo imigrantu uzturēšanās punktu, kur sadzīves apstākļi ir sliktāki; 

• nav noteikts nelegālo imigrantu uzturēšanās maksimālais laiks Gaiziņa ielā 7. Teorētiski ir 
iespējama situācija, kad visas ārvalstis atsakās uzņemt imigrantu, kas ir aizturēts Latvijas 
Republikas teritorijā un atrodas Nelegālo imigrantu uzturēšanās punktā. Latvijā viņa 
uzturēšanos legalizēt nav nekāda juridiska pamata (izņemot gadījumus, kad viņam tiek 
piešķirts bēgļa statuss), un persona atlikušo mūža daļu var pavadīt, vērojot Gaiziņa ielas 7 
ēkas sienas no iekšpuses. Gadījumos, kad nav iespējams aizturēto izraidīt uz mājas valsti, 
uzturēšanās ilgumu imigrantiem administrācija nosaka pēc saviem ieskatiem, tomēr tiesiskā 
valstī nebūtu pieļaujama tik plaša ierēdņu rīcības brīvība, kad tie var patvaļīgi noteikt 
personu piespiedu aizturēšanas termiņus, kaut arī personas valsts teritorijā atrodas nelegāli; 

• nav izstrādāta kārtība, kā uzturēšanās punktā ievietotās personas var pārsūdzēt Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes izdotos izbraukšanas rīkojumus. Sakarā ar to, ka aizturētie 
pārsvarā nepārvalda valsts valodu un viņiem nav pieejama juridiskā palīdzība, būtu 
nepieciešams normatīvi nostiprināt izraidāmo tiesības uz iesniegumu efektīvu izskatīšanu 
valsts institūcijās. 

 
 
 
 
 



 

 

PERSONAS, KAS VĒLAS VEIKT DZIMUMA MAIŅU 
 
Jebkuras cilvēktiesības ir jānodrošina bez jebkādas diskriminācijas – neatkarīgi no dzimuma, 

rases, ādas krāsas, valodas, reliģijas, politiskajiem vai citiem uzskatiem, nacionālās vai sociālās 
izcelsmes, saistības ar kādu nacionālo minoritāti, mantiskā stāvokļa, kārtas vai cita stāvokļa.  

 
Atbilstoši Valsts cilvēktiesību biroja rīcībā esošajai informācijai 1999. gadā Latvijā ir 
notikusi pirmā dzimuma maiņas ķirurģiskā operācija pēc valstiskās neatkarības 
atjaunošanas. Rodoties pirmajam precedentam, personai, kurai tika veikta dzimuma 
maiņas operācija, nācās saskarties ar ierēdņu neizpratni un patvaļu valsts iestādē, 
konkrēti–Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā. Pēc pilsoņa J. uzskata tika radīti šķēršļi 
tam, lai varētu veikt izmaiņas dzimšanas reģistrā atbilstoši notikušajai dzimuma 
maiņai. Lai atrisinātu radušos konfliktu, minētā persona Valsts cilvēktiesību birojā 
iesniedza sūdzību par to, ka pēc dzimuma maiņas operācijas Rīgas pilsētas 
dzimtsarakstu nodaļa noraidīja lūgumu papildināt reģistra ierakstu ar jaunu, dzimumam 
atbilstošu vārdu un uzvārda formu. Arī pēc tam, kad tika iesniegta ārsta izziņa par 
veikto operāciju, pilsoņa J. prasību noraidīja, pamatojot ar to, ka personas daļēju 
feminizāciju nevar uzskatīt par dzimuma maiņu un ārsta parakstītā izziņa nevar būt 
par pamatu labojumam dzimšanas reģistrā. 

 
Atbilstoši likumam”Par civilstāvokļa aktiem”dzimtsaraksta darbinieki nevar apstrīdēt ārsta 

slēdzienu un operācijas rezultātus. Šajā gadījumā valsts ierēdnis ir pārkāpis savas pilnvaras, 
apstrīdot ārsta slēdzienu, jo dzimtsarakstu nodaļas darbinieks nav kompetents medicīnā, lai 
varētu novērtēt operācijas rezultātus. Likums”Par civilstāvokļa aktiem”paredz, ka dzimtsarakstu 
nodaļas ierēdnim ir jāpārbauda sniegtās ziņas. Ja ir šaubas par to pareizību, visām personām un 
institūcijām ir pienākums sniegt dzimtsarakstu nodaļām informāciju un dokumentus, kas 
nepieciešami civilstāvokļa aktu reģistrācijai. Tas nozīmē, ka ierēdnim, kam ir radušās šaubas par 
iesniegtās ārsta izziņas ticamību, bija pienākums pieprasīt no attiecīgās iestādes papildu ziņas 
vai dokumentus, nevis vienpersoniski izlemt par medicīniska rakstura dokumenta neatbilstību 
likumdošanā noteiktajiem standartiem. 

 
Otrkārt, atteikumā nav likumīgas motivācijas, kāpēc ārsta izziņa nevar būt par pamatu 

labojumam dzimšanas reģistrā. Analoģiskās situācijās, piemēram, ar bērna dzimšanu vai 
personas nāvi, ārsta izziņa ir pietiekams pamats dzimšanas vai miršanas apliecības izsniegšanai. 

 
Treškārt, ir jāatzīmē, ka dzimtsarakstu nodaļas atteikums veikt labojumu dzimšanas reģistrā ir 

administratīvs akts, tātad tajā ir jābūt norādei uz piemēroto tiesību normu, tam ir jābūt 
argumentēti pamatotam un visbeidzot ir jānorāda, kur un kādā termiņā šo administratīvo aktu 
var apstrīdēt vai pārsūdzēt. Visas šīs prasības atteikumā netika iekļautas. 

 
Likuma”Par civilstāvokļa aktiem”33. pants, kā arī Tieslietu ministrijas instrukcijas”Par 

civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas Republikā”131. pants paredz, ka uz administratīva akta 
pamata dzimšanas reģistra ierakstu sakarā ar dzimuma maiņu papildina ar jaunu, dzimumam 
atbilstošu vārdu un uzvārda formu. Tā kā likumdošanā nav skaidri noteikts, kas izsniedz šo 
administratīvo aktu, kā arī nav norādīta institūcija, kura ir tiesīga noteikt dzimuma maiņas faktu, 
radās situācija, kurā valsts ierēdnis, brīvi interpretējot likumu un pārkāpjot savas pilnvaras, 
ierobežoja konkrētā cilvēka tiesības. 



 

 

 
Kaut arī Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas atteikums veikt izmaiņas dzimšanas 
reģistrā bija nelikumīgs, tika atkārtoti sasaukts ārstu konsīlijs. Pilsonis J. saņēma jaunu 
izziņu, kuru bija parakstījuši trīs ārsti, un beidzot varēja realizēt savas tiesības un 
saņemt nepieciešamo dzimšanas apliecību ar jaunajiem datiem – sakarā ar dzimuma 
maiņu tajā tika reģistrēta jauna vārda un uzvārda forma. 
 
Izskatot birojā pilsoņa J. sūdzību par identitāti apliecinošu dokumentu neizsniegšanu 
pēc dzimuma maiņas, var secināt: lai gan birojam izdevies rast šā jautājuma pozitīvu 
atrisinājumu, valsts ierēdņi vēl nav apguvuši demokrātijas pamatprincipus, lai saprastu, 
cik svarīgi nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret visu pilsoņu vajadzībām. 

  
Tā kā valsts ierēdņi vēl joprojām pārkāpj savas pilnvaras, jāatgādina, ka Latvijas 

Administratīvo pārkāpumu kodeksa 14. pants paredz: amatpersonas ir saucamas pie 
administratīvās atbildības par administratīvajiem pārkāpumiem, kas saistīti ar pastāvošo 
noteikumu neievērošanu pārvaldes kārtības, valsts un sabiedriskās kārtības, vides un iedzīvotāju 
veselības aizsardzības sfērā, kā arī ar citu noteikumu neievērošanu, kuru izpildes nodrošināšana 
ietilpst viņu dienesta pienākumos. 



 

 

V. BIROJA KONSULTATĪVĀS 
PADOMES IZVEIDOŠANA 

 
1999. gada 22. martā notika VCB Konsultatīvās padomes pirmā sēde. Padome izveidota, lai 

sekmētu VCB darbu, veicinātu valsts institūciju, sabiedrisko organizāciju un masu mediju 
plašāku sadarbību cilvēktiesību jomā. Padome darbojas atbilstoši mērķiem, kas noteikti 
likumā”Par Valsts cilvēktiesību birojuī. Padomes sastāvā darbojas pārstāvji no dažādām valsts 
institūcijām un sabiedriskām organizācijām, kuru kompetencē ietilpst cilvēktiesību jautājumu 
risināšana mūsu valstī, t. sk. pārstāvji no Apvienoto Nāciju Attīstības programmas Latvijā, 
Apvienoto Nāciju komisariāta bēgļu jautājumos, Apvienoto Nāciju Latvijas asociācijas, Eiropas 
Drošības un sadarbības organizācijas, Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centra, Latvijas 
Cilvēktiesību komitejas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 
Senāta, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras, Latvijas Universitātes Cilvēktiesību institūta, 
Nevalstisko organizāciju centra, UNICEF LR Nacionālās komitejas, Valsts prezidenta 
Kancelejas apžēlošanas dienesta.  

 
 
Padomes darbības galvenais uzdevums ir konsultēt VCB dažādu ar cilvēktiesību jautājumiem 

saistītu projektu izstrādē, kā arī sniegt birojam padomu, veicot cilvēktiesību situācijas analīzi. 
 
 
Šajā gadā padome izskatījusi šādus aktuālus jautājumus: 
 
 
22.03.1999. 

– VCB darba plāna prioritātes 1999. gadam 
 
 
15.04.1999. 

– tiesības uz mājokli un cilvēku izlikšana no dzīvokļiem 
– priekšlikumi likumdošanai, un iespējas piesaistīt investīcijas projektu īstenošanai 
– atklātas vēstules sagatavošana par cilvēku izlikšanu no dzīvokļiem 

 
Tika pieņemts lēmums, sadarbojoties Konsultatīvās padomes sastāvā esošām organizācijām, 

sagatavot atklātu vēstuli par jautājumiem, kas saistīti ar personas tiesībām uz mājokli, cilvēku 
izlikšanu no dzīvokļiem īres un komunālo maksājumu parādu dēļ, kā arī beidzoties likumā 
noteiktajam 7 gadu termiņam namīpašnieku mājās. Vēstulē norādīts, ka arvien vairāk pieaug to 
cilvēku skaits, kuri ar šādām problēmām vēršas cilvēktiesību organizācijās un lūdz atbalstu. 
(Pielikumā vēstule nr. 1) 

 
 
20.05.1999. 

– aktuālas tēmas cilvēktiesību projektiem Latvijā 
– cilvēku izlikšana no dzīvokļiem. Jautājuma apspriešanā piedalās LR Saeimas 

deputāts Jānis 



 

 

 Lagzdiņš un Rīgas domes Dzīvojamo telpu izīrēšanas komisijas priekšsēdētājs Jānis 
Karpovičs 

 
 
09.09.1999. 

– ziņojums par VCB darbu un finansēm 
 
 
25.10.1999.  

– VCB darba prioritātes 2000. gadā 
 
Pēc Apvienoto Nāciju Latvijas asociācijas ierosinājuma Konsultatīvās padomes ietvaros tiek 

izveidota darba grupa bērnu tiesību jautājumos. 
 
Analizējot situāciju bērnu tiesību aizsardzības jomā Latvijā, konstatētas nepilnības gan 

likumdošanā, gan tās izpildē, tāpēc nepieciešamas jaunas iniciatīvas, valstiski stratēģiska 
domāšana un rīcība, ne tikai deklarējot bērnu tiesības, bet arī nodrošinot to realizēšanas iespējas. 
Radusies nepieciešamība izveidot darba grupu, kas skar bērnu tiesības, jo tikai konstruktīva 
sadarbība ar visām organizācijām, iestādēm un speciālistiem, kas strādā šo tiesību jomā, var 
nodrošināt šā darba maksimālu efektivitāti. 

 
1999. gadā darba grupas sēdēs izskatīti arī jautājumi par bērnu adopciju uz ārzemēm un ar to 

saistītajām problēmām, pieaicinot dažādu institūciju pārstāvjus, kas darbojas šajā jomā. 
 
 
22.11.1999. 

– invalīdu tiesības Latvijā (VCB eksperte Silla Filipsa) 
– pārskats par Konsultatīvās padomes darba grupas bērnu tiesību jautājumos darbību 

 
 



 

 

VI.PIRMAIS PRASĪBAS 
PIETEIKUMS LATVIJAS 
REPUBLIKAS SATVERSMES TIESAI 

 
Atbilstoši Satversmes tiesas likumam Valsts cilvēktiesību birojam ir tiesības iesniegt 

Satversmes tiesā pieteikumu par lietas ierosināšanu par Ministru kabineta aktu atbilstību 
Satversmei un citiem likumiem. 1999. gada 3. februārī Vasts cilvēktiesību birojs pirmo reizi 
izmantoja šīs tiesības un iesniedza prasības pieteikumu LR Satversmes tiesai–Par Ministru 
kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu nr. 187”Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija 
naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas 
sertifikātus”29. punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un 91. pantam, 
likuma”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”1. panta otrajai daļai un 12. panta otrās daļas 3. 
punktam un likuma”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 
nacistiskajā režīmā cietušajiem”9. pantam. Savas prasības pieteikumā Valsts cilvēktiesību 
birojs norāda, ka to politiski represēto personu, kuras ieguva šādu statusu pēc 1997. gada 30. 
septembra, īpašuma tiesības tika nepamatoti ierobežotas, radot diskrimināciju pēc sociāli tiesiskā 
statusa. 1999. gadā biroja prasība bija viena no piecām Satversmes tiesas izskatītajām lietām. 

 
Prasības pieteikumā ir norādīts, ka likums”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 

komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem’’, kas nosaka pamatu personas atzīšanai par 
politiski represēto, neparedz galīgo termiņu, kad personu var atzīt par politiski represēto. Līdz ar 
to arī pašlaik personai var piešķirt politiski represētās personas statusu. Tāpat arī šā likuma 9. 
pantā ietvertā tiesību norma, kas nosaka, ka valsts nodrošina politiski represēto personu tiesību 
atjaunošanu civilo, ekonomisko un sociālo tiesību sfērā atbilstoši likumam, neierobežo šo tiesību 
pastāvēšanu atkarībā no politiski represētās personas statusa piešķiršanas laika. 

 
Tiesas sēdē pieteikuma iesniedzēja pilnvarotais pārstāvis zvērināts advokāts J. Rozenfelds 

prasījumu uzturēja un uzsvēra, ka ar apstrīdēto tiesību normu ir pārkāptas daudzu personu 
tiesības, kas nav pieļaujams, jau pamatojoties uz vispārīgajiem tiesību principiem, taču šajā 
gadījumā apstrīdētā tiesību norma groza arī spēkā esošos likumus, tādējādi nonākot pretrunā ar 
veselu virkni normatīvo aktu. 

 
Saskaņā ar likuma”Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta 

pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”8. panta 1. 
punktu un Satversmes tiesas likumu Valsts cilvēktiesību birojs lūdza atzīt Ministru kabineta 
noteikumu nr. 187 29. punktu par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 105. pantam un 
91. pantam, likuma”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”1. panta 2. daļai un 12. panta 2. daļas 
3. punktam un likuma”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 
nacistiskajā režīmā cietušajiem”9. pantam un atzīt to par spēku zaudējušu no pieņemšanas brīža. 
1995. gadā pieņemtais likums”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 

komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem’’, kas nosaka pamatu personas atzīšanai par 
politiski represēto, neparedz galīgo termiņu, kad personu var atzīt par politiski represēto. Līdz ar 
to arī pašlaik personai var piešķirt politiski represētās personas statusu. 



 

 

No otras puses, minētā likuma 9. pants nosaka, ka valsts nodrošina politiski represēto personu 
tiesību atjaunošanu civilo, ekonomisko un sociālo tiesību sfērā atbilstoši likumam. Šis pants 
neierobežo šo tiesību pastāvēšanu atkarībā no politiski represētās personas statusa piešķiršanas 
laika. 

 
1997. gada 25. februārī papildus noteikumiem nr. 80 Ministru kabinets pieņēmis grozījumus 

1996. gada 22. oktobra noteikumos nr. 408, kas paredz, ka politiski represētās personas 
apliecības ir derīgas līdz 1997. gada 30. jūnijam (noteikumu 19. punkts). Ar šo noteikumu 
pieņemšanu sācies politiski represēto personu apliecību apmaiņas process. Tas nozīmē, ka uz 
kādu laiku tika pārtraukta politiski represētās personas apliecību izsniegšana. 

 
Līdz ar to personas, kuras 1997. gada 30. septembrī nevarēja uzrādīt politiski represētās 

personas apliecību (t.i., vēl nebija atzītas par politiski represētajām personām vai apliecības 
tobrīd tika mainītas vai uz laiku tika atzītas par nederīgām) nevarēja saņemt kompensāciju 
naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas 
sertifikātus. Tādējādi nepamatoti tika ierobežotas minēto personu īpašuma tiesības, radot 
diskrimināciju pēc sociālā statusa. 

 
Ministru kabinets Satversmes tiesai iesniegtajā atbildes rakstā ir norādījis, ka prasījumam 

nepiekrīt un uzskata, ka apstrīdētā tiesību norma nav pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 
91. un 105. pantu, jo minētais noteikumu punkts nekādā veidā nepieļauj diskrimināciju un 
neierobežo īpašumtiesības, ne ar likuma”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”1. panta 2. 
punktu, jo šis pants nosaka likuma vispārīgos noteikumus un ir attiecināms tikai uz 
kompensācijas sertifikātu piešķiršanu, nevis uz kompensācijas sertifikātu dzēšanu naudā, ne arī 
ar 12. panta otrās daļas 3. punktu, jo šis punkts nosaka to personu loku, kuras ir tiesīgas dzēst 
zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot atlīdzību naudā, un neattiecas uz Ministru 
kabineta noteikto pieteikuma iesniegšanas termiņu. 

 
Tāpat apstrīdētā tiesību norma neesot pretrunā ar likuma”Par politiski represētās personas 

statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”9. pantu, kas nosaka, ka 
valsts nodrošina politiski represēto personu īpašumtiesību atjaunošanu atbilstoši likumam. 
Īpašumtiesību atjaunošana tiekot nodrošināta atbilstoši likuma”Par zemes privatizāciju lauku 
apvidos”12. panta pirmajai daļai un 14. panta trešajai daļai, piešķirot īpašuma kompensācijas 
sertifikātus. 

 
Bez tam Ministru kabinets atbildes rakstā ir atzīmējis, ka likuma”Par zemes privatizāciju 

lauku apvidos”14. pantā tiesības noteikt kompensācijas izmaksas termiņu ir deleģētas tieši 
Ministru kabinetam. 

 
Tiesas sēdē Ministru kabineta pārstāvji prasījumu neatzina un uzskatīja, ka pieteikums tādā 

apjomā, kā iesniegts Satversmes tiesā, nebūtu apmierināms. Ministru kabineta pārstāvis 
zvērināts advokāts V. Naumovs norādīja, ka apstrīdētā tiesību norma paredz termiņu, kurā 
jāiesniedz pieteikums par zemes īpašuma sertifikātu dzēšanu naudā, ne tikai politiski 
represētajām personām, bet visām personām, kas minētas Ministru kabineta noteikumu nr. 
187”Kārtība, kādā izmaksājama kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku 
apvidos piešķirtos zemes īpašuma kompensācijas sertifikātus”3. punktā, tai skaitā arī bijušajiem 
zemes īpašniekiem un bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantiniekiem, taču pieteikuma 
motivācija esot dota tikai attiecībā uz politiski represētajām personām. 



 

 

 
Bez tam V. Naumovs uzsvēra, ka likuma”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”12. pantā 

likumdevējs ir noteicis, ka kārtību, kādā var saņemt kompensāciju par sertifikātiem, nosaka 
Ministru kabinets un kārtībā, bez šaubām, ietilpst termiņi, kādos jāiesniedz pieteikums, tas, kādi 
dokumenti jāpievieno pieteikumam, un tā tālāk... Cits jautājums: var runāt par to, ka attiecībā 
uz represētajām pesonām varētu dot garāku termiņu. Tāpēc arī tiesas sēdes sākumā Ministru 
kabineta pārstāvji lūdza atlikt lietas izskatīšanu uz vienu mēnesi, jo Ekonomikas ministrija 
gatavo grozījumus Ministru kabineta noteikumu nr. 187”Kārtība, kādā izmaksājama 
kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma 
kompensācijas sertifikātus” 29. punktā, lai politiski represētajām personām pagarinātu 
iesniegšanas termiņu pieteikumiem par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu naudā. 

 
Ministru kabineta pilnvarotais pārstāvis Ekonomikas ministrijas Privatizācijas departamenta 

direktors A. Bernāns tiesas sēdē norādīja, ka likumdevējs sertifikātiem ir noteicis derīguma 
termiņu – 1999. gada 31. decembri, un visām tām pesonām, kurām sertifikāti nebūs dzēsti līdz 
šim termiņam, tiesības saņemt kompensāciju naudā tiks zaudētas. 

 
Eksperts – Centrālās zemes komisijas loceklis un sekretārs O. Leščinskis – tiesas sēdē 

paskaidroja, ka Centrālā zemes komisija ir cieši saistīta ar šo jautājumu: sniegtas vairāk nekā 
1200 rakstveida atbildes uz personu pieprasījumiem, vidēji mēnesī pieņemti vairāk nekā 400 
apmeklētāji, ik dienas saņemti vairāk nekā 100 tālruņa zvani. No visa kopējā skaita apmēram 
puse prasību ir par kompensāciju izmaksu un it īpaši par zemes īpašuma kompensācijas 
sertifikātu dzēšanu naudā. Tāpat O. Leščinskis norādīja, ka nebūtu saprātīgi norādīt konkrētu 
datumu pieteikuma iesniegšanai par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu naudā, 
bet gan noteikt, ka pieteikums iesniedzams, piemēram, vienu, divus vai trīs mēnešus pirms 
sertifikātu derīguma (izmantošanas) termiņa beigām. 

 
Satversmes tiesa, izvērtējot apstrīdētās tiesību normas atbilstību Latvijas Republikas 

Satversmes 105. pantam un 91. pantam, likuma”Par zemes privatizāciju lauku apvidos”1. panta 
otrajam punktam un 12. panta otrās daļas 3. punktam un likuma”Par politiski represētās 
personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”9. pantam, 
secināja: 

 
Saskaņā ar iesniegto pieteikumu par lietas ierosināšanu jautājums par zemes īpašuma 

kompensācijas sertifikātu dzēšanu naudā šajā lietā ir saistīts ar vienu konkrētu personu grupu – 
politiski represētajām personām. Tāpēc, izvērtējot apstrīdētās tiesību normas atbilstību 
augstāka juridiska spēka tiesību normām, Satversmes tiesa, lai noskaidrotu šīs tiesību normas 
patieso saturu un jēgu, interpretē likuma”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”9. pantā ietverto tiesību normu ”valsts 
nodrošina politiski represēto personu tiesību atjaunošanu civilo, ekonomisko un sociālo tiesību 
sfērā atbilstoši likumam’’. 

 
Satversmes tiesa ir ņēmusi vērā tos apstākļus, kas bijuši 9. pantā ietvertās tiesību normas 

rašanās pamatā, šajā gadījumā to, kas mudināja likumdevēju noteikt valsts pienākumu 
nodrošināt politiski represētajām personām tiesību atjaunošanu atbilstoši likumam. 

 
Saeimas 1996. gada 22. augusta”Deklarācijā par Latvijas okupāciju”vēlreiz tika uzsvērts, 

ka”... visā okupācijas laikā PSRS mērķtiecīgi īstenoja genocīdu pret Latvijas tautu... Okupācijas 



 

 

režīms iznīcināja nevainīgus cilvēkus, vairākkārt veica iedzīvotāju masveida deportācijas un 
citas represijas, nežēlīgi sodīja tos, kuri bruņotā vai citā veidā iestājās par Latvijas neatkarības 
atjaunošanu; prettiesiski un bez atlīdzības atsavināja Latvijas iedzīvotājiem īpašumus un 
apspieda brīvas domas izpausmes”un”... 1941. gada vasarā, sākoties Otrā pasaules kara 
darbībai Latvijas teritorijā, to okupēja nacionālsociālistiskā Vācija, kas iedibināja savu režīmu, 
veica deportācijas un citas represijas pret iedzīvotājiem, kā arī izmantoja Latvijas teritoriju citu 
okupēto valstu iedzīvotāju iznīcināšanaiī. 
1992. gada 13. maijā Augstākā padome pieņēma likumu”Par politiski represētās personas 

statusa noteikšanuī, kas noteica, kuras personas atzīstamas par politiski represētām personām. 
5. Saeimas pieņemtajā likumā”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu 
komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiemī, kas stājās Augstākās padomes 1992. gada 
13. maija likuma vietā, tika iestrādāta jauna 4. nodaļa”Valsts morālās un tiesiskās garantijas 
politiski represētajām personām”ar mērķi noteikt, ka valsts uzņemas garantēt politiski represēto 
personu tiesības. Likumdevējs bija ņēmis vērā politiski represētajām personām komunistiskā un 
nacistiskā režīma represijās nodarīto morālo un mantisko kaitējumu. 

 
To, ka likumdevējs vēlējās īpaši atbalstīt un garantēt tieši šīs personu grupas – politiski 

represēto – tiesības atbilstoši likumam, apliecina arī Saeimas deputātu uzstāšanās debatēs 
likumprojekta apspriešanas gaitā. Tā 1994. gada 2. jūnijā Saeimas plenārsēdē, apspriežot 
likumprojektu”Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un 
nacistiskajā režīmā cietušajiem”1. lasījumā, deputāts G. Resnais teicis:”Šodien šajā zālē 
kārtējo reizi rodas jautājums par tādu Latvijas tautas daļu, ko pēdējā laikā sauc par politiski 
represētajiem. Šī nav tikai politiski represēto sāpe, tā ir Latvijas tautas, Latvijas iedzīvotāju 
rēta, dziļa rēta, strutojusi rēta, kura ir palikusi pēc divu totalitāro režīmu mijiedarbības un 
mazās Latvijas atrašanās starp šiem diviem režīmiem. Tās tautas liktenis.ī 

 
Apstāklis, ka daļai politiski represēto personu līdz 1997. gada 30. septembrim nebija 

nepieciešamo dokumentu, kas apliecinātu viņu piederību šai personu grupai, nemaina politiski 
represētās personas reālo statusu un nevar būt par pamatu no šā statusa izrietošo tiesību 
ierobežošanai. 

 
Pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 30. – 32. pantu, Satversmes tiesa nosprieda: 
Atzīt Ministru kabineta 1997. gada 20. maija noteikumu nr. 187”Kārtība, kādā izmaksājama 

kompensācija naudā, dzēšot par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos piešķirtos zemes īpašuma 
kompensācijas sertifikātus”29. punktu attiecībā uz 1992. gada 9. jūlija likuma”Par zemes 
privatizāciju lauku apvidos”12. panta otrajā daļā minētajām personām, ja tām ir politiski 
represētās personas statuss, par neatbilstošu 1995. gada 12. aprīļa likuma”Par politiski 
represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem”9. 
pantam un spēkā neesošu no sprieduma pasludināšanas brīža. 

 



 

 

VII. BIROJA DARBINIEKI 
1999. GADĀ 
 
Olafs Brūvers – Valsts cilvēktiesību biroja direktors, 
Sandra Vilcāne – direktora vietniece, 
Silvija Kalniņa – Apvienoto Nāciju Attīstības programmas nacionālā projekta koordinatore, 
Evija Zepa – direktora palīdze, 
Alda Bļodone – administratore, 
Vanda Saulīte – grāmatvede. 
 
 
 
SŪDZĪBU DAĻĀ 
 
Inita Križēvica – daļas vadītāja, 
juristi: Līga Biksiniece, Lolita Andersone, Ineta Vaivare, Dagnija Raugule, Iveta Veļičko, 
juristi konsultanti: Rolands Beļevičs un Santa Jansone. 
 
 
INFORMĀCIJAS UN ANALĪZES DAĻĀ 
 
juristi: Inga Reine, Jānis Butkevičs, Sarmīte Bileviča, Andris Putniņš, 
starptautiskā konsultante – Silla Filipsa, 
Informācijas un dokumentācijas centra vadītāja – Inga Misiņa, 
projektu koordinators – Andris Paparinskis. 



 

 

PIELIKUMS Nr. 1 
 

Rīgā, 1999. gada 27. maijā 
ATKLĀTA VĒSTULE 

 
Valsts cilvēktiesību birojā 1999. gada martā ir izveidota Konsultatīvā padome, kurā piedalās 

valsts un sabiedriskās organizācijas, kuras pārstāv cilvēktiesību jomu. Viens no sarežģītākajiem 
un nopietnākajiem jautājumiem, kas tika izskatīts vairākkārt, ir saistīts ar cilvēku izlikšanu no 
dzīvokļiem. 

 
Latvijas Republikas Satversmes 89. pantā ir teikts:”Valsts atzīst un aizsargā cilvēka 

pamattiesības saskaņā ar šo Satversmi, likumiem un Latvijai saistošiem starptautiskajiem 
līgumiem.’’ 

 
 Latvijas Republikas Satversmes 110. pantā ir teikts:”Valsts aizsargā un atbalsta laulību, 

ģimeni, vecāku un bērna tiesības. Valsts īpaši palīdz bērniem invalīdiem, bērniem, kas palikuši 
bez vecāku gādības vai cietuši no varmācības.’’ 

 
Pēc Tiesu darba un statistikas nodaļas datiem kopējais lietu skaits  Latvijas tiesās pirmajā 

instancē, kuras tika izskatītas ar spriedumu, 1998. gadā ir 52 970, no tām tika apmierinātas 
prasības par izlikšanu ar citas dzīvojamās platības ierādīšanu – 107, prasības par izlikšanu no 
dzīvokļa par īres un komunālo pakalpojumu maksas savlaicīgu nemaksāšanu – 4167, citas 
prasības par izlikšanu bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas – 689. 

 
Valsts cilvēktiesību birojs 1998. gadā saņēma visvairāk sūdzību no iedzīvotājiem par tiesību 

pārkāpumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas īres līguma laušanu, iedzīvotāju izlikšanu no 
dzīvokļiem tiesas ceļā bez citas dzīvojamās platības ierādīšanas. Statistikas dati liecina, ka 1998. 
gadā tika saņemtas 769 rakstiskas un mutiskas sūdzības no iedzīvotājiem, kas saistītas ar tiesību 
uz mājokli pārkāpumiem,  no kurām par izlikšanu no dzīvokļiem tika saņemtas 25 rakstiskas un 
286 mutiskas sūdzības.  

Šī situācija turpinās arī šogad. Tā var novest pie nevajadzīga sasprindzinājuma un pretrunām 
sabiedrībā. 

 
Jau 1992. gadā Latvija ir ratificējusi Bērnu tiesību konvenciju un tātad ir  atbildīga 

starptautiskās sabiedrības priekšā par šajā dokumentā noteikto pantu izpildi, tomēr situācija, kad 
valsts nespēj palīdzēt bērniem, kuri tiek izlikti no dzīvokļiem, ir nopietns liecinājums, ka Latvija 
neievēro šīs konvencijas 3.2, 18.2 23., 24.2, 27.1, un 27.3. pantu. 

 
Savukārt atsevišķas pašvaldības kā risinājumu piedāvā bērnu ievietošanu patversmē, t.i., 

nošķiršanu no vecākiem, līdz ar to pārkāpjot šī paša dokumenta 7., 8., 9., 12. un 14. pantu. 
 
Pat ja dzīvokļu jautājumu pašvaldības iestādes cenšas saistīt ar sociālekonomisko situāciju 

valstī, tad tomēr bērnu izlikšanu no dzīvokļiem vai nošķiršanu no vecākiem mēs nevaram 
uztvert nekā citādi kā nopietnus cilvēktiesību pārkāpumus un savu starptautisko saistību 
nepildīšanu.  



 

 

 
Visvairāk iedzīvotāji palīdzību meklē pašvaldību institūcijās. Likuma”Par pašvaldībām”15. 

pantā noteikts, ka viens no pašvaldību pienākumiem ir”sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 
jautājuma risināšanā’’, kā arī likuma”Par bāriņtiesām un pagasttiesām”15. pantā noteikts 
pašvaldības pienākums”Nodrošināt mitekli un aprūpi bērnam, ja ģimene tiek izlikta no dzīvokļa 
bez citas dzīvojamās telpasī. Galvenokārt tiek lauzts dzīvojamās telpas īres līgums ar personām, 
kuras nav spējīgas segt komunālos un īres maksājumus. Likums”Par dzīvojamo telpu 
īri”neaizsargā mazaizsargātās un maznodrošinātās personu grupas, tādēļ no dzīvokļa tiek izlikti 
vientuļie pensionāri, kā arī invalīdi un ģimenes ar bērniem, lai gan Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 10. pantā noteiktas bērna tiesības uz mājokli un pastāvīgu dzīvesvietu, bet likuma 66. 
panta 2. daļā noteikts, ka 

“Pašvaldība atbilstoši likumam:  
1) sniedz palīdzību un atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni, garantējot ikvienam pašvaldības 

teritorijā dzīvojošam bērnam pajumti, siltumu, apģērbu un vecumam un veselības stāvoklim 
atbilstošu uzturu.’’ 

 
Starptautiskā pakta par ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām 11. pants paredz 

katra indivīda tiesības uz mājokli. Valsts un sabiedriskajās organizācijās, kuras saistītas ar 
cilvēktiesībām, vēršas cilvēki, meklēdami risinājumu šai problēmai. Viņiem tiek sniegta 
konsultatīva palīdzība un informācija par sociālās palīdzības iespējām. Diemžēl ir gadījumi, kad 
šie jautājumi nav saistīti ar cilvēktiesībām, bet ar sociālekonomisko situāciju valstī. 

Tā kā izlikšana no dzīvokļa ir viena no aktuālākajām sociālekonomiskajām problēmām 
Latvijā, uzskatām, ka ir steidzami jāveic šīs problēmas pētījums, nosakot iemeslus, kādēļ un 
kādas personas tiek izliktas no dzīvokļiem. Pamatojoties uz pētījumā iegūtajiem rezultātiem, 
būtu iespējams identificēt cēloņus indivīdu izlikšanai no dzīvokļa, kā arī meklēt steidzamu 
risinājumu šai problēmai. 

 
Tādēļ lūdzam Ministru kabineta un Saeimas atbalstu šāda pētījuma veikšanai, rast iespēju tā 

finansēšanai un šīs problēmas risināšanai valstī. 
 
 
 
 
Ar cieņu, 
 
Apvienoto Nāciju Latvijas asociācija 
 
ģenerālsekretārs EIŽENS ĀRIŅŠ 
 
 
 
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība                    
 
priekšsēdētājs 
JURIS RADZEVIČS 
 

      Latvijas Cilvēktiesību un etnisko studiju centrs 
 
direktors NILS MUIŽNIEKS 



 

 

Latvijas Cilvēktiesību komiteja 
 
līdzpriekšsēdētājs LEONĪDS RAIHMANS 
 
 
 
 
Latvijas Universitātes Cilvēktiesību institūts 
 
direktore INETA ZIEMELE 
 
 
  
 
Nevalstisko organizāciju centrs            
 
direktors ERIKS LEITIS 
 
 
 
 
Valsts cilvēktiesību birojs    
 
direktors OLAFS BRŪVERS  
 
 
 
 
 
Šo vēstuli atbalsta: 
 
 
 
UNICEF LR Nacionālā komiteja 
 
izpilddirektore ILZE DOŠKINA  



 

 

PIELIKUMS Nr. 2 
VALSTS CILVĒKTIESĪBU BIROJA DARBINIEKU 
KVALIFIKĀCIJAS CELŠANA 

1999. GADĀ 
 

Vārds, uzvārds Amats Kursi/komandējums Laiks Vieta 
  
Rolands Beļevičs jurists Cilvēktiesību kurss 29.03.-31.03. Valsts Administrācijas 
     skola 
Lolita Andersone juriste Cilvēktiesību kurss 29.03.-31.03. Valsts 
     Administrācijas 
     skola 
Lolita Andersone juriste Eiropas Savienības  3.04., 4.04., 7.04. Valsts Administrācijas 
   pamatnostādnes  skola 
 Inga Reine juriste Security of Residence and  26.03.-27.03.  Centre for Migration 
   Expulsion: Protection of   Law of the University 
   aliens in Europe   of Nijmegen 
 Sandra Vilcāne direktora Zviedrijas ombudsmeņi 30.03.-07.04. Zviedrija 
  vietniece 
 Andris Putniņš jurists Norvēģijas bioētikas 12.04.-16.04. Norvēģija 
   komiteju darbība 
 Evija Zepa direktora palīdze Lietvedības dokumentu  4.05., 11.05., Valsts Administrācijas 
  darbā ar  noformēšana 18.05., 25.05. skola 
  dokumentiem    
 Alda Bļodone direktora palīdze Vadības psiholoģija 23.04.-29.04. Valsts Administrācijas 
  administratīvos   skola 
  jautājumos 
 Evija Zepa direktora palīdze Telefonsarunas  30.04. Valsts Administrācijas 
  darbā ar angļu valodā  skola 
  dokumentiem    
 Sandra Vilcāne direktora EDSO organizētais seminārs 27.04.-30.04. Polija 
  vietniece Human Rights: The Role of 
   Field Missions 
 Evija Zepa direktora palīdze  Iestādes dokumentu  22.04. Valsts Administrācijas  
  darbā ar arhivēšana  skola 
  dokumentiem 
 Jānis Butkevičs jurists Microsoft Word  17.05-20.05. Valsts Administrācijas  
   lietošana,  skola 
   padziļinātais kurss 
Andris Paparinskis informācijas  Fridriha Naumana fonda      03.06.-06.06. Lietuva 
  projektu  Baltijas valstu projekta 
  koordinators rīkotais seminārs 
   Promoting tolerance in 
   Eastern Europe 
 Līga Biksiniece juriste Seminar on Ombudsman    06.06.-08.06. Slovēnija 
   and the Law of the  



 

 

   European Union  
 Evija Zepa direktora palīdze   Multilateral training for  01.07.-06.07. Council of Europe   
  darbā ar documentalists  Directorate of 
  dokumentiem   Human Rights, Francija 
 Jānis Butkevičs jurists Apmācību kurss  04.07.-31.07. International Institut of  
   cilvēktiesībās  Human Rights, Francija 
Andris Paparinskis informācijas  Starptautisko cilvēktiesību    04.07.-31.07. Oksfordas Universitāte  
  projektu  līgumu pamati un  Lielbritānija 
  koordinators cilvēktiesību aizsardzība 
   un veicināšana 
 Jānis Butkevičs jurists Human Rights 03.09.-14.11. Institute of European   
   Law and  Law Birmingemas 
   Practice programme  Universitāte, Lielbritānija 
 Līga Biksiniece juriste European Masterís 15.09.1999- Padujas Universitāte  
   Degree in Human Rights 30.06.2000 Itālija 
   and Democratization 
 Olafs Brūvers direktors The Rights of Children 26.09.-04.10. The Danish 
   and Youngsters  Helsinki Committee 
     for Human Rights 
Rolands Beļevičs jurists Juridiskās prakses un  07.10.-09.10. Latvijas Universitāte 
   palīdzības centra 
   organizācijas un darbības 
   nodrošināšana 
 Olafs Brūvers direktors  Personas datu aizsardzības 14.10.-15.10. PHARE projekta  
Rolands Beļevičs jurists likumdošana  ietvaros 
 Sarmīte Bileviča juriste Eiropas Savienībā  organizēts seminārs 
 Santa Jansone juriste Par pierakstiem un  19.10. LU Pašvaldību un 
   izrakstiem  projektu vadības 
     valsts mācību centrs 
Rolands Beļevičs jurists Civilprocesa likuma  21.10. LU Pašvaldību un 
 Sarmīte Bileviča juriste aktualitātes  projektu vadības  
     valsts mācību centrs 
 Alda Bļodone direktora palīdze Par valsts un  28.10.-29.10. LU Pašvaldību un 
  administratīvos pašvaldību  projektu vadības  
  jautājumos pasūtījumiem  valsts mācību centrs 
 Evija Zepa direktora palīdze Windows&Word&Exel  01.11.-19.11. Baltijas Datoru 
  darbā ar pamatkurss  akadēmija 
  dokumentiem 
Valsts cilvēktiesību  Seminārs 04.11.-06.11. Lietuvas Ombuda 
 biroja kolektīvs  ìAktuālākie cilvēktiesību  institūcijas 
 10 darbinieki  jautājumi Baltijas valstīsī  Viļņa 
 Inga Misiņa  Informācijas un    Seminārs”Eiropas Padomes    09.11. Organizē LR 
  dokumentācijas  standartu un Eiropas  Saeimas Cilvēktiesību un 
  centra vadītāja cilvēktiesību tiesas  sabiedrisko lietu komisija 
Lolita Andersone  juriste spriedumu ietekme uz  sadarbībā ar  
 Ineta Vaivare juriste nacionālo likumdošanuī  Eiropas Padomes 
     Cilvēktiesību direktorātu 
 Sandra Vilcāne direktora  The fifth Ombudsman   12.11.-17.11. UNDP 
  vietniece and Human Rights  Kazahstāna 



 

 

   Institutions workshop 
 Alda Bļodone direktora palīdze   Valsts pasūtījumu   25.11. LU Pašvaldību un 
  administratīvos realizācijas būtiskāko  projektu vadības 
  jautājumos trūkumu praktiskā analīze  valsts mācību centrs 
 Sarmīte Bileviča  juriste IX Starptautiskā Cilvēktiesību  27.11.-05.12. Maskava 
Lolita Andersone juriste  izglītības sesija  Krievija 
Andris Paparinskis informācijas American Jewish Committee 05.12.-15.12. ASV 
  projektu organizētais seminārs 
  koordinators Promoting tolerance 
   in Eastern Europe 


