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Starptautiskā konference «ES Pamattiesību harta un 
pilsoniskās sabiedrības loma pamattiesību veicināšanā»

Latvijas Cilvēktiesību centrs 
(dibināts 1993. gadā):

� Galvenās darbības jomas:
- diskriminācijas un naida noziegumu 

novēršana;
- sabiedrības integrācija;
- patvēruma un migrācijas jautājumi; 
- pamatbrīvību jautājumi;
- cilvēktiesību jautājumi slēgtajās 

iestādēs.



Galvenie darbības veidi...

� Cilvēktiesību monitorings, pētniecība un politikas analīze;

� Interešu aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana;

� Dažādu mērķa grupu izglītošana;

� Atzinumu gatavošana un sniegšana;

� Līdzdalība darba grupās un konsultatīvajos mehānismos;

� Līdzdalība starptautiskajos tīklos;

� Semināri un konferences;

� Publikācijas;

� Īss elektronisks ikdienas preses pārskats par integrācijas 
jautājumiem angļu valodā.

Līdzdalība pret-diskriminācijas 
likumu izstrādē

� Kopš 2004. gada:
- ĪUMSILS izveidotā darba grupa visaptveroša 

Diskriminācijas novēršanas likuma projekta 
izstrādei;

- atzinumi par izstrādātajiem likumprojektiem;

- līdzdalība Saeimas komisiju sēdēs.  



Monitorings

� Kopš 2003. gada Eiropas pamattiesību 
aģentūras nacionālais atbalsta punkts;

� Ziņojumu sagatavošana un sniegšana 
starptautiskajām institūcijām;

� Pārskati par diskriminācijas novēršanas 
jautājumiem, t.sk., tiesu praksi Latvijā; 

� Pārskats par cilvēktiesību situāciju 
Latvijā.

LCC pārskati



Izglītošana un izpratnes 
veicināšana

� Kopš 2003. gada vairāk kā 40 apmācību 
semināri par pretdiskriminācijas un 
daudzveidības jautājumiem.

� Mērķa grupas:
- NVO pārstāvji;

- valsts un pašvaldības iestāžu darbinieki;

- tiesneši;

- arodbiedrību pārstāvji; 

- medicīnas un sociālie darbinieki;

- policijas darbinieki; 

- žurnālisti un žurnālistikas studenti;

- uzņēmēji.

Izglītošana un izpratnes 
veicināšana

� Līdztekus izglītošanai konsultācijas par diskriminācijas 
jautājumiem iedzīvotājiem un pārstāvniecība

tiesā;

� Publikācijas par diskriminācijas jautājumiem:
- “Kā atpazīt diskrimināciju darba attiecībās”;

- “Informācija par NVO, kas sniedz atbalstu

diskriminācijas gadījumos”;

- “Mediji un daudzveidība”, u.c.

� Pretdiskriminācijas datu bāze LCC mājas lapā;

� Ziņošanas veidlapas par diskrimināciju un naida 
noziegumiem.



Pretdiskriminācijas datu bāze

Apmācību kurss «Atšķirīgs 
klients daudzveidīgā Latvijā»

� Trīs savstarpēji papildinoši projekti, kas 
īstenoti no 2010 līdz 2012. gadam;

� Mērķis - ilgtspējīgas apmācību sistēmas 
izveide un nodrošināšana pakalpojumu 
sniedzējiem un institūcijām, kas 
nodarbojas ar pret-diskriminācijas 
jautājumiem;

� Kursa apjoms – no 16 līdz 30 stundām.



Apmācību kurss «Atšķirīgs 
klients daudzveidīgā Latvijā»

� Apmācību kursa saturs:
(1) Kultūru dažādība un starpkultūru 

komunikācija;

(2) Diskriminācija: pamati, veidi, pierādīšana un 
sankcijas;

(3) Dažādības vadība;

(4) Pozitīva rīcība;

(5) ES un Latvijas labo prakšu analīze. 

Apmācību kurss «Atšķirīgs 
klients daudzveidīgā Latvijā»

� Līdzās teorētiskām zināšanām, 

praktiski ieteikumi darbam 

daudzveidīgā sabiedrība.

� Interaktīvas apmācību metodes: 
lekcijas, praktiskie darbi, grupu darbs, 

lomu spēles, videomateriālu un 
rakstu analīze, stratēģiju 
izstrāde.



Apmācību kurss «Atšķirīgs 
klients daudzveidīgā Latvijā»

� Apmācīti 224 cilvēki, t.sk.:

- medicīnas darbinieki – 60;

- policijas darbinieki - 38;

- arodbiedrību pārstāvji – 45;

- valsts iestāžu darbinieki - 42; 

- pašvaldību un sociālie darbinieki - 21;

- žurnālistikas studenti - 18.

Apmācību efekts

� Jaunas zināšanas un prasmes;

� Savstarpējie kontakti, pieredzes 
apmaiņa un mācīšanās vienam no otra;

� Spēja atpazīt iespējamus diskriminācijas 
gadījumus;

� Atgriezeniskās saites veidošanās.



Kas tālāk?

� Jaunas mērķa grupas?

� Mazaizsargāto grupu iesaiste 

un stiprināšana?

� Kā nodrošināt ilgtspēju?

� Jaunas pieejas?

� Kampaņas? 

Paldies!

Informācijai:
Latvijas Cilvēktiesību centrs
Alberta iela 13, 7.st. (ieeja no Strēlnieku ielas)
Tālr.: 67039290, fakss: 67039291
Mājas lapa: www.cilvektiesibas.org.lv
E-pasts: office@humanrights.org.lv

Pret-diskriminācijas datu bāze: 
http://cilvektiesibas.org.lv/lv/database/


