
               
 

              
Apmācību kursa 

„Naida kurin āšanas ierobežošana internetā -  
saturiskie un tehniskie aspekti”  

programma 
 

2014.gada 23., 24., 29. aprīlis  
 
 
1. diena 23. aprīlis 10:00 – 17:00  
Norises vieta: Viesnīca "Radi un draugi", M ārstaļu iela 3, Rīga, Lielā zāle 
 
9.30-10.00 Reģistrācija un rīta kafija  
 
Ievads par projektu, apmācībām un sagaidāmo rezultātu 
 
10.00-12.30  Naida noziegumi un naida runa – jēdziens, izpausmes, cēloņi un sekas (Latvijas 
Cilvēktiesību centra pārstāvji) 
 
12.30-13.30 Pusdienas 
 
13.30-15.00 Naida noziegumu un naida runas normatīvais ietvars – dilemma starp vārda 
brīvību un naida runu, starptautiskais un Latvijas regulējums, tiesu prakse (Artūrs Kučs, LU 
asoc.prof) 
 
15.00-15.15 Kafijas pauze  
 
15.00-16.00 Emocionāla pazemošana internetā jeb cyberbullying (Maija Katkovska, "Net-
Safe Latvia" Drošāka interneta centra vadītāja) 
 
16.00-17.00 Diskusija par sociālo tīklu politiku un darbībām attiecībā uz neiecietības 
izpausmju ierobežošanu (Līva Biseniece, ask.fm pārstāve, Jānis Palkavnieks, draugiem.lv grupas 
runasvīrs, Maija Katkovska, "Net-Safe Latvia") 

 
 
2. diena 24. aprīlis 10.00-14.00  
Norises vieta: Viesnīca "Radi un draugi", M ārstaļu iela 3, Rīga, lielā zāle 
 
Antisemītisma izpausmes  
 
9.30-11.15  Antisemītisma vēsture un tipoloģija (Iļja Ļenskis un Didzis Bērziņš, Latvijas 
ebreju draudžu un kopienu padome)  
 
11.15-11.30  Kafijas pauze 
 



               
 
11.30-13.30 Antisemītisms Latvijas teritorijā – vēsture un tagadne (Iļja Ļenskis un Didzis 
Bērziņš, Latvijas ebreju draudžu un kopienu padome)  
 
13.30 – 14.15 Pusdienas  
 
14.15-17.00 Žaņa Lipkes muzeja apmeklējums 
 
3. diena 29. aprīlis 10.00-17.00 
Norises vieta: Augstskola „Turība”, Graudu iela 68, Rīga, telpa A417 (A-
korpuss 4.stāvs) 
 
Tehniskie jautājumi (Praktiska apmācība pie datoriem) - lektors Michael Wörner-Schappert, 
jugendschutz.net  
 
9.45-10.00  Rīta kafija  
 
10.00-12.00  Drošība internetā - pārlūkprogrammu izmantošana, datu un vārdu lietošana, 
privātums, dažādu interneta rīku izmantošana 
 
12.30-13.30 Pusdienas  
 
13.30-15.00  Naida runa internetā – naida runas izpausmes dažādās interneta platformās 
dažādās valstīs (tostarp Latvijā); naida runas atpazīšanas pieredze; Latvijas situācija, ko darīt, ja 
identificēto naidīgo saturu nevar klasificēt kā naida runu pēc esošajiem noteikumiem vai 
likumiem? 
 
15.00-15.15 Kafijas pauze  
 
15.15-17.00 Counter speech – jeb pret-argumentācija – veidi kā var pret-argumentēt naida 
runai; ziņošanas iespējas, kā iegūt informāciju par web lapu, dažādi piemēri un labās prakses.  
 
 
 
Apmācības tiek organizētas Sabiedrības integrācijas fonda atbalstītā projekta „NVO rīcībspējas 
stiprināšana naida kurināšanas ierobežošanai internetā”  ietvaros, ko īsteno Latvijas Cilvēktiesību 
centrs kopā ar Latvijas Ebreju draudžu un kopienu padomi. Projekts tiek īstenots Eiropas ekonomikas 
zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda apakšprogrammas „NVO projektu programma” 
ietvaros. 

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu 
instruments un Latvijas valsts. 

 
 
 
 
 


