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Dānijas Cilvēktiesību institūts ar EK Pamattiesību un
pilsoniskuma programmas (2009-2011) atbalstu īstenoja
projektu «Naida noziegumu pret LGBT personām
dokumentēšana un novēršana».
Sadarbības partneri - vairāku valstu nevalstiskās
organizācijas un policijas izglītības iestādes.
Projekta semināru organizēšanā 2010.gadā Valsts
policijas koledža uzsāka sadarbību ar biedrību «LGBT un
viņu draugu apvienība Mozaīka».
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2010.gadā norisinājās pirmais 2 dienu seminārs, bet
2011.gadā otrs seminārs.
Tika izdota arī «Naida noziegumu rokasgrāmata» un
brošūras latviešu valodā.
Semināros piedalījās 97 dalībnieki, kuri pārstāvēja Valsts
policiju, Valsts policijas koledžu, Tieslietu ministriju,
Iekšlietu ministriju, Tiesībsarga biroju, Prokuratūru,
Augstāko tiesu, Latvijas Tiesnešu mācību centru un
nevalstiskās organizācijas.
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Turpinot sadarbību ar biedrību «Mozaīka»
2012.gadā Valsts policijas koledža ar ASV
vēstniecības Latvijā finansiālo atbalstu organizēja
divus seminārus „Naida noziegumu
identifikācija un prevencija”.
Semināros piedalījās vairāk kā 60 dalībnieki no
Valsts policijas, Tiesībsarga, Augstākās tiesas,
prokuratūras, Iekšlietu ministrijas, Valsts bērnu
tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts izglītības
satura centra un nevalstisko organizāciju pārstāvji.
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2013.gadā ar Eiropas Padomes finansiālo atbalstu un
sadarbībā ar biedrību «Mozaīka» organizēja
semināru „Naida noziegumu identifikācija un
prevencija”.

Mācību novērtēšana
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Pēc visiem semināriem semināru dalībnieki novērtēja
mācību norisi.
Semināri tika novērtēti vidēji uz 8 ballēm.
Semināra lietderība profesionālo pienākumu
pildīšanai tika novērtēta:
29% ļoti lietderīgi
50% lietderīgi
13 % dažreiz lietderīgi
8 % nav lietderīgi
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Most important topics mentioned by participants:
Perpetrators, their characteristics and motives
Hate crime from the perspective of the Criminal Law and its
classification
Hate crime as violation of Latvian Administrative Vilations
Code and its classification
Discussions with minority organizations
Psychological phenomena and psychological effects
Description of the reality of hate crimes in Latvia
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Starptautiskie tiesību akti,
vadlīnijas. Eiropas valstu
likumdošana naida
noziegumu jomā.
Naida noziegumu jēdziens, tā
definējums. Naida noziegumu
norobežošana no citiem
noziegumiem.
Likumpārkāpēju, kuri
izdarījuši naida noziegumu,
raksturojums, to darbības
motīvi.
Ar naida noziegumiem
saistītie psiholoģiskie
fenomeni. Upuru
psiholoģiskās sekas.

1. darba grupa. Naida
noziegumu krimināltiesiskais
raksturojums un kvalifikācijas
problēmas.
2.darba grupa.
Administratīvie pārkāpumi un
atbildība. Preventīvie
pasākumi cīņā ar naida
noziegumiem.
Diskusija ar nevalstisko
organizāciju pārstāvjiem par
situāciju Latvijā.
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www.naidanoziegumi.lv
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2014.gada sākumā EDSO (Eiropas Drošības un
sadarbības organizāciju) pārstāvji ieradās Valsts
policijas koledžā un prezentēja sadarbības iespējas,
savukārt 2014.gada 23.decembrī tika parakstīts
saprašanas memorandums starp Valsts policiju un
EDSO.
2015.gada sākumā darbu uzsāka darba grupa, lai
sagatavotos semināra organizēšanai.
Sagatavošanās darbos ietilpa programmas
sagatavošana, dalībnieku apzināšana, reālu piemēru
iegūšana no NVO un rokasgrāmata pasniedzējiem
tulkošana uz latviešu valodu.
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2015.gada jūnijā Valsts policijas koledžā norisinājās
3 dienu seminārs pasniedzējiem «Pasniedzēju
apmācības naida noziegumu jomā».
Seminārā piedalījās Valsts policijas, Valsts policijas
koledžas, nevalstisko organizāciju un Ieslodzījuma
vietu pārvaldes darbinieki.
2015.gada septembrī norisinājās otrs seminārs Valsts
policijas struktūrvienību priekšniekiem.
Visiem semināru dalībniekiem tika izsniegtas
rokasgrāmatas latviešu valodā.
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