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Latvia	  
	  
Criminal	   Code	   (1998)	   Section	   78	   -‐	   Violation	   of	   National	   or	   Racial	   Equality	   and	  
Restriction	  of	  Human	  Rights	  
For	  a	  person	  who	  commits	  acts	  knowingly	  directed	  towards	  instigating	  national	  or	  racial	  
hatred	   or	   enmity,	   or	   knowingly	   commits	   the	   restricting,	   directly	   or	   indirectly,	   of	  
economic,	  political,	  or	  social	  rights	  of	  individuals	  or	  the	  creating,	  directly	  or	  indirectly,	  of	  
privileges	  for	  individuals	  based	  on	  their	  racial	  or	  national	  origin,	  the	  applicable	  sentence	  is	  
deprivation	  of	  liberty	  for	  a	  term	  not	  exceeding	  three	  years	  or	  a	  fine	  not	  exceeding	  sixty	  
times	  the	  minimum	  monthly	  wage.	  
	  
For	  a	  person	  who	  commits	  the	  same	  acts,	   if	  they	  are	  associated	  with	  violence,	  fraud	  or	  
threats,	   or	   where	   they	   are	   committed	   by	   a	   group	   of	   persons,	   a	   State	   official,	   or	   a	  
responsible	   employee	   of	   an	   undertaking	   (company)	   or	   organisation,	   the	   applicable	  
sentence	  is	  deprivation	  of	  liberty	  for	  a	  term	  not	  exceeding	  ten	  years.	  
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Criminal	  Code	  (1998)	  Section	  150	  -‐	  Violation	  of	  Equality	  Rights	  of	  Persons	  on	  the	  Basis	  
of	  their	  Attitudes	  Towards	  Religion	  
For	   a	   person	   who	   commits	   direct	   or	   indirect	   restriction	   of	   the	   rights	   of	   persons	   or	  
creation	   of	  whatsoever	   preferences	   for	   persons,	   on	   the	   basis	   of	   the	   attitudes	   of	   such	  
persons	   towards	   religion,	   excepting	   activities	   in	   the	   institutions	   of	   a	   religious	  
denomination,	  or	  commits	  violation	  of	  religious	  sensibilities	  of	  persons	  or	  incitement	  of	  
hatred	  in	  connection	  with	  the	  attitudes	  of	  such	  persons	  towards	  religion	  or	  atheism,	  the	  
applicable	   sentence	   is	   deprivation	   of	   liberty	   for	   a	   term	   not	   exceeding	   two	   years,	   or	  
community	  service,	  or	  a	  fine	  not	  exceeding	  forty	  times	  the	  minimum	  monthly	  wage.	  
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Case	  Law	  



LAT – J – 1 

Latvia 
 
Constitutional Court : http://www.satv.tiesa.gov.lv/?lang=1 
 

 
 

 



LAT – J – 2 

Latvia 
 
Supreme Court: http://www.at.gov.lv/index.php?a=0&v=en 
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Public	  Policies	  
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Informācijas atjaunošanas datums:
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Apmeklējumi -> Šodien: 124, Vispār: 131783

ZIŅAS
Satversmes tiesas spriedums lietā par sanitāro
apstākļu normām īslaicīgās aizturēšanas vietās
22.12.2010

Satversmes tiesa ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr.2010-44-01 "Par
Aizturēto personu turēšanas kārtības likuma 7.panta piektās daļas
1.punkta vārdu „kuras augstums nepārsniedz 1,2 metrus” un
pārejas noteikumu 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas
Satversmes 1. un 95.pantam".

vairāk

Pasniegta balva 1000 EUR vērtībā Latvijas
žurnālistei Eiropas Savienības konkursa “Kopā
pret diskrimināciju” ietvaros
14.12.2010

Piektdien, 10.decembrī Tiesībsarga 2010. gada konferencē, kur
eksperti no dažādām institūcijām diskutēja par vārda brīvības
ierobežojumiem un sociālās atstumtības riskiem vecuma dēļ tika
godināti Eiropas Savienības žurnālistu balvas “Kopā pret
diskrimināciju” laureāti.

vairāk

Tiesībsarga 2010.gada konferencē tiks
diskutēts par vārda brīvības ierobežojumiem
un sociālās atstumtības riskiem vecuma dēļ
(papildināts)
09.12.2010

Visiem cilvēkiem piemītošās cieņas un viņu vienlīdzīgu un
neatņemamu tiesību atzīšana ir brīvības, taisnīguma un vispārēja
miera pamats”, teikts ANO Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas
Preambulā. Kopš 1948.gada 10.decembra, kad tika pieņemts šis
pirmais starptautiska mēroga cilvēktiesību dokuments, ik gadu
10.decembrī pasaulē atzīmē Cilvēktiesību dienu. Šajā dienā arī
Tiesībsargam ir tradīcija organizēt konferenci, kurā diskutējam par
dažādiem cilvēktiesību jautājumiem, kas attiecīgajā gadā ir aktuāli
Tiesībsarga darbā un sabiedrībā kopumā.

vairāk

Tiesībsargs: tiek pārkāptas personu tiesības,
kuras nav parādā par siltumenerģiju
04.11.2010

Tiesībsargs Romāns Apsītis uzskata, ka tiek pārkāptas to personu
patērētāju tiesības, kuras ir veikušas maksājumus par
siltumenerģijas pakalpojuma nodrošināšanu, bet nesaņem to citu
personu dēļ, kuras šos maksājumus nav veikušas. Līdz ar apkures
sezonas uzsākšanos, Tiesībsarga birojā aizvien vairāk tiek saņemti
personu iesniegumi par siltumenerģijas pakalpojumu
nenodrošināšanu personām, kuras ir pildījušas savas saistības par
siltumenerģijas pakalpojumu saņemšanu.

vairāk

Solidaritātes pasākumi, kas veltīti cīņai pret
nabadzību un sociālo atstumtību
27.10.2010

Eiropas gada (2010) cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību
ietvaros atklās īpašus iedzīvotāju solidaritātes pasākumus Rīgā.
Tiesībsarga birojs kopā ar pasākumu rīkotājiem – Eiropas Komisiju,
Labklājības ministriju un Rīgas Domi piedalīsies pasākumā „RĪGA
VIENO: Cilvēki. Iespējas. Atbalsts”, kas notiks š.g.28.oktobrī,
tirdzniecības centrā „Origo” kurā piedalīsies arī dažādu sociālās
atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupas.

vairāk

GADA ZIŅOJUMS
Tiesībsarga ziņojums par 2009.gadu
31.03.2010

Saskaņā ar Tiesībsarga likuma 15.panta pirmo daļu Tiesībsargs
reizi gadā sniedz Saeimai un Valsts prezidentam rakstveida
ziņojumu par Tiesībsarga biroja darbu. Mājas lapas sadaļas
"Publikācijas" apakšsadaļā "Gada ziņojumi" Jūsu uzmanībai ir
ievietots Tiesībsarga ziņojums par 2009.gadu.

vairāk

JAUTĀJUMI UN ATBILDES
Jautā Tiesībsargam

Savus jautājumus Tiesībsargam Tu vari uzdot šeit.

Brīva ir tikai tā valsts, kurā ikvienam
cilvēkam tiek garantētas viņa tiesības un
brīvība.

Mājas lapu izstrādāja: 

Baznicas iela 25, Rīga, LV-1010
tālr.: 67686768, fakss: 67244074
e-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv
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