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Augstākā izglītība Vidējā izglītība 

Profesionālā pilnveide Arodizglītība  

1.līmeņa profesionālā  

augstākā izglītība 

Profesionālā  

pilnveide 

Augstākās izglītības iestādes 

Policijas izglītība Latvijā 

• 01.06.2011. seminārs „Naida noziegumu 

identifikācija un novēršana”, Valsts policijas 

koledža sadarbībā ar Dānijas Cilvēktiesību 

institūtu un biedrību «Mozaīka». 

• 2012.gadā Valsts policijas koledža ar ASV 

vēstniecības Latvijā finansiālo atbalstu 

organizēja divus seminārus „Naida noziegumu 

identifikācija un prevencija”. 

• 26.09.2013 ar Eiropas Padomes atbalstu un 

sadarbībā ar biedrību «Mozaīka» Valsts policijas 

koledža organizēja semināru „Naida 

noziegumu identifikācija un prevencija”. 

• 03.06.2015 – 05.06.2015 pieaugušo neformālās 
izglītības programma „Pasniedzēju apmācība 
naida noziegumu jomā” (Training Against Hate 
Crimes for Law Enforcement – TAHCLE. 
Training of Trainers), OSCE ODIHR, Valsts 
policijas koledža. 2015.gada septembrī 
norisinājās seminārs Valsts policijas 
struktūrvienību priekšniekiem.  

• 23.05.2016 – 24.05.2016 mācību programma 
„Pasniedzēju apmācība radikalizācijas un 
vardarbīgā ekstrēmisma novēršanai” (Train-
the-Trainer for the Awareness and Actions 
Workshop), Radikalizācijas izpratnes tīkls (The 
Radicalisation Awareness Network). 

• 26.10.2016. un 08.11.2016. mācībās 

programmas "Naida noziegumu 

identifikācija un izmeklēšana" ietvaros. 

Tika apmācītas 102 (51+51) Valsts 

policijas un Valsts policijas koledžas 

amatpersonas sadarbībā ar Drošības 

policiju un biedrību «Mozaīka». 
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Grozījumi Krimināllikumā:  

LR likums. Latvijas Vēstnesis, 

2014. 15. oktobris, Nr. 204. 

“Naida noziegumi” 

78. pants “Nacionālā, etniskā un 

rasu naida izraisīšana” 

150. pants “Sociālā naida un 

nesaticības izraisīšana”  

Sociālā naida un nesaticības 

izraisīšanas kritēriju noteikšana  

 150. p. 1. d. Par darbību, kas 

vērsta uz naida vai nesaticības 

izraisīšanu atkarībā no 

personas dzimuma, vecuma, 

invaliditātes vai jebkuru citu 

pazīmju dēļ, ja ar to radīts 

būtisks kaitējums, - soda ar... 

Par soda sankcijām 

• 78.p. 2.d. - līdz pieciem gadiem  

• 150.p. 2.d. - līdz trīs gadiem  

• Krievi, krievvalodīgie, 

nepilsoņi; 

• bēgļi, musulmaņu bēgļi, arābu 

bēgļi, Āfrikas bēgļi. 

Par Krimināllikuma 78. un 150. panta 

institucionālo piekritību  

 IX nodaļā „Noziegumi pret cilvēci, 

mieru, kara noziegumi, genocīds” 

 X nodaļa „Noziegumi pret valsti” 

 XIV nodaļā „Noziedzīgi nodarījumi 

pret personas pamattiesībām un 

pamatbrīvībām”  

Par institucionālo piekritību  

 Kriminālprocesa likuma 387. pants: 

„Drošības policijas pilnvarotas 

amatpersonas izmeklē noziedzīgus 

nodarījumus, kas izdarīti valsts drošības 

jomā vai valsts drošības iestādēs, vai 

citus noziedzīgus nodarījumus savas 

kompetences ietvaros un gadījumos, 

kad izmeklēšanu uzdevis veikt 

ģenerālprokurors”. 
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