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Palīgmateriāls tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem naida 

noziegumu identificēšanā un izmeklēšanā 

 

Naida noziegumi var izpausties darbībās, kas ietver noteiktu nozīmi ieguvušu 
simbolu izmantošanu. LR Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojumā (2012) 
teikts: “Krimināltiesību doktrīnā arī norādīts, ka „kriminālatbildība var iestāties 
gan tad, kad izmantotie simboli, grafiskā un audio informācija pati par sevi ceļ 
naidu un provocē nesaticību, gan arī tad, kad audiovizuālais noformējums tiek 
izmantots, lai pastiprinātu tekstuālās informācijas efektu.”1 
 

Latvijas Cilvēktiesību centrs (LCC) šajā palīgmateriālā ir apkopojis izplatītākos 
simbolus, kurus izmanto labējie radikāļi un ekstrēmisti, atzīmējamās dienas, kuru 
laikā var pieaugt etniskā spriedze, informāciju par pasaules globālajiem 
sociālajiem tīkliem un to sadarbību ar tiesībsargājošajām iestādēm.  LCC cer, ka 
sagatavotais materiāls kalpos par pamatu datu bāzes izveidei, kuru uzturēs un 
turpinās papildināt tiesībsargājošo iestāžu darbinieki.  

 

 

 

 

Palīgmateriāls ir sagatavots projektā Nr. JUST/2014/RRAC/AG/BEST/6738 

“Cīnoties ar naida noziegumiem. Labo prakšu identificēšana krimināllikumu 

piemērošanas un notiesāšanas nosacījumiem attiecībā uz naida motivētiem 

noziegumiem Eiropas Savienībā”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, ka 

arī Sabiedrības integrācijas fonds no Valsts budžeta līdzekļiem “NVO 

līdzfinansējuma programmas” ietvaros. 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild tās autori un tā nekādā veidā 
neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.  

                                                      

1 Judins, A. Projekta „Kiber Latvija - no naida brīva zona” materiāli. Publicēts: www.dialogi.lv (nav 
publiski pieejams) 
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Simboli un to nozīme 
 

Pats par sevi katrs simbols satur noteiktu apzīmējumu, vēstījumu vai ideju. 
Vienam un tam pašam simbolam var būt divas vai pat vairākas nozīmes. Simbola 
nozīme pilnībā ir atkarīga no tajā ieliktās jēgas, līdz ar to, simbola interpretācijā 

izšķiroša nozīmē ir kontekstam, kādā tas ir lietots. Tikai kontekstuāli var 
izprast simbola patieso vēstījumu vai nozīmi katrā konkrētā gadījumā.   

Ņemot vērā, ka viena no galvenajām naida noziegumu iezīmēm ir vēstījums, ko 
persona vai persona grupu vēlas nodot saviem upuriem un plašākai sabiedrībai, 
simboli var būt viens no šādu vēstījumu nodošanas vai izplatīšanas veidiem un, 
līdz ar to, naida noziegumu indikatoriem.2 Piemēram, simbolus var uzkrāsot uz 
cietušo īpašumiem vai ēkām.  Radikālu un ekstrēmistisku organizāciju pārstāvji, 
piemēram, skinhedi, neonacisti, white power (galējo rasistu Balto spēka kustība), 
u.c. - simbolus bieži lieto internetā, piemēram, lietotāju profila bildēs, kā 
tetovējumus, apģērbā vai uzšuvumos uz apģērba, sporta, īpaši, futbola fanu 
plakātos, tādā veidā iezīmējot gan savu piederību noteiktai ideoloģijai, gan ar to 
izplatot noteiktus vēstījumus un idejas.  

Neonacisti un rasisti savā simbolikā galvenokārt izmanto trīs krāsas – melno, 
sarkano un balto. Šis krāsas bija oficiālās nacistiskās Vācijas krāsas – tās izmantoja 
karogā, ģerboņos un citā valsts simbolikā. Daži simboli var tikt attēloti baltā krāsā 
uz melna vai sarkana fona, tādā veidā īpaši simboliski norādot uz balto ādas krāsu.  

Jāatzīmē, ka Latvijā Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma 
4.1 panta 1. daļas 4. punktā ir noteikts, ka publisko pasākumu norises laikā ir 
aizliegts izmantot, arī stilizētā veidā, bijušās PSRS, bijušo PSRS republiku un 
nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus un himnas, nacistisko svastiku, SS zīmes un 
padomju simbolus — sirpi un āmuru līdz ar piecstaru zvaigzni, izņemot 
gadījumus, kad to izmantošanas mērķis nav saistīts ar totalitāro režīmu 
slavināšanu vai izdarīto noziedzīgo nodarījumu attaisnošanu. Savukārt likuma 
“Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” 11.punktā piektajā paragrāfā ir noteikts, ka 
sapulces, gājiena un piketa dalībniekam ir aizliegts izmantot bijušās PSRS, Latvijas 
PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un simboliku (arī stilizētā 
veidā). Pasākuma organizatoriem un dalībniekiem ir aizliegts nogādāt pasākuma 
norises vietā šos priekšmetus.  

Tālāk ir aprakstīti izplatītākie neonacistu un rasistu simboli, kurus var sastapt arī 
Latvijā. Simbolu nozīmes aprakstā izmantoti Zviedru demokrātiskā fonda EXPO 
un Krievijas Informatīvi-analītiskā centra SOVA apkopojums “Galējie labējie un to 
simbolika”, 3  kā arī naida simbolu datu bāze, ko veido ASV organizācija 
                                                      

2 OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (2009), Preventing and responding 
to hate crimes. A resource guide for NGOs in the OSCE region, 22 lpp., pieejams 
http://www.osce.org/odihr/39821?download=true  
3 Expo Foundation, Информационно-аналитический центр "Сова" (2008), “Крайне правые и 
их символика”, pieejams: http://www.magenta.nl/misc/sh/index.html  
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Anti- Defamation League (ADL).4 Šajos avotos var plašāk izlasīt par katru no šiem 
un daudziem citiem simboliem. 
 
 
Kāškrusts jeb svastika un nacistiskās Vācijas karogs 

Kāškrusts ir viens no senākajiem un visvairāk 
izplatītākajiem simboliem daudzās kultūrās un daudzās 
pasaules valstīs. Dažādās kultūrās šim simbolam bijusi 
atšķirīga nozīme. Piemēram, senajā Ķīnā kāškrusts nozīmēja 
ciparu 10,000 un bezgalību, Indijas džainismā – četrus 
sadzīves līmeņus, hinduismā – uguns dievu un debess dievu. 
Japānā arī šodien kāškrusts ir laimes zīme. Arī latviešu 
kultūrā kāškrusts (ugunskrusts vai pērkona krusts) ar tā 
daudzajām variācijām ir bijis plaši lietots pozitīvā nozīmē. 
Tomēr 20. gadsimtā, īpaši pēc Otrā pasaules kara beigām, šo 
simbolu visbiežāk saista tieši ar nacistiskās Vācijas režīmu, 
tā noziegumiem pret cilvēci, kā arī labējo ekstrēmismu. 
Nacisti ir uzskatījuši, ka svastika ir seno āriešu simbols, un ar 
laiku padarījuši to vienīgi par āriešu jeb, pēc viņu domām, 
“pārcilvēku” simbolu. Kāškrusts pakāpeniski kļuva arī par 
antisemītisma simbolu, jo āriešu rasei “piederīgajiem” jo 
īpaši nebija pieļaujama sajaukšanās ar ebrejiem. 1935. gadā 
Ādolfs Hitlers oficiāli pasludināja, ka Vācijas karogs ir 
kāškrusts baltajā aplī uz sarkana fona. Pēc paša Hitlera 
skaidrojumiem savā autobiogrāfijā “Mein Kampf” (“Mana 
cīņa”) “Sarkanā krāsa simbolizē kustības sociālās idejas, 
baltā krāsa — nacionālisma ideju, bet kāškrusts — mūsu 
misiju cīnīties par āriešu uzvaru un līdz ar to par radoša 
darba uzvaru, kas kopš senseniem laikiem ir bijis un arī 
paliks antisemītisks”. 

Galvaskauss (Totenkopf) 

Galvaskausa attēlojums ir viens no parastākajiem un 
izplatītākajiem simboliem cilvēces vēsturē. Dažādās kultūrās 
tam ir dažādas asociācijas – nāve, laika tecējums, draudi. 
1934. gadā SS vadība oficiāli apstiprināja attēlā redzamo 
galvaskausu kā savu simbolu, ko mūsdienās izmanto arī 
neonacisti.  

                                                      

4 Anti-Defamation League,  Hate Symbols Database, pieejams: 
https://www.adl.org/education/references/hate-symbols  
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Vilka āķis (wolfsangel) 

Simbols, kas ir vairākus gadsimtus pastāvējis Vācijas zemēs. 
Vācu rakstnieka Hermaņa Lensa (Hermann Löns) romāna 
“Vilkacis” (Werwolf) galvenais varonis, kurš cīnījies pret 
vilkiem, kas terorizēja ļaudis, to izmantoja kā savas cīņas 
simbolu. Romāns bija ļoti populārs vācu nacionālistiskajās 
aprindās, un šo simbolu pārņēma vācu nacionālās 
pretošanās dalībnieki, reaģējot pret uzvarētāju politiku pēc 
Pirmā pasaules kara. Dažādas simbola variācijas plaši lietoja 
Hitlerjūgenda (paramilitāra Vācu nacionālsociālistiskās 
strādnieku partijas jaunatnes organizācija zēniem no 14 līdz 
18 gadiem) audzēkņi un dažādas vācu nacistiskā karaspēka 
vienības. Zīme var tikt lietota arī vertikāli. 

Baltā varas dūre (White Power fist) 

Balto varas dūri plaši izmanto skinhedu kustības pārstāvji. 
Kopš XIX gadsimta pacelto dūri izmantoja kā vienotības 
simbolu. Dūre simbolizē – daudzi vājie pirksti, kas saspiesti 
kopā, var kļūt par stipru dūri. ASV aktīvistu organizācija 
“Melnās panteras”, kas cīnījās par tumšādaino iedzīvotāju 
tiesībām, izmantoja melno dūri kā apvienošanās simbolu 
pret diskrimināciju. Savukārt vēlāk skinhedu kustībā baltā 
dūre parādījās kā “āriešu” pretstats tumšādaino dūrei. 

Trešā Reiha ģerbonis 

Sākotnēji Trešā reiha ģerbonis tika izmantots kā nacistiskās 
partijas emblēma, bet 1935. gadā tas kļuva par nacistiskās 
Vācijas oficiālo ģerboni (ar ērgli, kas skatās uz kreiso pusi). 
Pēc Otrā pasaule kara to izmantoja neonacisti un citi galējie 
rasisti. Dažreiz ērgli attēlo turam citus nacistiskos simbolus. 

 

Saules rats 

Saules rats līdzīgi kā kāškrusts ir viens no senākajiem un 
izplatītākajiem simboliem. Daudzās reliģijās šis simbols ir 
saistīts ar dieviem. Ziemeļeiropā to sauc par “Odina dieva 
krustu”. To var sastapt arī kristietībā baznīcu gleznās.  
Skinhedi to uzskata par ziemeļnieku simbolu un to bieži lieto, 
piemēram, white power CD disku noformējumā. 
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Ķeltu krusts 

Ķeltu krusts tiek lietots gan kristietībā, gan pagānismā. 1950. 
gadu beigās to sāka izmantot britu nacistiskās organizācijas 
– Balto aizsardzības līga (White Defence League) un 
Nacionālā leiboristu partija (National Labour Party), lai 
uzsvērtu savu saikni ar seno ķeltu mantojumu pretstatā 
imigrantiem, kas ir ieradušies Lielbritānijā. 60. gados abas 
organizācijas kļuva par fašistiskās partijas Nacionālā fronte 
(National Front) sastāvdaļu un izvietoja ķeltu krustu tās 
plakātos un izmantoja propagandas nolūkos.  

 

Ķeltu krusts ar laiku ir izplatījies arī white power kustības 
dalībnieku vidū. Šobrīd līdzās svastikai tas ir visbiežāk 
izmantotais ultra-labējo ekstrēmistu simbols. Lielākais un 
vecākais galējo rasistu interneta forums “Stormfront” kā 
savu logotipu izmanto ķeltu krustu aplī ar frāzi “Balto 
lepnums visā pasaulē”.  

 

Dzelzs krusts 19.gadsimtā par “Dzelzs krustu” tika saukts Prūsijas kara 
ordenis, ar ko apbalvoja Prūsijas karavīrus karā pret 
Napoleonu, Francijas-Prūsijas karā, kā arī Pirmā pasaules 
kara laikā. Dzelzs krusts simbolizēja gan drosmi, gan godu, 
kā arī bija cieši saistīts ar vācu kultūras tradīcijām. Ādolfs 
Hitlers atjaunoja ordeņa lietošanu, papildinot tā centru ar 
svastiku. Arī mūsdienās neonacisti daudzviet aizliegtās 
svastikas vietā izmanto dzelzs krustu. Dzelzs krusts pats par 
sevi bez svastikas netiek uzskatīts par nacistu simbolu, tāpēc 
konteksts, kādā tas ir lietots, ir īpaši nozīmīgs interpretējot 
šā simbola nozīmi.  

 

Melnā saule 

Melnās saules zīmi nacisti sāka izmantot XX gadsimta 
pirmajā pusē. Tai ir svarīga kulta loma tradīcijās pēckara 
neonacistu vidū, ko sauc par “ezoterisko hitlerismu”. Zīme ir 
saistīta ar āriešu slepenām mitoloģiskām kopienām. 
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Triskele 

Sens ķeltu simbols, kura nosaukums sastāv no diviem grieķu 
vārdiem tri (trīs) un skelos (skelets, kauls, kāja). Līdzīgi 
kāškrustam tas rada griešanās ilūziju un daudzās kultūrās 
simbolizē sauli. Nacisti to lietoja tāpēc, ka ticēja, ka ir ķeltu 
pēcteči un tāpēc, ka tā ir līdzīga svastikai. 1973.gadā triskeli 
noformējumā, kas līdzinās nacistiskās Vācijas karogam, sāka 
izmantot galējo rasistu kustība, kas cīnījās par aparteīda 
režīma saglabāšanu Dienvidāfrikas republikā. Simbolu plaši 
izmanto white power kustība.  

Krusts ar asins pilienu 

Pasaulē vecākās rasistiskās organizācijas - Kukluksklana 
simbols. Tas simbolizē Jēzus Kristus asins pilienu, ko tas ir 
ziedojis par baltās rases glābšanu.  

 

 

Hammerskin nation  

Hammerskin nation ir starptautiska skinhedu organizācija, 
kas izveidojusies ASV 1980.gadu beigās. Tās darbība bija 
saistīta ar rasismu un vardarbību. Simbols – divi āmuri un 
zobrats parasti tiek attēlots nacistiskās Vācijas karoga 
krāsās - sarkanā, melnā un baltā.   

 

Krievu nacionālās vienotības simbols 

Krievu nacionālā vienotība (Русское национальное 

единство) bija lielākā neonacistu organizācija Krievijā 1990. 
gados.  Tās locekļi vairākkārt sodīti par dažādiem 
noziegumiem, tai skaitā slepkavībām. Organizācija vēlāk 
sadalījās vairākās marginālās grupās. Tās simbols ir stilizētā 
svastika.  

 
Krievu neonacistu partijas “Tautas nacionālā partija”, kuras 
ideoloģijas pamatā ir krievu “rusisma” teorija, simbols. 
“Rusisma” teorija balstās uz fašisma un nacionālsociālisma 
idejām.  Partija aktīvi darbojās 1990. gados un 2000. gadu 
sākumā un vēlāk sadalījās. Partijas atbalstītāju vidū bija 
daudzi skinhedi, kuri vairākkārt veica vardarbīgus aktus. 
Partijas emblēmas pamatā ir stilizēts dzelzs krusts. 
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Rūnas – rakstu zīmes, ko ir lietojušas tautas, kuras apdzīvoja Eiropas teritoriju 
pirms kristietības laikmeta. Trešā reiha nacisti uzskatīja sevi par tiešajiem seno 
ģermāņu kultūras mantiniekiem, un tāpēc to uzmanību piesaistīja rūnas. Nacistu 
pētnieki ir piešķīruši rūnām savu interpretāciju un nosaukumus. 1942. gadā rūnas 
pasludināja par nacistiskās Vācijas oficiālajiem svētku simboliem. Neonacistu 
kustību sekotāji izmanto rūnas arī mūsdienās.    

 

Dzīvības rūna 

Dzīvības rūna ir nacistu dotais nosaukums, jo senajiem 
skandināviem šī rūna apzīmēja vīrieti vai cilvēku. 
Nacistiskajā Vācijā tā kalpoja kā emblēma dažādām sieviešu 
apvienībām, tostarp Nacionālsociālistiskās vācu strādnieku 
partijas sieviešu apvienībai. Tā tika lietota arī uz 
apbalvojumu uzšuvumiem dažādās organizācijās un citur.  

Nāves rūna 

Šo rūnu nacisti ir izmantojuši, lai cildinātu nogalinātos SS 
bataljonu kareivjus. Tā aizstāja kristiešu krustu avīžu 
nekrologos un paziņojumos par cilvēku nāvi. To attēloja uz 
kapakmeņiem, kā arī masu apbedīšanas vietās.  

 

Odal (vai Othila) rūna 

Odal rūna ir viens no izplatītākajiem simboliem nacistu 
simbolikā. Ar to viņi apzīmēja “asinis un zemi”, uzskatot, ka 
starp tautu un tās zemi pastāv mistiska saikne. Nacistiskās 
Vācijas Rasu un pārcelšanas centrālā pārvalde, kas cita starpā 
pārbaudīja SS biedru un viņu sievu rases tīrību, izmantoja šo 
rūnu kā savu simbolu.  

Zig-rūna 

Zig-rūna ir viens no visbiežāk izmantotajiem simboliem 
nacistu simbolikā. Šo rūnu nacisti uzskatīja par spēka un 
uzvaras simbolu. Savukārt senie ģermāņi un anglosakši ar šo 
simbolu apzīmēja sauli. Šo rūnu dubultā uzmantoja SS uz 
saviem formas tērpiem. Viena zig-rūna bija “Jungfolk” 
organizācijas emblēma, kurā bērniem vecumā no 10 līdz 14 
gadiem mācīja nacistisko ideoloģiju.   
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Ciparu simboli un kombinācijas 

100% var nozīmēt simtprocentīgu rases vai asins tīrību, 
āriešu izcelsmi vai sapni par tīro āriešu tautu, kas nav 
“apgānīta” ar rasu sajaukšanos.  

 

 

White power kustības piekritēju plaši lietota ciparu 
kombinācija, kuru bieži izmanto uz apģērba vai tetovējumos 
un grupu nosaukumos. Tā simbolizē frāzi, kas angļu valodā 
sastāv no 14 vārdiem: “Mums ir jānodrošina eksistence 
mūsu cilvēkiem un nākotne mūsu baltajiem bērniem” (We 

must secure the existence of our people and a future for white 

children). Šis lozungs pieder rasistiskās teroristiskās 
organizācijas “Bruder Schweigen” līderim Deividam Leinam, 
kurš pavadīja cietumā gandrīz 20 gadus, kur arī mira 2007. 
gadā, līdz nāvei sludinot rasistisko propagandu. 14 bieži lieto 
kopā ar ciparu kombināciju 88 (sk. tālāk tekstā). 

 

Apzīmē vārdu savienojumu “Heil Hitler”, jo 8 nozīmē astoto 
burtu alfabētā “H”. Neonacisti to bieži izmantot kā 
savstarpējo sveicienu, piemēram, futbola fani ultras ar 
skaitļiem 88 uz plakātiem futbola spēļu laika šādi sveicina 
cits citu.  

 

Burtu kombinācijas 

White Pride World Wide (Balto lepnums visā pasaulē)  - 
white power kustības lozungs 

     

 ZOG vai JOG - Zionist Occupation Government / Jewish 
Occupation government (Cionistu okupācijas valdība vai 
Ebreju okupācijas valdība) – amerikāņu nacisti un antisemīti 
tā sauc valdību, kuru pēc to domām kontrolē ebreji.  

 

 

Supreme White Power (Augstākā balto vara). Tetovējumos 
bieži lietota kopā ar svastiku.  
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Datumi, kuriem jāpievērš uzmanība 
 

Atsevišķi datumi var palielināt naida noziegumu un naida kurināšanas risku, kā 
arī tiem var būt īpaša simboliska nozīme nozieguma izdarīšanā. Piemēram, 
dažādas oficiālās un neoficiālās piemiņas dienas, gadadienas, reliģiskie svētki u.c. 

23. februāris 

PSRS laikos atzīmēta kā Padomju Armijas un Jūras kara flotes diena, bet 
pašlaik Krievijas Federācijā Tēvijas aizstāvja diena. Lai gan 23. februāris Latvijā 
nav oficiāli svinamā diena, to joprojām atzīmē daļa sabiedrības, līdz ar to, šajā 
dienā nav izslēdzams starpetniskās spriedzes pieaugums.  

16. marts 

Latviešu leģionāru piemiņas diena. Neoficiāla piemiņas diena. Šajā dienā Rīgas 
centrā parasti notiek leģionāru piemiņas gājiens, kā arī pret to vērstās, tā sauktās 
“antifašistu” protesta akcijas. Pasākumos mēdz arī piedalīties gan galējie labējie, 
gan kreisie radikāļi, tādējādi palielinot dažādu provokāciju riskus. 

25. marts 

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Šajā dienā tiek pieminēti 
padomju režīma 1949. gada 25. martā uz PSRS reģioniem deportētie 49 tūkstoši 
Latvijas iedzīvotāji.  

1. aprīlis 

“Pērkoņkrusta” Gustava Celmiņa dzimšanas diena. 1930.gados G.Celmiņš bija 
radikālās organizācijas “Pērkoņkrusts” priekšnieks. Organizācija pauda radikāli 
nacionālsociālistiskus, kā arī izplatīja anti-semītiskus uzskatus.  

Mūsdienās 1995. gadā tika reģistrēta nacionālradikāļu organizācija “Gustava 
Celmiņa centrs”, pret kuras biedriem tika ierosinātas vairākas krimināllietas, 
tostarp par tā sauktā Uzvaras pieminekļa (Padomju Latvijas un Rīgas 
atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem) spridzināšanu, kā arī 
uzsaukumiem ar pretvalstiskiem un nacionālu un rasu naidu veicinošiem 
tekstiem. Organizācijas vadītājs Igors Šiškins ticis notiesāts par nacionālo un rasu 
vienlīdzības pārkāpšanu, kā arī ieroču glabāšanu. Oficiāli “Gustava Celmiņa 
centra” darbība tika apturēta 2014. gadā.  

20. aprīlis 

Ādolfa Hitlera dzimšanas diena. Šo dienu joprojām atzīmē neonacistu 
ideoloģijas sekotāji.  

8. maijs 

Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena – tiek 
oficiāli atzīmēta Eiropā, t.sk. arī Latvijā.  
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9. maijs 

Otrā pasaules kara uzvaras diena - tiek atzīmēta Krievijas Federācijā un citviet 
bijušajā PSRS.  Ņemot vērā plašu publisko pasākumu norisi gan 8., gan 9. maijā 
lielākajās Latvijas pilsētās, īpaši Rīgā, šajās dienās ir iespējams starpetniskās 
spriedzes pieaugums un dažādi incidenti.  

Maijs, jūnijs 

Seksuālo minoritāšu draudzības dienas Rīgā jeb praids. Praids Rīgā notiek 
kopš 2006. gada. Kopš 2009. gada ik pēc trim gadiem Rīgā norisinās Baltijas 
praids, bet 2015.gadā notika Eiropraids. Gājienu parasti pavada protesta akcijas, 
kā arī palielinās neiecietības izpausmes un uzbrukuma riski seksuālo minoritāšu 
pārstāvjiem vai to atbalstītājiem.  

16. jūnijs  

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Šajā dienā tiek pieminēti 
padomju režīma 1941. gada 16. jūnijā uz PSRS reģioniem deportētie 15,4 tūkstoši 
Latvijas iedzīvotāju. Šī bija pirmā masveida deportācija. 

17. jūnijs 

Latvijas Republikas okupācijas diena. Šajā dienā 1940. gada 17. jūnijā Latvijā 
ienāca PSRS karaspēks.  

1.jūlijs 

Nacistiskās Vācijas karaspēks ieņem Rīgu. 1941. gada 1. jūlijā nacistiskās 
Vācijas karaspēks ieņēma Rīgu, bet 8. jūlijā – visu Latvijas teritoriju.  

4. jūlijs 

Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena. Ebreju tautas genocīda upuru 
piemiņas diena ir veltīta 70 000 Latvijas ebreju piemiņai, kuri tika iznīcināti 1941.-
1945. gadā nacistu okupētajā Latvijā. 1941. gada 4. jūlijā pēc nacistu okupācijas 
varas pavēles tika nodedzināta Rīgas Lielā Horālā sinagoga Gogoļa ielā kopā ar tajā 
ieslodzītajiem cilvēkiem un vēl četri citi Rīgas ebreju dievnami. Var pieaugt 
antisemītisma izpausmes, t.sk. skaitā Holokausta noliegšana, trivializēšana. 

13. oktobris 

Rīgas atbrīvošanas no vācu fašistiskajiem iebrucējiem gada diena. 1944. 
gada 13. oktobrī Rīgu pameta nacistiskās Vācijas karaspēks un to ieņēma padomju 
armija.  

4. novembris 

Krievijas Tautas vienotības diena. Šī atceres diena Krievijā tika noteikta 
2005.gada 4.novembrī un aizstāj 1917.gada oktobra revolūcijas atceres svinības. 
Šajā dienā Krievijā notiek t.s. “Krievu maršs”, kurā bieži piedalās nacionālistiskas 
un neonacistiskas organizācijas, kas vēršas pret imigrantiem un sludina 
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rasistiskas idejas. Arī Latvijā vairākas kreisās radikālās organizācijas centušās 
organizēt “Krievu maršu” 9.maijā.  

9. un 10. novembris 

Kristāla nakts. 1938. gadā naktī no 9. uz 10. novembri norisinājās masveida 
grautiņi un represijas pret Vācijas un Austrijas ebrejiem, kurus organizēja nacistu 
partija. Kristāla nakts savu nosaukumu ieguva no ebreju īpašumu izdauzīto 
skatlogu lauskām, kas, beidzoties grautiņiem, pārklāja Vācijas pilsētu ielas. Var 
pieaug antisemītisma izpausmes.  

Naida noziegumi var tikt pastrādāti reliģisko svētku vai citu reliģiskām kopienām 
vai mazākumgrupām nozīmīgu atceres dienu laikā.  

 

Lielākās ebreju svinamās dienas – mainīgi datumi 

Ebreju Jaunā gada sākums jeb Roš Hašana (septembrī – oktobrī) 

Salīdzināšanas diena jeb Jom Kipur (septembris, oktobris) 

Gaismekļu svētki jeb Hanuka (decembris) 

Purīms (marts) 

Pesahs (aprīlis) 

Ievērojami musulmaņu svinamie svētki vai dienas - mainīgi datumi 

Ramadan – gavēņa mēnesis 

Dzīru svētki jeb Eid al-Fitr (tiek svinēti pēc Ramadana) 

Upurēšanas svētki jeb Kurban Bairam 

Pravieša dzimšanas diena jeb Mawlid al-Nabi.  
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Definīcijas 
 

2016. gada 26. maijā Starptautiskās Holokausta atceres asociācijas plenārsēdes 
laikā Bukarestē, Rumānijā dalībvalstis vienojās pieņemt antisemītisma darba 
definīciju. Definīcija nav juridiski saistoša.  

Antisemītisma definīcija 

Darba definīcija: antisemītisms ir noteikti uzskati par ebrejiem, kuri var arī 
izpausties kā naids pret ebrejiem. Retoriskas un fiziskas antisemītisma 
izpausmes ir vērstas pret ebrejiem vai neebrejiem un/vai viņu īpašumu, 
pret ebreju kopienas institūcijām un reliģiskām vietām. 
 
Lai palīdzētu Starptautiskai Holokausta atceres asociācijai tās darbā, sekojoši 
piemēri var kalpot par ilustrāciju: 
 
Izpausmes var arī vērsties pret Izraēlas valsti, kas tiek uztverta kā ebreju kopums. 
Tomēr jāpiebilst, ka pret Izraēlu vērsta kritika, kuru varētu pielīdzināt kritikai 
pret jebkuru citu valsti, nav uzskatāma par antisemītisma izpausmi. 
 
Antisemītisms bieži apsūdz ebrejus sazvērestībā pret cilvēci, kā arī bieži  vaino 
ebrejus visā, kas ir slikts un nepareizs. Antisemītiski var būt mutvārdi, raksti, 
vizuālas izpausmes un darbība. Antisemītisms ietver sevī naidīgus stereotipus un 
negatīvas rakstura īpašības. 
  
Mūsdienās sabiedrībā, medijos, skolās, darba vietās un vietās, saistītās ar 
reliģiju, ņemot vērā kopējo kontekstu, var novērot šādus (bet ne tikai), 
antisemītisma izpausmes gadījumus: 
  
  - Aicinot nogalināt vai veikt ļaunprātību pret ebrejiem, palīdzot vai attaisnojot 
šādas darbības radikālu ideoloģiju vai ekstrēmu reliģisku uzskatu dēļ. 
  
- Atņemot cilvēciskumu, izvirzot melīgus, dēmonizējošus vai stereotipiskus 
apgalvojumus par ebrejiem vai visu ebreju kopienu – kā, piemēram, (bet ne tikai), 
mīti par ebreju sazvērestību pret pārējiem pasaules iedzīvotājiem vai mīti par to, 
ka ebreji kontrolē medijus, ekonomiku, valdību vai citas jomas un institūcijas. 
  
- Apsūdzot visus ebrejus/ebreju tautu kādā patiesā vai iedomātā nodarījumā, kuru 
ir paveicis kāds/-a noteikts/-a ebrejs/-iete vai ebreju grupa vai pat neebreji. 
  
- Noliedzot nacionāli sociālistiskās Vācijas, tās atbalstītāju un līdzdalībnieku 
realizēto genocīdu pret ebreju tautu 2. pasaules karā (holokaustu), kā arī tā 
apmērus, izmantotos mehānismus (piemēram, gāzes kameras) vai tiešo nodomu. 
  
- Apsūdzot ebrejus kā tautu vai Izraēlu kā valsti holokausta izdomāšanā vai 
pārspīlēšanā. 
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- Apsūdzot ebreju tautības pilsoņus lielākā lojalitātē pret Izraēlu vai izdomātām 
visas pasaules ebreju prioritātēm, nekā savas dzimtās valsts interesēm. 
  
- Ebreju tautas pašnoteikšanās tiesību noliegšana, piemēram, apgalvojot, ka 
Izraēlas valsts eksistence ir rasistiski centieni. 
  
- Pielietojot dubultus standartus – pieprasot, lai Izraēla rīkotos tā, kā netiek 
sagaidīts vai pieprasīts no citām demokrātiskām nācijām. 
  
- Simbolu un attēlu, kas saistīti ar klasisku antisemītismu (piemēram, apgalvojumi, 
ka ebreji nogalināja Jēzu, ka viņi izmanto citu cilvēku asinis sava reliģiskā kulta 
piekopšanā) izmantošana, lai raksturotu Izraēlu vai tās iedzīvotājus. 
  
- Mūsdienu Izraēlas politikas salīdzināšana ar nacistu politiku. 
  
- Pieprasot kolektīvu atbildību no visiem ebrejiem par Izraēlas valsts rīcību 
  
  
Antisemītisma izpausmes ir krimināli sodāmas, kad tās par tādam atzīst 
likums (piemēram, holokausta noliegums vai antisemītiska satura materiālu 
izplatīšana dažās valstīs). 
  
Kriminālpārkāpumi ir antisemītiski, ja uzbrukuma mērķi, vienalga, vai tie ir 
cilvēki vai īpašums – kā piemēram, skolas, ēkas, lūgšanu vietas un kapsētas – tiek 
izvēlēti tāpēc, ka tie ir vai tiek uzskatīts, ka tie ir ebreju vai saistīti ar ebrejiem. 
  
Antisemītiska diskriminācija ir iespēju vai pakalpojumu, kas ir pieejami citām 
grupām, liegums ebrejiem. Daudzās valstīs tā ir īpaši definēta un to aizliedz 
likums. 
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Lielāko globālo sociālo tīklu sadarbība ar valstu 
tiesībsargājošajām iestādēm 
 

Lielākie globālie sociālie tīkli sadarbojas ar valstu tiesībsargājošām iestādēm 
pretlikumīgu saturu ievietojušu lietotāju identificēšanai un šāda satura dzēšanai.  

Twitter ir pieejama speciāla forma tiesībsargājošām iestādēm, valsts iestādēm un 
citām personām, kurām ir tiesības iesniegt juridisko prasību: 
https://legalrequests.twitter.com/forms/landing_disclaimer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šīs formas iesniegšana ir ātrākais veids prasības iesniegšanai, lai piekļūtu 
informācijai par Twitter lietotāju, kā arī pretlikumīga satura dzēšanai, 
pamatojoties uz konkrētās valsts likumiem. Formā ir jāievada informācija par 
konkrētiem tvītiem vai lietotāju profilu, likuma normām, kuras konkrētais saturs 
pārkāpj. Formai var pievienot tiesas sprieduma vai citu oficiālā dokumenta kopiju, 
kas attiecas uz konkrēto saturu vai lietotāju. Ir ieteicams pievienot arī jebkuru citu 
informāciju, kas palīdzēs katrā konkrētajā gadījumā izprast kontekstu. Formā ir 
nepieciešams norādīt valsts iestādes vai tiesībsargājošās iestādes oficiālo e-pastu, 
pa kuru, ja nepieciešams, Twitter varēs sazināties par iesniegto pieprasījumu. 

Pēc prasības saņemšanas Twitter informēs lietotāju/s kuru/s skar prasība, 
uzrādot arī oficiālās prasības kopiju, ja vien nav uzlikti ierobežojumi to darīt. Ja ir 
pamats ierobežot lietotāja informēšanu par prasību, ir nepieciešams aprakstīt 
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iemeslu, pamatojot to ar attiecīgā likuma normām un pievienojot dokumentus, kas 
apstiprina piekļuves ierobežojuma iemeslu.  

Šāda veida prasību Twitter var iesniegt arī papīra formā pa pastu. Prasības ir 
jāiesniedz angļu valodā. 

Vairāk informācijas: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-law-
enforcement-support 

 

 

Facebook ir izstrādājis speciālu tiešsaistes prasību iesniegšanas sistēmu, ko var 
izmantot tikai pilnvarotie tiesībsargājošo iestāžu darbinieki vai amatpersonas, kas 
izmeklē kādu lietu, kas ir saistīta ar vietnes lietotājiem vai saturu: 
https://www.facebook.com/records/login/  

Prasībai ir jāpievieno pamatojoši dokumenti (piemēram, lēmums, tiesas 
spriedums vai orderis), kas apstiprina prasības pamatojumu. Līdzīgi kā Twitter, 
arī Facebook paziņo lietotājam, ja attiecībā uz to ir ienācis oficiāls tiesībsargājošo 
iestāžu pieprasījums, ja vien atsevišķi nav atrunāts ierobežojums izpaust šādu 
informāciju. Vairāk par Facebook noteikumiem: 

 https://www.facebook.com/safety/groups/law/guidelines  

 

 

 

 

ASV reģistrētā Google korporācija sniedz informāciju par tās interneta vietņu 
lietotājiem un saturu galvenokārt Savstarpējās juridiskās palīdzības līgumu 
(Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)) un citu diplomātisko un sadarbības 
vienošanos ietvaros. Ārkārtas gadījumos Google var reaģēt uz juridiskajām 
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prasībām arī citā veidā. Plašāk par to, kādā veidā Google sniedz pieeju lietotāju 
datiem: 
https://support.google.com/transparencyreport/answer/7381738?hl=en  

Youtube (Google piederošā vietne) ir iespēja vērsties ar sūdzību par 
pretlikumīgu saturu arī tiešsaistē: 
https://www.youtube.com/reportingtool/legalissue   

 

 



19 

 

Pielikums – piemēri 
Šajā materiālā minētos simbolus un skaitļus bieži izmanto lietotāju profilos. Nereti 
profilos var izmantot bēdīgu slavu ieguvušu personu vārdus un uzvārdus. Profili 
paši par sevi var nebūt apliecinājums personas radikālajiem uzskatiem, taču uz to 
var norādīt komentāri, retvīti, saites, video, citi konti, kuriem konta turētājs seko, 
u.c.  

Piemēram:  

Oskars Dirlevangers (Oscar Dirlewanger) bija bēdīgi slavenās nacistu SS Soda 
rotas dibinātājs un komandieris. Viņš izcēlās ar īpašu nežēlību pret partizāniem 
un ebrejiem Baltkrievijā un Polijā. Vienība tika apsūdzēta izvarošanās, masu 
slepkavībās un noindēšanās. /Twitter/ 

 

 
 

Tvītu piemēri:  

(1) Publicēts dienu pirms Ādolfa Hitlera dzimšanas dienas  

  

(2) Kristāla nakts –1938. gadā no 9. uz 10. novembri Vācijā notika masveidīgi 
nacistu partijas organizēti un valsts atbalstīti pret ebrejiem vērsti grautiņi 
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Simbolika: Attēlojums līdzinās nacistiskās Vācijas karogam (no 1938. līdz 1945. 
gadam), dzelzs krusts, ciparu kombinācija 14 - simbolizē frāzi, kas angļu valodā 
sastāv no 14 vārdiem: “Mums ir jānodrošina eksistence mūsu cilvēkiem un 
nākotne mūsu baltajiem bērniem” (We must secure the existence of our people and 

a future for white children). /Twitter/ 

 

 

“Es sapņoju par baltiem Ziemassvētkiem” – Kukluksklana attēlojums pārnestā 
nozīmē /Facebook/ 
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Latvijas lietotāja publicēta profila bilde  -  Kukluksklana simbols – un publikācija 
saite uz krievu rasistiskās mūzikas grupas dziesmu “Aparteīds” ar tekstu “Mēs 
sākām aizmirst šo vārdu. Kungs atgriez APARTEĪDU /Facebook/ 

 

-  

Profila attēls – vilka āķis (lietoja Hitlerjūgenda audzēkņi un dažādas vācu 
nacistiskā karaspēka vienības) /Twitter/ 
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Futbola līdzjutēju karogs kurā ir attēlotas ciparu kombinācijas 14 un 88 (Heil 
Hitler) 

 

(Avots Delfi.lv) 
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