Latvijas Republikas Drošības policijai
Kr. Barona iela 99a, Rīga, LV-1012
Rīgā, 2018.gada 26.septembrī
Par iespējamo noziedzīgu nodarījumu, kas
kvalificējams saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 79.panta noteikumiem
2018.gada 06.oktobrī Latvijas Republikā notiks 13.Latvijas Republikas Saeimas vēlēšanas.
Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas publicēto informāciju šajās 13.Saeimas vēlēšanās
kandidēs arī esošā Latvijas Kultūras ministre Dace Melbārde1. Viņa kandidēs no politiskās
apvienības Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK".
2018.gada 17.septembrī, kad Latvija notiek priekšvēlēšanas aģitācija, atbildot uz žurnālista
Dombura jautājumu par tā dēvēta “Uzvaras pieminekļa” demontāžu, esošā Latvijas Kultūras
ministre Dace Melbārde, kas šobrīd ir arī 13.Saeimas deputātu kandidāte no Nacionālās apvienības
"Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", noteikti pateikusi, ka Uzvaras pieminekļa
demontāžā, kas ir noteikta Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
plašā partijas priekšvēlēšanas programma2 “NAV saistīta ar integrāciju3”.
Šeit ir svarīgi norādīt, ka politisko partiju plaša priekšvēlēšanu programma ir katras
politiskās partijas, kas iet uz vēlēšanām, obligātās 4000 zīmju programmas skaidrojums. Līdz ar
minēto nav apšaubāms fakts, ka Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK" priekšvēlēšanas programmā ir iekļauts tāds solījums saviem vēlētājiem, kas
acīmredzami ir novirzīts uz Latvijas sabiedrības sašķeltību un ar tiešu nodomu veicinās etniskā
un nacionālā naida kurināšanu, kas arī apdraud Latvijas valsts drošību.
Vērtējot esošās Latvijas Kultūras ministres Daces Melbārdes izteicienu par “Uzvaras
pieminekļa” demontāžu kopsakarā ar Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un
Brīvībai/LNNK" priekšvēlēšanu programmas uzstādījumiem, secināms, ka šāda uzstādījuma
iekļaušana partijas apvienību priekšvēlēšanu programmā tika veikta ar tiešu nodomu, lai sašķeltu
Latvijas Sabiedrību un kurinātu etnisko un nacionālo naidu.
Bez tā, iesnieguma iesniedzēji uzskata šo Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" priekšvēlēšanas solījumu par tiešu Latvijas sabiedrības
provokāciju.
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Šajā sakarā vēlāmies pievērst uzmanību, ka Latvijas Republikas Politisko partiju likuma
7.panta pirmās daļas noteikumi nosaka, ka, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, partijai ir tiesības
veikt publisku darbību, kas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.
Savukārt Latvijas Republikas Krimināllikuma 79.panta noteikumi paredz atbildību par
noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar etniskā un nacionālā naida kurināšanu.
Vērtējot Latvijas Republikas Politisko partiju likuma 7.panta pirmās daļas noteikumus
kopsakarā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 79.panta noteikumiem, secināms, ka gan esošās
Latvijas Kultūras ministres Daces Melbārdes vārdi, gan Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!""Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" plašas priekšvēlēšanas programmas saturs ir pretrunā ar
normatīvajiem aktiem, kas stingri aizliedz darbības, kuriem diskriminējošs raksturs4, kas ir
pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmes 91. panta otru daļu par diskriminācijas aizliegumu.
Bez tā tiešs aicinājums Latvijas Republikai ignorēt un pārkāpt 1994. gada 30. aprīlī
noslēgto Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par Latvijas
Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu
sociālo aizsardzību (turpmāk – Vienošanās), ir Latvijas Republikas atzīto un apstiprināto
starptautisko līgumu pārkāpums, kas arī vērtējams “normatīvo aktu” pārkāpumu kontekstā.
Runājot par to, ka “jāiestājas par PSRS okupācijas armijas vai režīmu cildinošu pieminekļu
demontāžu”5, kas “nav saistīta ar integrāciju”, Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK" un tās pārstāve D.Melbārde publiski aicina un apsola saviem vēlētājiem
demontēt “Uzvaras pieminekli”, kas lielai Latvijas sabiedrības daļai ir kultūrvēstures vērtības
zīmols. Pie šā pieminekļa pulcējas Latvijas tautas daļa, lai svinētu atceres dienu hitleriskās Vācijas
kapitulācijas aktu un Otrā pasaules kara beigu Eiropā. Šie svētki ir atzīti un tos svin visā Eiropā.
Interpretējot “Uzvaras pieminekļa” izcelsmes vēsturiskus faktus un esošu nozīmi Latvijas
tautas daļai, iesnieguma iesniedzēji uzskata, ka Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei
un Brīvībai/LNNK" un tās pārstāves D.Melbārdes publiskam aicinājumam demontēt “Uzvaras
pieminekli” diskriminējošs raksturs ir balstīts uz personu grupas etniskās izcelsmes (!!!)., jo
kā ir zināms, pārsvarā no tiem, kas svin hitleriskās Vācijas kapitulācijas aktu un Otrā pasaules kara
beigu Eiropā 09.maijā ir Latvijā dzīvojošas mazākumtautības.
Turklāt norādām, ka ar šādiem izteicieniem iniciatīvas autors noliedz Latvijas
mazākumtautības piederību Latvijas valstij, kas ir pretrunā ar Satversmes preambulu: “Latvija kā
demokrātiska, tiesiska, sociāli atbildīga un nacionāla valsts balstās uz cilvēka cieņu un brīvību,
atzīst un aizsargā cilvēka pamattiesības, un ciena mazākumtautības. Latvijas tauta aizsargā savu
suverenitāti, Latvijas valsts neatkarību, teritoriju, tās vienotību un demokrātisko valsts iekārtu.”
Bez tā, ar 2005.gada 31.maija likumu “Par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu
aizsardzību” Latvijas Republika ir pievienojusies 1995.gada Vispārējai konvencijai par nacionālo
minoritāšu aizsardzību.
Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību 5. panta 1. Daļā ir noteikts,
ka “Puses apņemas veicināt tādu apstākļu radīšanu personām, kuras pieder pie nacionālajām
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minoritātēm, kuri saglabātu un attīstītu to kultūru, sargātu to identitātes būtiskos elementus, tas
ir, to reliģiju, valodu, tradīcijas un kultūras mantojumu.”.
Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību 15.pantā ir noteikts, ka
“Puses apņemas radīt nepieciešamos apstākļus, lai personas, kuras pieder pie nacionālajām
minoritātēm, varētu efektīvi piedalīties kultūras, sociālajā un ekonomiskajā dzīvē, kā arī
sabiedriskajā dzīvē, īpaši tad, kad skartas minoritātes.”
Turklāt Latvijas Republikas Satversmes 114. pants nosaka, ka “Personām, kuras pieder
pie mazākumtautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību.”
Vērtējot iniciatīvas tekstu kopsakarā ar Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu
aizsardzību un Latvijas Republikas Satversmes 114.pantā noteikto, secināms, ka Nacionālās
apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" un tās pārstāves D.Melbārdes
aicinājums ir novirzīts un vērtējams kā aicinājums būtiski ierobežot Latvijas mazākumtautības
tiesības un iznicināt pat iespēju Latvijas tautas daļai, kas pieder pie nacionālajām minoritātēm,
realizēt savas uz saglabāt kultūrvēsturisko piemiņu.
Iesnieguma iesniedzēji uzskata, ka šāds aicinājums ir izveidots ar tiešu nodomu, lai
pazeminātu un diskriminētu ievērojamu Latvijas tautas daļu un, pēc iesnieguma iesniedzēju
viedokļa, ar tiešu nodomu veicinās etniskā un nacionālā naida kurināšanu, kas arī apdraud
Latvijas valsts drošību.
Turklāt norādām, ka prasība ievērot nacionālo un rasu vienlīdzību izteikta vairākos
svarīgos starptautiskos dokumentos. Tāds dokuments, piemēram, ir ANO Deklarācija par visu
veidu rasu diskrimināciju izskaušanu, kas pasludināta pēc Ģenerālās asamblejas 1963.gada
20.novembra rezolūcijas Nr.1940(XVIII) (turpmāk tekstā – ANO Deklarācija)6.
ANO Deklarācijas 1.pantā ir noteikts, ka “cilvēka diskriminācija, kas balstīta uz (...) etnisko
izcelsmi, ir cieņas pārkāpums, un jānosoda kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principu
noliegums, kā to cilvēka tiesību un pamatbrīvību pārkāpums, kuras ir noteiktas Vispārējā
Cilvēktiesību Deklarācijā, kā šķērslis draudzīgām un miermīlīgām attiecībām starp nācijām un kā
apstāklis, kas spēj traucēt mieru un drošību.”
Turklāt ANO Deklarācijas 2.panta pirmā daļa nosāka, ka “neviena valsts institūcija, grupa
vai individuāla persona nepieļaus nekādu diskrimināciju cilvēka tiesību un pamatbrīvību
jautājumos attieksmē pret personām, personu grupām vai institūcijām, pamatojoties uz (....)
etnisko izcelšanos.”
Bez tā, ANO Deklarācijas 2.panta otrā daļa noteic, ka “neviena valsts neveicinās,
neaizstāvēs un nesniegs savu palīdzību, izmantojot policiju vai kā savādāk, lai (...) individuāla
persona īstenotu jebkāda veida diskrimināciju, pamatojoties uz (...) etnisko izcelšanos.”
Ievērojot minēto, iesnieguma iesniedzēji uzskata, ka Nacionālās apvienības "Visu
Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" darbībās ir saskatāms noziedzīga nodarījuma nacionālā, etniskā un rasu naida izraisīšana – sastāvs, līdz ar ko lūdzam saukt vainīgas personas
pie kriminālatbildības saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 78.panta noteikumiem.
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Ar cieņu,

