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Baltic Human Rights Society 
2020. gada pārskats 

 
Vadības ziņojums 

 

I. Ziņas par biedrību 

1. Biedrība Baltic Human Rights Society dibināta 2012. gada 01. februārī.  

Baltic Human Rights Society mērķis ir sekmēt cilvēktiesību izpratnes un kultūras 
veidošanos un pilsoniskās sabiedrības izaugsmi Latvijā un Baltijas reģionā, akcentējot 
cilvēktiesību un pilsoniskās izglītības nozīmi un veicinot ilgtspējīgas cilvēktiesību un 
pilsoniskās izglītības attīstību. 

II. Ziņas par saimniecisko darbību 

2. Pārskata periodā biedrība ir saņēmusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas, 
Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Ziemeļvalstu Ministru padomes izglītības 
programmas Nordplus finansējumu par kopējos summu EUR 104935,-  

Savu	 darbības	 mērķu	 realizēšanai	 pārskata	 gadā	 biedrība	 ir	 īstenojusi	
cilvēktiesību	 izglītības	 programmu,	 kas	 balstīta	 uz	 Pasaules	 Cilvēktiesību	
izglītības	 programmu,	 ko	 izstrādājis	 un	 īsteno	 ANO	 Augstā	 cilvēktiesību	
komisāra	birojs	(OHCHR)	sadarbībā	ar	UNESCO.		
	
Organizācija	 savu	 darbību	 īsteno	 ar	 nelielu	 administratīvo	 komandu,	
cilvēktiesību	ekspertu	kodolu,	kas	attīsta	un	realizē	projektus,	kā	arī	organizācija	
uztur	plašu	sadarbības	tīklu	cilvēktiesību	izglītības	jomā,	piesaistot	ekspertus	un	
asociētos	 partnerus	 dažādu	 aktivitāšu	 īstenošanā.	 2020.gadā	 biedrībā	 darbojās	
arī	15	brīvprātīgā	darba	veicēji.	
	
Programmas	ietvaros	2020.gadā	biedrības	lielākie	īstenotie	projekti	ir:	
-	Cilvēktiesību	gids	
-	Cilvēktiesības.info	
-	Cilvēktiesību	zināšanu	novērtēšanas	platforma	
-	Metodoloģija	cilvēktiesību	apguvei	valsts	pārvaldes	sektorā	
-	Cilvēktiesību	bibliotēka	
	
1)	 Cilvēktiesību	 gids	 (cilvektiesibugids.lv;	 humanrightsguide.eu)	 ir	 projekts,	
kura	 mērķis	 ir	 izglītot	 un	 informēt	 cilvēkus	 par	 savām	 tiesībām,	 attīstot	 uz	
plašākām	 sabiedrības	 grupām	 vērstu,	 universālu,	 koncentrētu	 un	 vienkāršu	
tiešsaistē	 pieejamu	 cilvēktiesību	 pašpalīdzības	 un	 izglītības	 platformu	 –	
Cilvēktiesību	 gids.	 Tā	 apvieno	 uz	 cilvēku	 vērstu	 saturu	 un	 vizuālās	 izglītības	
elementus,	lai	veicinātu	uztveri	un	mācīšanos.		
	
Projekta	 galvenais	 intelektuālais	 rezultāts	 -	Cilvēktiesību	 gids	 -	 tiek	 veidots	 kā	
centrālais	resurss	cilvēktiesībās	divām	mērķa	grupām	-	gan	sabiedrībai	kopumā,	



	

gan	 profesionālajiem	 lietotājiem.	 Pirmkārt,	 tas	 palīdz	 sabiedrības	 locekļiem	
izprast,	vai	noticis	cilvēktiesību	pārkāpums	pret	sevi	vai	citiem,	aizsargāt	sevi	un	
darīt	 to	 pareizi	 un	 efektīvi,	 kā	 arī	 plašāk	 uzzināt	 par	 savām	 tiesībām.	 Otrkārt,	
Cilvēktiesību	gids	tiek	veidots,	īpaši	ņemot	vērā	vajadzību	atbalstīt	profesionāļus	
(sociālos	 un	 NVO	 darbiniekus,	 juristus),	 kas	 sniedz	 palīdzību	 klientiem	
cilvēktiesību	 jautājumos,	 kā	 arī	 izglītot	 un	 informēt	 tiesībsargājošo	 un	 citu	
publisko	 iestāžu	 darbiniekus,	 lai	 uzlabotu	 labu	 pārvaldību	 un	 mazinātu	
cilvēktiesību	problēmas.	
	
Projekta	 intelektuālo	 rezultātu	 izveide,	 savukārt,	 nodrošina	 sabiedrībai	 un	
profesionālām	 grupām	 pieeju	 cilvēktiesību	 izglītībai,	 kas	 tiem	 attiecīgi	 dod	
iespēju	gan	risināt	praktiskas	problēmas,	gan	arī	celt	zināšanas.	Informācijas	un	
izglītības	 pieejamība	 ir	 plaši	 atzīta	 kā	 viens	 no	 galvenajiem	 resursiem,	 kas	
nepieciešami	 demokrātiskas,	 aktīvas	 un	 pārliecinātas	 sabiedrības	 attīstībai.	
Turklāt,	 kā	 norādīts	 Apvienoto	 Nāciju	 Organizācijas	 Deklarācijā	 par	
cilvēktiesībām:	izglītība	un	apmācība,	jo	īpaši	izglītība	par	cilvēktiesībām,	palīdz	
pilnveidot	 cilvēka	 personību	 un	 viņu	 cieņas	 izjūtu,	 ļauj	 efektīvi	 piedalīties	
sabiedrības	 dzīvē	 un	 veicina	 izpratni	 un	 iecietību.	 Izprotot	 cilvēktiesības,	 tiek	
veicināta	 sabiedriskā	 līdzdalība,	 vēlme	 un	 iespēja	 risināt	 arī	 citas	 sociāli	
ekonomiskas	 problēmas,	 laba	pārvaldība,	 kā	 arī	 izpratne	par	 cilvēktiesībām	kā	
Eiropas	kopējām	vērtībām,	tādējādi	veicinot	Eiropas	integrāciju.		
	
Projekta	 rezultātā	 Cilvēktiesību	 gids	 ir	 pieejams	 tiešsaistē	 ievērojamai	 daļai	
sabiedrības	 locekļu	un	profesionālajiem	 lietotājiem	visās	 trīs	Baltijas	valstīs	un	
Bulgārijā:	 jau	 kopš	 2016.gada	 marta	 Latvijā	 interneta	 vietnē	
www.cilvektiesibugids.lv,	 kopš	 2017.gada	 sākuma	 Lietuvā	 -	
www.zmogausteisiugidas.lt	 un	 Igaunijā	 -	 www.inimoigustegiid.ee	 un	 kopš	
2019.gada	maija	Bulgārijā.	Visas	Cilvēktiesību	gida	versijas	vienkop	ir	pieejamas	
vietnē	www.humanrightsguide.eu.	Ar	2019.gada	novembri	tika	uzsākta	projekta	
īstenošana	 Slovākijā	 un	 Slovēnijā,	 kur	 Gids	 būs	 tiešsaistē	 pieejams	 kopš	
2021.gada	jūnija.	
	
Projekta	ietvaros	pārskata	gada	laikā	tika	īstenotas	šādas	aktivitātes:	
	
-	Cilvēktiesību	gids	tika	papildināts	ar	jaunu	saturu,	tai	skaitā,	izstrādātas	jaunas	
tēmas	 Naida	 noziegumi	 &	 Nauda	 runa	 un	 Imigrācija	 &	 Patvērums.	 Vairākām	
tēmām	 tika	 izstrādātas	 padziļinātas	 sadaļas,	 kas	 ietver	 jaunus	 Eiropas	
Cilvēktiesību	 tiesas	 spriedumu	 kopsavilkumus.	 Gida	 darbība	 nodrošināta,	 pēc	
nepieciešamības	 pārskatot	 un	 atjaunojot	 informāciju	 saskaņā	 ar	 grozījumiem	
normatīvajos	 aktos.	 Jauni	 satura	 papildinājumi	 un	 tēmu	 tulkojumi	 izstrādāti	
Cilvēktiesību	gidiem	Latvijā,	Lietuvā,	Igaunijā	un	Bulgārijā.	
	
-	 Kopš	 2020.gada	 sākuma	 notika	 aktīvs	 darbs	 pie	 Slovākijas	 un	 Slovēnijas	
Cilvēktiesību	 gidu	 satura	 izstrādes	 un	 publicēšanas.	 Katrai	 valstis	 izstrādātas	
septiņas	tēmas	attiecīgi	slovāku	/	angļu	un	slovēņu	/	angļu	valodās.	
	
-	 2020.gadā	 tika	 turpināta	 Gida	 publicitātes	 un	 atpazīstamības	 aktivitāšu	
īstenošana,	 tai	 skaitā	 informācijas	materiālu	 sagatavošana	 un	 izplatīšana	 visās	



	

projekta	valstīs,		darbs	ar	medijiem,	Gida	sadarbības	tīkla	izveide	un	stiprināšana	
un	publicitātes	veicināšana	caur	sadarbības	tīkla	partneriem.	Diemžēl	sakarā	ar	
COVID-19	 izraisīto	 sanitāro	 krīzi	 un	 pārvietošanās	 ierobežojumiem	 Gida	
publicitātes	 pasākumus	 2020.	 gadā	 nebija	 iespējams	 organizēt	 un	 tos	 nācās	
atlikt,	kā	arī	iespēju	robežās	organizēt	tiešsaistē.	
	
-	 Cilvēktiesību	 gida	 satura	 paplašināšanas	 un	 publicitātes	 aktivitāšu	 rezultātā	
Gida	 apmeklētāju	 un	 lietotāju	 skaits	 2020.	 gada	 laikā	 strauji	 pieauga.	 Uz	
2019.gada	 decembri	 platformu	 bija	 izmantojuši	 250000	 lietotāji,	 bet	 uz	
2020.gada	 decembri	 –	 vairāk	 kā	 540000	 lietotāji.	 Lietotāju	 skaits	 pieaugumu	
ietekmēja	 arī	 tiešsaistes	 izglītības	 rīku	 pastiprināta	 izmantošana	 Covid-19	
sanitārās	krīzes	laikā.		
	
-	Gids	tiek	aizvien	vairāk	integrēts	apmācību	programmās	formālās	un	
neformālās	izglītības	ietvaros,	piemēram,	iekļauts	kā	mācību	resurss	Latvijas	
Universitātes	mācību	programmās	un	izmantots	studentu	un	pētnieku	
zinātniskajās	publikācijas	un	pētījumos	dažādās	pasaules	valstīs	arī	ārpus	Gida	
partnervalstīm.	Gids	ir	iekļauts	arī	Lietuvas	un	Latvijas	Izglītības	un	zinātnes	
ministriju	sagatavotajos	metodoloģiskajos	materiālos	vidējās	izglītības	
programmās,	piemēram,	https://mape.skola2030.lv/resources/355	
	
-	Ņemot	 vērā	 Cilvēktiesību	Gida	 popularitāti	 un	 nepieciešamību	pēc	 tiešsaistes	
cilvēktiesību	izglītības	materiāliem,	plānota	Gida	darbības	paplašināšana	arī	citās	
ES	 valstīs.	 Šajā	 kontekstā	 uzsākta	 sadarbība	 un	 finansējuma	 piesaiste	 projekta	
īstenošanai	ar	partneriem	Francijā,	Horvātijā	un	vairākās	citās	valstīs.	
	
Cilvēktiesību	 gida	 projektu	 2020.gadā	 finansiāli	 	 atbalstīja	 ES	 Erasmus+	
programma	ar	LR	Kultūras	ministrijas	līdzfinansējumu.	
	

	
2)	 Pārskata	 gada	 laikā	 BHRS	 turpināja	 uzturēt	 cilvēktiesību	 informatīvo	
platformu	 Cilvēktiesības.info.	 Šis	 darbs	 tika	 nodrošināts	 ar	 brīvprātīgo	
reportieru	atbalstu,	jo	papildu	finansējums	šim	projektam	netika	saņemts.	
	
Projekta	 galvenais	 intelektuālais	 rezultāts	 ir	 cilvēktiesību	 ziņu/informācijas	
platformas	 darbības	 nodrošināšana,	 kurā	 tiek	 publicētas	 ziņas	 un	 raksti	 par	
Latvijai	nozīmīgiem	vai	interesantiem	cilvēktiesību	jautājumiem	un	notikumiem	
nacionālā,	 Eiropas	 un	 starptautiskajā	 līmenī.	 Platforma	 pieejama	
www.cilvektiesibas.info.	
	
Platforma	 satur	 gan	 ziņas	 par	 aktuāliem	 cilvēktiesību	 jautājumiem,	 gan	
analītiskus	un	
izglītojošus	 viedokļu	 un	 tematiskos	 rakstus.	 Rūpīgi	 pārdomāta	 un	 speciāli	 šim	
nolūkam	 ir	 arī	 veidota	 platformas	 vizuālā	 identitāte,	 lai	 piedāvātu	 cilvēkiem	
iespēju	 iepazīties	ar	 informāciju	pēc	 iespējas	ērtākā	un	pievilcīgākā	veidā,	 īpaši	
uzrunājot	 jauniešu	auditoriju.	2020.gadā	platformu	 izmantojuši	vairāk	kā	4500	
lietotāju.		
	



	

Sabiedrības	locekļi,	galvenokārt,	profesionālo	grupu	pārstāvji,	kas	ikdienas	darbā	
biežāk	saskaras	ar	cilvēktiesību	piemērošanu,	kļuvuši	par	Cilvēktiesības.info	
sociālo	tīklu	pastāvīgajiem	sekotājiem.		
	
Platformas	 satura	 izveidē	 un	 uzturēšanā	 tika	 iesaistīti	 brīvprātīgie	 reportieri	 –	
īpaši	 jaunie	 profesionāļi	 un	 studenti	 tiesību	 un	 citu	 sociālo	 zinātņu	 jomās.	
Projektā	ir	 iesaistīti	brīvprātīgie	reportieri	un	autori,	kas	darbojās	pieredzējušu	
redaktoru	vadībā.	
	
Platformas	darbība	un	pieejamība	nodrošinājusi,	pirmkārt,	reportieru	un	autoru	
kompetenču	 celšanu	 un	 iesaistīšanos	 brīvprātīgās	 sabiedriskās	 aktivitātēs,	 un,	
otrkārt,	 informācijas	 pieejamību	 par	 cilvēktiesībām,	 paaugstinot	 iedzīvotāju	
izpratni	un	zināšanas	par	demokrātijas	pamatprincipiem,	cilvēku	pamattiesībām	
un	savu	interešu	aizstāvības	iespējām.		

	
3)	 Cilvēktiesību	 tiešsaistes	 zināšanu	 novērtēšanas	 rīks	 (Okat	 —	 Online	
knowledge	assessment	 tool)	 ir	Cilvēktiesību	gidam	piesaistīts	 rīks,	 kas	piedāvā	
tiešsaistē	 pieejamus	 cilvēktiesību	 testus.	Ar	 to	 palīdzību	 sabiedrības	 locekļi,	 kā	
arī	profesionāļi,	kas	 izmanto	Cilvēktiesību	gidu	(humanrightsguide.eu)	vai	citus	
resursus	 izglītošanās	 mērķiem,	 var	 novērtēt	 iegūtās	 zināšanas	 un	 spējas	 tās	
piemērot	 iespējamās	 cilvēktiesību	 pārkāpumu	 situācijās.	 Šāda	 iespēja	 var	
ievērojami	 uzlabot	 lietotāju	 pašnovērtējumu	 un	 labklājību,	 motivēt	 tos	
turpmākām	mācībām	un	stiprināt	to	iespējas	darba	tirgū.		
	
Zināšanu	 novērtēšanas	 rīks	 dod	 iespēju	 veidot	 arī	 testus,	 kas	 domāti	 speciāli	
apmācāmām	grupām	 (studentiem,	 dažādu	 jomu	profesionāļiem),	 pielāgojot	 tos	
mācību	procesā	apgūtajam	saturam.	
	
Okat	ir	pieejams	tiešsaistē	kopš	2019.gada	vasaras	četrās	partnervalstīs	ar	katrai	
valstij	piemērotu	saturu	un	valodu:	
Latvijā	-	https://okat.info/bhrs/cilvektiesibu-gids/cilvektiesibu-gids/lv	
Igaunijā	-	https://okat.info/ehrc/inimiguste-giid/inimiguste-giid/ee	
Lietuvā	-	https://okat.info/ngoli/zmogaus-teisi-gidas/zmogaus-teisi-gidas/lt	
Bulgārijā	 -	 https://okat.info/bhc/rkovodstvo-po-pravata-na-
chovjeka/rkovodstvo-po-pravata-na-chovjeka/bg	
	
2020.	gada	laikā	tika	uzsākts	darbs	pie	OKAT	izstrādes	un	ieviešanas	Slovēnijā	
un	Slovākijā	–	ir	sagatavoti	pirmie	testi,	bet	platforma	tiks	aktivizēta	2021.	gada	
jūnijā,	reizē	ar	Gidu	šajās	valstīs.	Tāpat	Baltijas	un	Bulgārijas	OKAT	platformas	
papildinātas	ar	vairākiem	jauniem	testiem	(par	tēmām	ģimene,	vardarbība	
ģimenē,	izteiksmes	brīvība,	diskriminācija).		
	
Okat	 ir	 izveidots	 un	 tiek	 uzturēts	 ar	 ES	 Erasmus+	 programmas	 un	 Nordplus	
izglītības	programmas	finansiālu	atbalstu.	
	
4)	 Metodoloģija	 cilvēktiesību	 apguvei	 publiskā	 sektora	 darbiniekiem,	 ir	
projekts,	kas	tiek	īstenots	ar	ES	Erasmus+	programmas	finansiālu	atbalstu	četrās	
valstīs	 (Latvijā,	 Lietuvā,	 Igaunijā	 un	 Bulgārijā).	 To	 izstrādā	 dalībvalstu	



	

cilvēktiesību	izglītības	eksperti	ar	mērķi	veicināt	atbildīgo	institūciju	izpratni	par	
cilvēktiesību	 izglītības	 nozīmi	 un	 piedāvāt	 konkrētas	 metodes	 cilvēktiesību	
apguvei	profesionālā	kontekstā	–	publiskā	sektora	darbiniekiem.	
	
Tā	 ietvaros	 notiek	 darbs	 pie	 metodoloģijas,	 kā	 apgūt	 /	 mācīt	 cilvēktiesības	
publiskā	sektora	darbiniekiem,	balstoties	uz	pieredzi	Cilvēktiesību	gida	un	OKAT	
izstrādē,	un	izmantojot	esošo	rīku	potenciālu	metodoloģijas	īstenošanā.	Šis	darbs	
notiek	ciešā	sadarbībā	ar	kompetentām	valsts	 institūcijām.	Latvijā	projekts	tiek	
īstenots	 sadarbībā	ar	Valsts	administracijas	 skolu,	kā	arī	vairākām	ministrijām,	
kuru	 darbinieki	 ikdienas	 pienākumu	 veikšanā	 saskaras	 ar	 cilvēktiesību	
piemērošanu.	Šī	inovatīvā	aktivitāte	tiek	īstenota	2	fāzēs:	1)	mērķa	grupas	izpēte	
un	konsultācijas	visās	partnervalstīs,	 informācijas	 analīze	un	koncepta	 izstrāde	
2)	mācīšanas	un	apguves	metodoloģijas	izstrāde.	Projekta	rezultāti	būs	pieejami	
2021.gada	rudenī.	
	
5)	 Cilvēktiesību	 bibliotēka	 ir	 jauns,	 Cilvēktiesību	 gidam	 piesaistīts	 rīks,	 kas	
apkopos	 vienviet	 un	 piedāvās	 tiešsaistē	 cilvēktiesību	 izpratni	 veicinošus	 un	
cilvēktiesību	izglītību	atbalstošus	materiālus.	Ar	Nordplus	izglītības	programmas	
atbalstu	 darbs	 pie	 bibliotēkas	 izveides	 un	 satura	 izstrādes	 tika	 uzsākts	
2020.gadā	un	tā	būs	publiski	pieejama	2021.gada	rudenī.	
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Ilgtermiņa ieguldījumi
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Biedrības, nodibinājuma, arodbiedrības nosaukums Baltic Human Rights Society, Biedrība
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 40008189339
                                            BILANCE

PASĪVS

I FONDI:
Pamatfonds
Mērķfonds
Rezerves fonds

FONDI KOPĀ
II ILGTERMIŅA KREDITORI:

ILGTERMIŅA KREDITORI KOPĀ
III ĪSTERMIŅA KREDITORI:

ĪSTERMIŅA KREDITORI KOPĀ

BILANCE

Biedrības vadītājs    Agnese Koligina-Balode  



Nr. 
p.k.

Pārskata gads Iepriekšējais 
pārskata gads 

I

II 104935 178280

III

IV

V 4891 5855

VI

VII 109826 184135
VIII

1. Naudas maksājumi personām 83069 100967

2. Materiālu izdevumi

3. Algas 14230 17897

4. Sociālās aprošināšanas maksājumi 3432 3552

5. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu nolietojums un 
norakstīšana

6. Citi izdevumi. 1810 1989

IX

X 102541 124405

XI 7285 59730

______________
               (vārds, uzvārds) (paraksts)

2021.gada 28. jūnijs

Ieņēmumu un izdevumu starpība

Biedrības vadītājs    Agnese Koligina-Balode  

Citi ieņēmumi

Ieņēmumi kopā

Izdevumi:

Nodokļi

Izdevumi kopā

Rādītāja nosaukums 

Biedru nauda, iestāšanās nauda un citas gadskārtējās iemaksas

Saņemtie ziedojumi un dāvinājumi

Saņemtie mantojumi

Saņemtās dotācijas

Ieņēmumi no saimnieciskās darbības

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Ieņēmumu un izdevumu pārskats

40008189339
Biedrības,nodibinājuma,arodbiedrības nosaukums Baltic Human Rights Society, Biedrība



Nr. 
p.k.

Pārskata gads Iepriekšējais 
pārskata gads

I 111728 55864

II 104935 178280
1. 0 0

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2. 104935 178280

2.1. 78850 178280

2.2. 26085

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

III 91041 122416

1.

1.1. 0 0

1.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai

1.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem

1.2.

1.3.

2. 91041 122416

2.1.

2.1.1.  Sabiedriskā labuma darbībai 91041 122416

2.1.2.  Citiem mērķiem un uzdevumiem

2.2.

2.3.

IV 125622 111728

______________
        (vārds, uzvārds) (paraksts)

2021.gada 28. jūnijs

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Administratīvajiem izdevumiem

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Atlikums pārskata gada beigās

Biedrības vadītājs    Agnese Koligina-Balode  

Ziedojumu un dāvinājumu izlietojuma kopsumma

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi)

Statūtos paredzētajiem mērķiem un uzdevumiem

Administratīvajiem izdevumiem

Pārējiem saimnieciskās darbības izdevumiem

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Citi ziedotāji

Noteiktiem mērķiem (t.sk. mērķziedojumi)

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Ārvalstu juridiskās personas

Fiziskās personas (rezidenti)

Fiziskās personas (nerezidenti)

Anonīmi (nezināmi) ziedotāji un dāvinātāji

Citi ziedotāji

Rādītāja nosaukums 

Atlikums pārskata gada sākumā

Pārskata gadā saņemto ziedojumu un dāvinājumu kopsumma

Neierobežotai lietošanai (t.sk. vispārēji ziedojumi)

Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas

Ārvalstu juridiskās personas

Fiziskās personas (rezidenti)

Fiziskās personas (nerezidenti)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs

Ziedojumu un dāvinājumu pārskats

40008189339
Biedrības nosaukums Baltic Human Rights Society, Biedrība




