
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei
Čiekurkalna 1. līnijā 1, korpuss 3, Rīgā, LV-1026

pmlp@pmlp.gov.lv 

Latvijas Republikas Tiesībsargam
(vēstules kopiju, viedokļa sniegšanai)

Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010
tiesibsargs@tiesibsargs.lv
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PAR KRISTIEŠU INETEREŠU TIESĪBU PĀRKĀPUMU, IZDODOT PERSONU APLIECINOŠUS
DOKUMENTUS AR PAGĀNISKIEM ELEMENTIEM

Jaunais pilsoņa pases dizains, kā arī personas apliecības dizains, ietver pagāniskus elementus, kas ir kristīgai
ticībai,  kā  vērtības  pārstāv  un aizstāv  arī  Latvija,   nepieņemami.  Šajā  obligātajā personu apliecinošajā dokumentā
redzams pagānisks Līgo karoga motīvs, pagāniskas rakstu zīmes, Lielvārdes jostas motīvs, ausekļa zīme uz beigu vāka,
pagāniskas zīmes pat  uz personas fotoattēla,  ko nekādā gadījumā nevar nosaukt par neitrāla rakstura,  neaizskarošu
kādām personu grupām. Šie noformējumi ir izteikti kristīgo vērtību diskriminējoši, jo ne jaunajā pasē, ne arī personas
apliecībā nav attēlotas kristīgās vērtības – simboli, citāti no Bībeles vai kristīgās atziņas.

          Tādējādi ir pārkāptas šādas Latvijas Republikas Satversmē ietvertās tiesību normas:
1. Kristīgās vērtības ir Latvijas aizsargājamās vērtības, ko nosaka Satversmes preambula;
2. 1. pants nosaka demokrātiskumu Latvijā, taču pases dizainā nav iekļautas kristīgās vērtības, bet tikai t.s. 

latviskās dievturības, dzīvesziņas elementi caurvij šo dokumentu nepārtraukti;
3. 91. pants paredz, ka visi ir vienlīdzīgi un diskriminācija nav pieļaujama;
4. 95. pants paredz pienākumu aizsargāt personas, arī kristieša, godu (pārliecību) un cieņu, nepieļaujot kristieša 

pazemošanu. Šajos gadījumos tas tiek pārkāpts, jo kristietim, kuram nepieciešama pase kā obligāts personu 
apliecinošs dokuments, neatkarīgi no viņa gribas un izvēles, tiek uzspiests reliģiski nepieņemams 
noformējums, kas morālā ziņā ir spīdzinoša un pazemojoša, jo īsteno diskriminēšanu un nerēķināšanos;

5. 96. pants paredz privātās dzīves neaizskaramību. Identifikācijas dokumenti ir personiski, un šāds noformējums 
ir nepārprotama  iejaukšanās  privātajā dzīvē.  Šajā gadījumā kristietim tiek uzspiests pagānisms, kas ir rupjš 
personiskās pārliecības pārkāpums;

6.  99. pants paredz domas, apziņas un reliģiskās pārliecības brīvību. Šajā gadījumā kristiešu brīvība un kristiešu 
vērtības tiek diskriminētas un tiek uzspiestas pretējas vērtības, kas ir nepieņemami! Kristiešu dzīves kārtības 
galvenā vērtība ir Dieva Vārds – Bībele, kas ir uzticīgi un nemainīgi jāievēro un jāīsteno;

7. 115. pants nosaka, ka valsts aizsargā cilvēku tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Šajā gadījumā mēs vairāk runājam 
par sociālās un morālās (pārliecības) vides labvēlīgumu, tās saglabāšanu un uzlabošanu, jo šāds pasu 
noformējums tiešā mērā grauj kristiešu dzīves vides labvēlīgumu!
Tā arī Personu apliecinošu dokumentu likuma pamatnoteikumos 2. pantā ir minēts, ka personu apliecinošs

dokuments ir likumā pilnvarotas valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas  apliecina turētāja identitāti, bet šāda
dizaina dokuments personas kā kristieša identitāti noniecina, pat izsmej un diskriminē.

Šo  pārkāpumu  sakarā  mēs  pieprasām  tūlītēju  kristiešu  diskriminējošo  personu  apliecinošo  dokumentu
izdošanas pārtraukšanu (noklausieties šā gada Latvijas Kristīgajā radio trīs diskusijas raidījumā “Atver Acis” 16. un
23.februāra, un 2.marta raidījumus radio arhīvā, internetā). Turpmāk, mūsuprāt, šiem dokumentiem būtu pieļaujama
tikai reliģiski neitrāla noformējuma dizains vai arī kristiešiem pieņemams, proti, kristīgo vērtību apliecinošs dizains.
Mēs ierosinām apsvērt un īstenot ideju par atsevišķu reliģiski – ideoloģiskās pārliecības piederības lapu (piemēram
pases 3.lapa) personu apliecinošajā dokumentā, kas dotu trīs  izvēles iespējas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi,
proti, lapu  kristīgas vai pagāniskas, vai arī neitrālas pārliecības piederības atzīmēšanai, kas vizuāli varētu līdzināties
vīzas noformējumam.

Parakstu daļa:
(ja nepieciešams, tad arī lapas otrajā pusē)

Pilsēta:________________
Datums:________________


