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Par “Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna  

2021. – 2023.gadam” projekta atkārtotu saskaņošanu 

 

Tiesībsargs ir saņēmis Jūsu 2021.gada 29.marta vēstuli Nr.1-38/878 “Par “Cilvēku 

tirdzniecības novēršanas plāna 2021. – 2023.gadam” projekta atkārtotu saskaņošanu 

(reģistrēta 30.03.2021 ar Nr.129), kurā nosūtat atkārtotai saskaņošanai precizēto “Cilvēku 

tirdzniecības novēršanas plāna 2021. – 2023.gadam” projektu un lūdzat sniegt atbildi līdz 

2021.gada 1.aprīlim. 

Iepazīstoties ar minēto vēstuli un tās pielikumā pievienoto precizēto “Cilvēku 

tirdzniecības novēršanas plāna 2021. – 2023.gadam” (turpmāk – Plāns) projektu, 

tiesībsargs konstatē, ka liela daļa no iepriekš Plāna projektā sniegtajiem komentāriem ir 

ņemti vērā, tos iekļaujot Plāna projekta tekstā un pilnveidojot paredzētos pasākumus. 

Vienlaikus tiesībsargs uzskata par nepieciešamu vērst uzmanību uz atsevišķām 

lietām, kas Plāna projektā būtu pilnveidojamas. 

  

1. Tiesībsarga 2021.gada 10.marta vēstulē Nr.1-5/41 uz Iekšlietu ministrijas 

2021.gada 24.februāra vēstuli Nr.1-38/554 tika norādīts, ka “Plāna 1.12.pasākums 

paredz “Izstrādāt vadlīnijas – kā novērst un kā vērsties pret darbaspēka 

ekspluatāciju un cilvēku tirdzniecību publiskajos iepirkumos Latvijā.” Līdz ar šo 

vadlīniju izstrādi tās būtu jāpublicē un jāizplata ikvienai valsts un pašvaldības 

iestādei, nevis tikai tām, kas jau Plānā ir norādītas kā iesaistītās institūcijas. Šajā 

aspektā būtu svarīgi arī saprast, kā ar šo rīku izmantošanu ies praksē”.  

Skatoties precizēto Plāna projektu, konstatējams, ka pēc Finanšu ministrijas 

iebildumiem minētais pasākums ir izsvītrots no Plāna projekta. Tiesībsarga ieskatā 

šīs vadlīnijas būtu lielisks palīgs ikvienas iestādes darbā, lai novērstu darba 

ekspluatāciju publiskajos iepirkumus. Tāpēc jācer, ka Finanšu ministrijas 

komentārā norādītie pasākumi darba ekspluatācijas novēršanā publiskajos 

iepirkumos būs vienlīdz efektīvi ar to, ko bija paredzēts ieviest ar vadlīniju 

palīdzību. 

2. Plāna projekts pēc tiesībsarga un Valsts robežsardzes aicinājuma ir papildināts ar 

jaunu pasākumu, pēc jaunās numerācijas ar numuru 2.2.: “Uzsākt un nodrošināt 
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darbu pie Ministru kabineta noteikumu par kārtību sadarbības un informācijas 

apmaiņas īstenošanai cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā, palīdzības un 

atbalsta sniegšanā, aizsardzības nodrošināšanā un novirzīšanā pie sociālo 

pakalpojumu sniedzējiem projekta izstrādes”. Kā rezultatīvais rādītājs pie 

pasākuma ir norādīts: “MK noteikumu projekts”. Tātad kā rezultāts ir paredzēts 

jaunu Ministru kabineta noteikumu projekta izstrāde. Vienlaikus darbības rezultāts 

ir noteikts: “Nodrošināts starpinstitūciju darbs pie MK noteikumu projekta 

izstrādes”. Tiesībsarga ieskatā minētās sadaļas savā starpā nesaskan un darbības 

rezultātā būtu jāiekļauj, ka Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādāts. 

Mērķis pēc būtības ir izstrādāt jaunu normatīvo aktu, nevis nodrošināt 

starpinstitūciju darbu. 

3. 3.2.pasākums, kas paredz izvērtēt, vai Krimināllikuma 164.panta otrajā daļā un 

165.1pantā paredzētie noziedzīgie nodarījumi pārklājas ar Krimināllikuma 

154.1pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, pēc tiesībsarga aicinājuma nav 

papildināts, ka izvērtējums būtu jāveic ne tikai attiecībā uz Krimināllikuma 

164.panta otro daļu, bet uz visu pantu kopumā. Tiesībsargs uztur savu iepriekš 

norādīto argumentu minētā sakarā un aicina šo atkārtoti izvērtēt.  

4. Precizētā Plāna projekta 14.lpp. zem tabulas norādīts, ka Valsts policija īpaši 

veiksmīgi un sekmīgi atklāj noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar sutenerismu. 

Tiesībsarga ieskatā šeit papildus būtu nepieciešams ietvert statistiku, cik no 

minētajiem kriminālprocesiem ir rezultējušies ar notiesājošu spriedumu vai 

prokurora priekšrakstu par sodu. Tabulā ir informācija par pēdējiem diviem 

gadiem un tikai par to, ka kriminālprocesi ir nosūtīti iztiesāšanai un tiesās izskatīti. 

Savukārt turpmākajā tekstā ir atspoguļota informācija par arestētajiem līdzekļiem. 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsarga pilnvarojumā 

Pilsonisko un politisko tiesību nodaļas 

vadītāja 
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