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Iekšlietu ministrija 

agnese.veisberga@iem.gov.lv 

 

 

Par “Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 

2021. – 2023.gadam” projektu 

 

Tiesībsargs ir saņēmis Jūsu 2021.gada 26.jūlija vēstuli Nr.1-38/2008 “Par Cilvēku 

tirdzniecības novēršanas plānu 2021. – 2023.gadam”, kurā lūdzat tiesībsargam līdz 

2021.gada 6.augustam sniegt viedokli par Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021. – 

2023.gadam projektu (VSS-539) (turpmāk arī – Plāna projekts). 

Iepazīstoties ar minēto vēstuli un tās pielikumā pievienotajiem dokumentiem, 

tiesībsargs konstatē, ka būtiskākie aspekti, uz ko tiesībsargs iepriekš ir vērsis uzmanību1, 

ir iekļauti Plāna projektā, pilnveidojot paredzētos pasākumus. Līdz ar to Plāna projektā 

ietvertie pasākumi ir atbalstāmi un virzāmi apstiprināšanai Ministru kabinetā. 

Vienlaikus tiesībsargs izsaka neizpratni, kāpēc Plāna projektā tika svītrots un vairs 

nav iekļauts 3.6.pasākums, kas paredzēja “Nodrošināt cilvēku tirdzniecības rezultātā 

noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas efektīvu apkarošanu”. Kā redzams no izziņas par 

saskaņošanas laikā atzinumos sniegtajiem iebildumiem, tad Pārresoru koordinācijas 

centrs lūdza precizēt 3.6.punktā minēto uzdevumu, noteikt atbildīgo ministriju tā 

koordinēšanai, kā arī precizēt rezultatīvo rādītāju, lai tas atspoguļotu cilvēku tirdzniecības 

dimensiju noziedzīgi iegūtu līdzekļu atklāšanā, vai arī svītrot pasākumu. Uz to Iekšlietu 

ministrija bez papildu paskaidrojumiem atbildēja, ka Pasākumu plāna 3.6.apakšpunkts ir 

svītrots. 

Nav strīda un tas ir arī atzīts Cilvēku tirdzniecības novēršanas plānā 2021. – 

2023.gadam, ka cilvēku tirdzniecība un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija iet roku 

rokā. Par to liecina Latvijas tiesībaizsardzības iestāžu arestētie noziedzīgi iegūtie līdzekļi 

cilvēku tirdzniecības un sutenerisma lietās, proti, 2018.gadā uzlikts arests aizdomās 

turēto un viņu tuvinieku līdzekļiem, kā arī kustamajiem un nekustamajiem īpašumiem 1 

705 721,00 euro apmērā, 2019. gadā – 38 238,00 euro apmērā, 2020. gadā – 1 714 

243,00 euro.2 

                                                      
1 Sk. tiesībsarga 2021.gada 10.marta vēstuli Nr.1-5/41 un 2021.gada 1.aprīļa vēstuli Nr.1-5/71. 
2 Sk. Cilvēku tirdzniecības novēršanas plāna 2021. – 2023.gadam 1.pielikuma 13.lpp. 



2 

 

Ievērojot minēto, aicinu atkārtoti pārskatīt minēto pasākumu un lemt par tā 

iekļaušanu Plāna projektā. Savukārt Pārresoru koordinācijas centra iebildums precizēt 

rezultatīvo rādītāju, lai tas atspoguļotu cilvēku tirdzniecības dimensiju noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu atklāšanā, būtu novēršams, piemēram, izsakot rezultatīvo rādītāju, kā 

“Krimināllietu skaits, kuros cilvēku tirdzniecība ir kvalificēta pēc kopības ar 

Krimināllikuma 195.pantu “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana”” vai “Krimināllietu 

skaits, kuros noteikta kvalifikācija pēc Krimināllikuma 195.panta “Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšana” saistībā ar cilvēku tirdzniecības rezultātā noziedzīgi iegūtiem 

līdzekļiem”” . 
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