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Par komentāru sniegšanu pie Amerikas Savienoto Valstu  

2020.gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu 

 

 

Tiesībsargs ir saņēmis Jūsu 2020.gada 2.jūlija vēstuli Nr.1-38/1621 “Par Amerikas 

Savienoto Valstu Valsts departamenta 2020.gada ziņojumu par cilvēku tirdzniecības 

apkarošanu” (reģistrēta 02.07.2020. ar Nr.401), kurā lūdzat izvērtēt Amerikas Savienoto 

Valstu Valsts departamenta 2020.gada ziņojuma par cilvēku tirdzniecības apkarošanu 

(TIP Report 2020) sadaļu par Latviju un sniegt komentārus, ja tādi rodas. Vienlaikus 

lūdzat pievērst uzmanību ziņojumā iekļautajām rekomendācijām cilvēku tirdzniecības 

novēršanas centienu uzlabošanai, attiecīgi kompetences ietvaros plānojot to ieviešanu 

praksē. 

Iepazīstoties ar minēto vēstuli un tās pielikumā pievienotajiem dokumentiem, 

tiesībsargs savas kompetences ietvaros sniedz sekojošus komentārus. 

Tiesībsargs piekrīt ziņojumā norādītajam, ka ir nepieciešams stiprināt 

cilvēktirdzniecības novēršanā un apkarošanā iesaistīto amatpersonu zināšanas un izpratni 

par cilvēku tirdzniecības fenomenu, tās formām, cēloņiem un upuru aizsardzību. Tāpat 

svarīgi ir veikt pasākumus cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanas uzlabošanā, lai 

upuri savlaicīgi tiktu novirzīti palīdzības un atbalsta saņemšanai pie sociālo pakalpojumu 

sniedzējiem.  

Minētā sakarā norādāms, ka Tiesībsarga birojs sadarbībā ar Valsts Robežsardzi 

veic kopīgu projektu “Efektīva novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana 

(1.posms)” (Nr. TSB/PMIF/2018/1), kura tiešais mērķis ir pilnveidot Eiropas Savienības 

standartiem un prasībām atbilstošu ārzemnieku piespiedu izraidīšanas novērošanas 

mehānismu. Projekta ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta nepilngadīgo bērnu, kuri ceļo 

bez pavadības, tiesību aizsardzībai un cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru 

pilnveidošanai izraidīšanas procesā.  

Projekta īstenošanas rezultātā tiks stiprināta starpinstitucionālā sadarbība, lai 

identificētu cilvēku tirdzniecības upurus pirms izraidīšanas, un nodrošinātu viņu tiesību 

aizsardzību, t.sk. pret atkārtotu viktimizāciju un nonākšanu cilvēktirdzniecības 
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organizatoru pakļautībā. Vienlaikus projekta noslēgumā ir paredzēts apmācīt ne mazāk kā 

trīsdesmit Valsts robežsardzes, nevalstisko organizāciju, bāriņtiesu un Valsts bērnu 

tiesību aizsardzības inspekcijas darbiniekus, organizējot vismaz divus seminārus par 

iesaistīto institūciju lomu un sadarbību cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā 

izraidīšanas procesā. 

Vienlaikus par nepieciešamību uzlabot cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanu, 

sadarbību starp iesaistītajiem dalībniekiem, kā arī upuru novirzīšanu palīdzības 

saņemšanai tiesībsargs ir plaši izklāstījis savā 2020.gada 15.jūnija vēstulē Nr.1-5/117, kas 

tika adresēta Iekšlietu ministrijai saistībā ar priekšlikumu sniegšanu par 

nepieciešamajiem pasākumiem Rīcības plāna cilvēku tirdzniecības novēršanai 2021. – 

2023.gadam projekta izstrādei. 

Papildus attiecībā uz iespējamo cilvēku tirdzniecības problemātiku Latvijas 

internātskolās norādāms, ka tiesībsargs 2019.gadā veica internātskolu skolēnu un 

pedagogu izglītošanu par cilvēku tirdzniecības riskiem, kā arī anketēja bērnus un 

pedagogus, lai  noskaidrotu, vai bērni un pedagogi atpazīst cilvēku tirdzniecības riskus un 

ir informēti, kā reaģēt riska situācijās. Izvērtējot šo anketu rezultātus, tika secināts, ka 

nepieciešams turpināt izglītot gan bērnus, gan pedagogus par cilvēku tirdzniecības 

riskiem, jo kopējais izpratnes līmenis ir nepietiekams. Arī pedagogi norādīja, ka viņiem 

būtu nepieciešamas papildu zināšanas cilvēku tirdzniecības risku identificēšanā.  

Lai turpinātu bērnu un speciālistu izglītošanu par cilvēku tirdzniecības 

jautājumiem un veidotu izpratni un spēju atpazīt iespējamos riskus, tiesībsargs iesaistījās 

skolu programmā “Dzīvei gatavs”, un skolēniem vadīja vieslekcijas par cilvēku 

tirdzniecības jautājumiem ar mērķi stiprināt skolēnu zināšanas par cilvēku tirdzniecības 

dažādajiem veidiem, attīstīt prasmi atpazīt iespējamos riskus un pilnveidot zināšanas par 

pieejamiem tiesību aizsardzības mehānismiem. 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsarga pilnvarojumā 

Pilsonisko un politisko tiesību 

nodaļas vadītāja vietniece      G.Bruņeniece 
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