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Tiesībsargs 2018.gada 21.decembrī saņēma Iekšlietu ministrijas 2018.gada 

21.decembra vēstuli Nr.1-38/2834 “Par informācijas sniegšanu ASV TIP Report 2019 

sagatavošanai”, kurā lūdzat tiesībsargam līdz 2019.gada 15.janvārim dienesta 

kompetences ietvaros sniegt informāciju par laika pārskata periodu no 2018.gada 1.aprīļa 

līdz 2019.gada 31.martam uz pielikumā pievienotajiem jautājumiem ASV TIP Report 

2019 sagatavošanai. Savukārt informāciju par finansējumu un statistikas datus sniegt par 

laika periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim. 

Tiesībsargs, iepazīstoties ar uzdotajiem jautājumiem, savas kompetences ietvaros 

var sniegt informāciju uz sekojošiem jautājumiem: 

II. E. Resursi: tiesībsargs pamatnostādnēs norādītās funkcijas veic Tiesībsarga 

biroja esošā finansējuma ietvaros, un arī 2019.gadā nav paredzēti papildu līdzekļi 

konkrētu ar cilvēku tirdzniecību saistītu aktivitāšu īstenošanai. 

III. F. Apmācības: 1) Tiesībsarga biroja darbinieks laika posmā no 2018.gada 

23.aprīļa līdz 2018.gada 24.aprīlim piedalījās Eiropas Drošības un sadarbības 

organizācijas (OSCE) rīkotā augsta līmeņa konferencē Vīnē (Austrijā) par 

cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumiem “Everyone Has a Role: How to Make a 

Difference Together”. Konference tika organizēta ar mērķi veicināt iekļaujošu partnerību, 

lai uzlabotu saskaņotību cilvēku tirdzniecības apkarošanā un stiprinātu sadarbību vietējā, 

nacionālā, reģionālā un starptautiskā līmenī. 

2) Tiesībsarga biroja darbinieki laika posmā no 2018.gada 29.maija līdz 2018.gada 

30.maijam piedalījās Baltijas jūras valstu padomes Ekspertu grupas sadarbībai riska 

grupas bērnu jautājumos (CBSS) sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomi (NCM) un 

Norvēģijas Bērnu, jaunatnes un ģimenes lietu direktorātu rīkotā konferencē Oslo 

(Norvēģijā) – “Good Practices in Identification and Referral of Children at Risk of 

Exploitation and Trafficking”. Gan Eiropas, gan starptautiskie eksperti bērnu tiesību un 

cilvēktirdzniecības novēršanas jautājumos tikšanās laikā diskutēja par vairāku valstu 
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pieredzi un labo praksi, kā atpazīt bērnus, kas ir kļuvuši vai iespējami var kļūt par 

cilvēktirdzniecības upuriem un kā tālāk ar šiem bērniem strādāt. Tiesībsarga pārstāves 

tikšanās laikā ziņoja par situāciju Latvijā (prezentācijas izdales materiāli angļu valodā 

pieejami tiesībsarga mājaslapā1). 

3) 2018.gada 7.–8.jūnijā Tiesībsarga biroja darbiniece ņēma dalību Iekšlietu 

ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas migrācijas tīkla Latvijas 

kontaktpunkta konferencē “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti”, 

kuras ietvaros tika veicināta izpratne par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu, sniedzot 

pārskatu par valsts iestāžu esošo pieredzi un nepieciešamību veicināt ciešāku sadarbību 

valsts iestāžu starpā. Konferencē ar prezentāciju “Tiesībsarga loma cilvēku tirdzniecības 

novēršanas sistēmā” uzstājās arī tiesībsarga pārstāve. 

4) 2018.gada 28.septembrī Tiesībsarga biroja darbinieks piedalījās biedrības 

“Centrs MARTA” sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību Latvijā, Zviedrijas institūtu, 

Ziemeļvalstu Ministru padomi un Zviedrijas Valdības biroju Latvijā organizētā 

konferencē Rīgā (Latvijā) – “CIEŅPILNA DZĪVE – IZVĒLE BALTIJĀ UN 

ZIEMEĻVALSTĪS. Efektīva rīcība seksuālās ekspluatācijas izskaušanai”. Konference 

tika organizēta ar mērķi, izvērtējot dažādas pasaules prakses, atrast efektīvāko tiesisko 

regulējumu seksuālās ekspluatācijas izplatības mazināšanai, upuru aizsardzības 

nodrošināšanai un atbildības uzlikšanai patiesajiem vainīgajiem – ekspluatētājiem. Tika 

vērtētas arī dažādas labās prakses rehabilitācijas nodrošināšanā gan seksuālās 

ekspluatācijas upuriem, gan seksa pircējiem. Pieredzē dalījās eksperti no Lietuvas, 

Igaunijas, Francijas, Norvēģijas, Islandes, Latvijas un citām valstīm. 

V. L. Norādiet citas iepriekš neminētās publiskā sektora ct novēršanas 

aktivitātes: 1) Tiesībsargs 2018.gadā īpašu uzmanību pievērsa tiem cilvēku tirdzniecības 

jautājumiem, kas saistīti ar trešo valstu valsts piederīgajiem, kuri pēc nelikumīgas 

ieceļošanas Latvijas Republikā ir tikuši aizturēti no Valsts robežsardzes puses. Attiecībā 

pret šiem nelegālajiem imigrantiem tiesībsargs, novērojot piespiedu izraidīšanas 

procesus, ir konstatējis pazīmes, kas norāda uz iespējamu cilvēku tirdzniecības risku 

pastāvēšanu. Tā iemesla dēļ tiesībsargs 2018.gadā izstrādāja un iesniedza Iekšlietu 

ministrijai projektu “Efektīva novērošanas procesa realizēšana”, kur viena no projekta 

aktivitātēm ir cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas procedūru pilnveidošana 

izraidīšanas procesā. Mērķis ir uzlabot tiesībsarga veikto novērošanu, gūt pilnīgāku 

izpratni par Valsts robežsardzes procedūrām, kuru ietvaros varētu tikt atpazīti cilvēku 

tirdzniecības upuri, kā arī izstrādāt materiālu par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu 

izraidīšanas procesā. Projekts tiks uzsākts 2019.gadā un turpināsies līdz 2020.gadam 

(ieskaitot). 

Tiesībsarga biroja darbinieki (kopumā vairāk kā 10) 2018.gada 25. un 

26.septembrī Rīgā (Latvijā) piedalījās augsta līmeņa mācībās par cilvēku tirdzniecību un 

piespiedu izraidīšanas procedūru. Mācībās piedalījās arī pārstāvji no Valsts robežsardzes 

un biedrības “Centrs MARTA”, kas ir viens no sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 

cilvēku tirdzniecības upuriem sniedzējiem. Apmācības tika rīkotas starptautiska 

piespiedu izraidīšanas novērošanas projekta Forced-return monitoring (FReM II) 

ietvaros, kur tiesībsargs ir viens no tā dalībniekiem, un tās vadīja Starptautiskā migrācijas 

politikas attīstības centra Cilvēku tirdzniecības apkarošanas programmas vadītājs Madis 

Vainomā (Madis Vanomaa) un Serbijas nevalstiskās organizācijas “Astra” vadītāja 

Marija Andjelkoviča (Marija Andjelković). 
 

1 http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-biroja-parstavji-piedalas-ekspertu-tiksanas-par-bernu-tirdzniecibas-

riskiem  

http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-biroja-parstavji-piedalas-ekspertu-tiksanas-par-bernu-tirdzniecibas-riskiem
http://www.tiesibsargs.lv/news/lv/tiesibsarga-biroja-parstavji-piedalas-ekspertu-tiksanas-par-bernu-tirdzniecibas-riskiem
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Tāpat Tiesībsarga biroja darbinieki 2018.gada nogalē (oktobrī un novembrī) 

Nordic-Baltic Mobilitātes programmas publiskajai pārvaldei (Nordic-Baltic Mobility 

Programme Public Administration) ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienos uz 

Stokholmu (Zviedriju) un Helsinkiem (Somiju). Vizīšu laikā tika iegūta vērtīga 

informācija no valstu nacionālajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, kas 

strādā ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem, un kura var būt noderīga arī projekta 

“Efektīva novērošanas procesa realizēšana” izpildes gaitā. 

2) Tiesībsargs sadarbībā ar nodibinājumu “Centrs Dardedze”, kam ir plaša 

pieredze saistībā ar seksuālās vardarbības monitoringu veikšanu bērnu namos un 

internātskolās, 2019.gadā uzsāks kopīgu plānveida aktivitāti, ar mērķi veikt cilvēku 

tirdzniecības risku identificēšanu un izvērtēšanu Latvijas internātskolās, veicot to 

monitoringu. Minētā aktivitāte tiks uzsākta ar “Centrs Dardedze” vadītām Tiesībsarga 

biroja darbinieku apmācībām darbam ar konkrētajām riska grupām. 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsargs         J.Jansons 

 

 

 

 

 

 

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


