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Par informācijas sniegšanu  

ASV TIP Report 2017 sagatavošanai  

 

Tiesībsargs ir saņēmis Iekšlietu ministrijas 2017.gada 8.decembra vēstuli 

Nr.1-38/3020, kurā lūdzat iestāžu kompetences ietvaros sniegt informāciju uz 

pielikumā pievienotajiem jautājumiem ASV TIP Report 2017 sagatavošanai.  

 

 Iepazīstoties ar uzdotajiem jautājumiem, tiesībsarga kompetences ietvaros  

vispirms vēlos informēt, ka 2017.gada martā tiesībsargs ir publicējis pētījumu 

par Latvijas pašvaldību sociālo dienestu, bāriņtiesu un Nodarbinātības valsts 

aģentūras filiāļu loma cilvēku tirdzniecības upuru  identificēšanas procesā, kura 

ietvaros izvirzīja mērķus: apkopot statistiku par atpazītajiem cilvēku 

tirdzniecības gadījumiem pašvaldībās un  līdzšinējo rīcību cilvēku tirdzniecības 

gadījumos un izvērtēt  institūciju izpratni par cilvēku  tirdzniecību un  savas  

lomas  apzināšanos starpinstitūciju sadarbībā. Pētījums ir pieejams gan latviešu1, 

gan, pateicoties Iekšlietu ministrijas atbalstam, arī angļu valodā.2 

 Pētījuma ietvaros tiesībsargs ir apzinājis situāciju un paudis viedokli par 

vairākiem no uzdotajiem jautājumiem: 

 Par I.B. jautājumu tiesībsargs pētījumā ir apzinājis pašvaldību sociālo 

dienestu un bāriņtiesu darbinieku viedokli par riska grupām pašvaldību teritorijā 

(25-28.lpp. šeit un turpmāk - versijā latviešu val.); 

 Par II.C. un II.F. jautājumu ir apzinātas problēmas pašvaldību līmenī un 

sniegtas rekomendācijas (46-49.lpp.); 

 Par III.F. jautājumu tiesībsargs ir apzinājis pašvaldību darbinieku 

līdzšinējo dalību apmācībās (11.-16.lpp.); 

 
1 Pētījums latviešu valodā pieejams: 

http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/cilveku_tirdzniecibas_identificesana_1496214612.pdf.  
2 Pētījums angļu valodā pieejams: 

http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/publikacijas/trafficking_in_human_beings_in_latvia_1496389389.pdf.  

http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/legacy/cilveku_tirdzniecibas_identificesana_1496214612.pdf
http://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/publikacijas/trafficking_in_human_beings_in_latvia_1496389389.pdf


 Par IV.A. jautājumu tiesībsargs pētījumā ir apzinājis līdzšinējo pašvaldību 

sociālo dienestu, bāriņtiesu un Nodarbinātības valsts aģentūras filiāļu pieredzi 

darbā ar cilvēku tirdzniecības upuriem (5.-10.lpp); 

 Par IV.B. jautājumu tiesībsargs pētījumā ir apzinājis informatīvo 

materiālu un informatīvā atbalsta pieejamību pašvaldību darbiniekiem (17.-

24.lpp.), darbinieku sniegto informāciju par rīcības modeļiem (29.-33.lpp.) un 

vērtējumu par starpinstitūciju sadarbības efektivitāti (34.-37.lpp).  

 Papildus pētījumā norādītajam attiecībā uz V.L. jautājumu informēju, ka 

viena no tiesībsarga 2017.gada prioritātēm sabiedrības informēšanas un 

cilvēktiesību aizsardzības veicināšanas pasākumu ietvaros ir aktualizēt 

jautājumu par miruša cilvēka ķermeņa, audu un orgānu izmantošanu medicīnā. 

Jānorāda, ka minētais jautājums ir īpaši nozīmīgs sabiedrībā, ņemot vērā, ka 

Latvijas Republika plāno ratificēt Eiropas Padomes Konvenciju par cīņu pret 

cilvēku orgānu tirdzniecību. Norādu, ka tiesībsargs laika posmā no 2017.gada 

13.-15.decembrim organizēja ikgadējo konferenci, un 2017.gada 15.decembra 

sesija tika veltīta diskusijai par miruša cilvēka ķermeņa, audu un orgānu 

izmantošanu medicīnā. Diskusijas ietvaros prezentēti tiesībsarga sabiedrības 

aptaujas rezultāti, kā arī tiesībsarga pētījums – “Latvijas Republikas tiesiskā 

regulējuma par miruša cilvēka audu un orgānu izņemšanu izmantošanai 

medicīnā atbilstība cilvēktiesību standartiem”. Tiesībsarga īstenotās aptaujas 

rezultāti liecina, ka Latvijas sabiedrībai trūkst izpratnes par viņu tiesībām 

pašreizējā normatīvā regulējuma miruša cilvēka ķermeņa, audu un orgānu 

izmantošanai medicīnā ietvaros.3 Tuvākajā laikā tiesībsarga mājaslapā arī būs 

pieejams tiesībsarga sagatavotais pētījums.  

 Atbildot uz II.E. jautājumu, norādu, ka Tiesībsarga birojs pamatnostādnēs 

norādītās funkcijas veic biroja esošā finansējuma ietvaros, un arī 2018.gadā nav 

paredzēti papildu līdzekļi konkrētu ar cilvēku tirdzniecību saistītu aktivitāšu 

īstenošanai.  
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tiesībsarga vietā 

tiesībsarga vietniece        I.Piļāne 

 
 

 

 

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

 
3 Ar konferences videoierakstu iespējams iepazīties https://www.youtube.com/watch?v=V6M4mH9uUQA.  

https://www.youtube.com/watch?v=V6M4mH9uUQA

