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Par informācijas sniegšanu TIP Report 2022 sagatavošanai 

Tiesībsargs 2022.gada 12.janvārī saņēma Iekšlietu ministrijas 2022.gada 12.janvāra 

vēstuli Nr.1-23/80 “Par informācijas sniegšanu TIP Report 2022 sagatavošanai”, kurā 

lūdzat tiesībsargam līdz 2022.gada 21.janvārim savas kompetences ietvaros sniegt 

pieejamos datus un informāciju par laika posmu no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 

31.decembrim. 

Tiesībsargs, iepazīstoties ar uzdotajiem jautājumiem, savas kompetences ietvaros 

var sniegt informāciju uz sekojošiem jautājumiem: 

 

1. Kriminālvajāšana. Apmācības: 

 

2021.gada ietvaros Tiesībsarga biroja darbinieki turpināja aktīvi piedalīties skolu 

programmā “Dzīvei gatavs”, kuras ietvaros skolēniem vadīja vieslekcijas par cilvēku 

tirdzniecības jautājumiem. Lekciju mērķis ir stiprināt skolēnu zināšanas par cilvēku 

tirdzniecības dažādajiem veidiem, attīstīt prasmi atpazīt iespējamos riskus un pilnveidot 

zināšanas par pieejamiem tiesību aizsardzības mehānismiem. Kopumā tika novadītas 32 

attālinātas lekcijas skolēniem. 

Tiesībsarga biroja darbinieki atsaucās Latvijas Pašvaldību Mācību Centra 

aicinājumam apmācīt Valsts policijas darbiniekus, prokurorus, tiesnešus un zvērinātus 

advokātus par tēmu “Bērni – cilvēku tirdzniecības upuri”. Apmācības tika vadītas Valsts 

bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas īstenota Eiropas Sociālā fonda projekta 

Nr.9.2.1.3./16/I/001 “Atbalsta sistēmas pilnveide bērniem ar saskarsmes grūtībām, 

uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē” ietvaros un tās organizēja Latvijas 

Pašvaldību Mācību Centrs. Lekciju laikā amatpersonas tika izglītotas par normatīvo 

regulējumu cilvēku tirdzniecībā, cilvēku tirdzniecības jēdzienu (cilvēku tirdzniecības 

formas, līdzekļi un rīcību veidi), cilvēku tirdzniecības pazīmēm (indikatoriem), riska 

faktoriem kļūšanai par cilvēku tirdzniecības upuri un likumpārkāpēju, starpinstitucionālo 

sadarbību un sociālajiem pakalpojumiem, kas tiek piešķirti cilvēku tirdzniecības upuriem. 

Kopumā 2021.gada ietvaros tika novadītas 23 attālinātas nodarbības, vienas nodarbības 
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ilgums bija trīs stundas un katrā no nodarbībām vidēji piedalījās ap 30 dalībnieku. Lekciju 

rezultātā tika būtiski uzlabota tiesu sektora un tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku spēja 

savlaicīgi atpazīt cilvēku tirdzniecības gadījumus, lai vainīgās personas tiktu sauktas pie 

kriminālatbildības, savukārt upuri saņemtu nepieciešamo palīdzību un atbalstu no valsts. 

Tāpat tiesībsargs, uzskatot par svarīgu turpināt uzlabot institūciju izpratni par 

cilvēku tirdzniecību un upuru atpazīšanu izraidīšanas procesā, arī pēc projekta “Efektīva 

novērošanas un izraidīšanas procesa realizēšana (1.posms)” (Nr.TSB/PMIF/2018/1) 

noslēgšanās, 2021.gada 27.maijā noorganizēja vēl vienas šādas attālinātas apmācības. 

Apmācībās piedalījās 25 personas – 9 Valsts robežsardzes amatpersonas, 1 Valsts 

robežsardzes koledžas amatpersona, 5 bāriņtiesu locekļi, 1 Sabiedrības integrācijas fonda, 

5 nevalstisko organizāciju, 3 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un 1 advokatūras 

pārstāvis. 

 

2. Prevencijas darbs. Izpēte un atbildība: 

 

Cilvēku tirdzniecības novēršanas plānā 2021. – 2023.gadam kā viens no 

veicamajiem pasākumiem ir iekļauts “Nodrošināt Nacionālā ziņotāja izveides modeļu 

izvērtēšanu”. Minētā pasākuma rezultātā ir paredzēts nodrošināt informācijas apkopošanu 

un analīzi, kā arī starpinstitūciju diskusijas. 

Tiesībsargs pārskata perioda ietvaros sagatavoja apkopojošu materiālu par 

nacionālā ziņotāja cilvēku tirdzniecības jautājumos institūtu, tā normatīvo ietvaru, Latvijas 

pieredzi tā ieviešanā, kā arī salīdzināja Eiropas valstu praksi nacionālā ziņotāja regulējumā. 

Sekojoši 2021.gada 19.martā tika noorganizēta tiešsaistes diskusija ar Latvijas nacionālo 

koordinatoru cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos, lai pārrunātu nacionālā ziņotāja 

lomu un vietu Latvijas Republikas tiesiskajā telpā. Savukārt 2021.gada 9.novembrī 

Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam īstenošanas 

koordinēšanai darba grupas sanāksmes ietvaros Tiesībsarga biroja darbinieks sniedza 

prezentāciju par nacionālā ziņotāja lomu un funkcijām Latvijā un Eiropā. 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsargs Juris Jansons 

 

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

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/petijumi-un-publikacijas/projekti/pmif
https://www.tiesibsargs.lv/uploads/content/nacionalie_zinotaji_ct_jautajumos_1641455260.pdf

