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Par informācijas sniegšanu ANO Globālās pretterorisma  

stratēģijas pārskatīšanas kontekstā 

 

Tiesībsargs saņēma Ārlietu ministrijas 2022.gada 20.septembra vēstuli Nr.32-21352 

(reģistrēta 20.09.2022 ar Nr.629), kurā informējat par ANO Pretterorisma biroja vadītāja 

vēstuli, kurā aicināts sniegt ieguldījumu ANO Globālās pretterorisma stratēģijas kārtējā 

pārskatīšanā un informēt par paveikto tās ieviešanā laika posmā no 2021.gada janvāra līdz 

šim brīdim. Norādāt, ka atbildēs nepieciešams iekļaut informāciju, fokusējoties uz 1) 

Pretterorisma centra paveikto attiecībā uz terorisma novēršanas pasākumiem (Annex II) un 

2) uz labo praksi cilvēktiesību ievērošanas jautājuma iekļaušanā pretterorisma rīcībpolitiku 

īstenošanā un tiesību aktu izstrādē (Annex I). Atbildes lūdzat nosūtīt līdz šā gada 

10.oktobrim. 

Iepazīstoties ar minēto vēstuli un tās pielikumā pievienotajiem dokumentiem, 

tiesībsargs savas kompetences ietvaros norāda uz sekojošiem pasākumiem, kas ir veikti 

cilvēktiesību ievērošanas jautājuma iekļaušanā pretterorisma tiesību aktu izstrādē. 

Tiesībsarga pārstāvji 2021.gada ietvaros regulāri piedalījās Saeimas Aizsardzības, 

iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdēs (kopumā 10), kurās tika skatīti apjomīgi 

grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likumā (Nr.872/Lp13)1. Minētais likumprojekts tika izstrādāts, lai 

izpildītu Pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un 

proliferācijas finansēšanas novēršanai laikposmam no 2020. līdz 2022.gadam (Ministru 

kabineta 2019.gada 23.decembra rīkojums Nr.653) noteiktos uzdevumus. Tāpat ar šiem 

grozījumiem bija paredzēts nodrošināt normatīvā regulējuma atbilstību Eiropas Parlamenta 

un Padomes Direktīvu Nr.2015/894, Nr.2018/843 un Nr.2019/1153 prasībām. 

Tiesībsargs vērsa likumdevēja uzmanību uz riskiem pārāk plašām interpretācijas 

iespējām priekšlikumiem, kas paredzēja nevainojamas reputācijas priekšnosacījumus, lai 

persona varētu kandidēt uz noteiktiem amatiem. Tāpat no datu aizsardzības aspekta tika 

pievērsta pastiprināta uzmanība jautājumiem, kas saistīti ar klientu izpētes rīku ieviešanu 

 
1https://titania.saeima.lv/LIVS13/saeimalivs13.nsf/webSasaiste?OpenView&count=1000&restricttocategory=872/L

p13.  
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un uzraudzību. Šie rīki paredz plašas uzņēmēju un citu personu iespējas iegūt, apstrādāt, 

nodot un uzkrāt personas datus. 

Tiesībsargs atbalstīja likumprojekta gaitā iesniegtos priekšlikumus būtiski uzlabot 

personu tiesību aizsardzības mehānismus pret Finanšu izlūkošanas dienesta izdotajiem 

rīkojumiem. Likumprojekta gaitā tika mainīta Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumu 

apstrīdēšanas kārtība, paredzot, ka Finanšu izlūkošanas dienesta izdotos rīkojumus 

personas, kuru līdzekļi tiek iesaldēti, var apstrīdēt izmeklēšanas tiesnesim, nevis 

prokuroram, kā tas bija pirms tam. Tāpat tika uzlabots pušu līdztiesības princips, nosakot, 

ka Finanšu izlūkošanas dienesta rīkojumā par līdzekļu iesaldēšanu jāietver informācija, kas 

ir par pamatu Finanšu izlūkošanas dienesta izdotajam rīkojumam. Ar likuma grozījumiem 

normatīvais regulējums tika būtiski uzlabots tieši no tiesību uz taisnīgu tiesu aspekta. 

 

 

Ar cieņu 

tiesībsarga vietniece         I. Piļāne 
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