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Pārskats par paveikto cilvēku tirdzniecības 

novēršanas un apkarošanas jomā Latvijā 2016.gadā  

 

 

Tendences 

 

Iekšlietu ministrija, izvērtējot Latvijas tiesībsargājošo iestāžu un Labklājības ministrijas sniegto 

informāciju par situāciju cilvēku tirdzniecības gadījumu izmeklēšanā un valsts sociālās 

rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā identificētajiem cilvēku tirdzniecības upuriem, secina, ka, 

salīdzinot ar 2015.gadu, 2016.gadā nav novērotas jaunas cilvēku tirdzniecības tendences. Latvija 

joprojām ir cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts Latvijas pilsoņu iesaistīšanā 

ekspluatatīvās fiktīvās laulībās un seksuālās ekspluatācijas nolūkā. 
 

2016.gadā identificētās mērķa valstis, kurās ekspluatēti Latvijas pilsoņi, kas identificēti kā cilvēku 

tirdzniecības upuri: Spānija, Vācija, Īrija un Kipra. 
 

Jau otro gadu pēc kārtas Latvijā tiek identificēti cilvēku tirdzniecības gadījumi iekšzemē: 

nepilngadīgu personu ekspluatācija prostitūcijā un pieaugušu personu izmantošana darbaspēka 

ekspluatācijas nolūkā. 
 

2016.gadā Latvijā tika atklāts cilvēku tirdzniecības noziedzīgs nodarījums organizētas grupas 

sastāvā darba ekspluatācijai iekšzemē. Vervēšana notika, ievilinot kriminālos parādos 

maznodrošinātus un sociāli atstumtus/bez noteiktas dzīves vietas pilngadīgus vīriešus, lai, draudot 

ar fizisku vardarbību, pakļautu viņus parādu verdzībai un ekspluatētu lauksaimniecības darbos. 
 

Biedrībā “Resursu centrs sievietēm “Marta”” saņemtas vairākas ziņas no bērnunamiem, kuru 

audzēknes tikušas iesaistītas prostitūcijā. Ziņots, ka šajos gadījumos vervēšana notikusi, 

izmantojot internetu, tai skaitā sociālos tīklus, kā arī personiskas pazīšanās. 
 

2016.gadā vairums Latvijas valstspiederīgo aizturēšanas gadījumu Amerikas Savienotajās Valstīs 

bija saistīti ar banku datu krāpniecību un naudas atmazgāšanu. Aizturētie vervēti gan Latvijā, gan 

Lielbritānijā konkrētām nelegālām darbībām, dažkārt kā sākotnējo darbu minot, piemēram, 

būvniecības jomu. Savervētajiem parasti tiek nodrošināta vienvirziena biļete uz ASV un 

naktsmītne pirmajām pāris dienām, pārējo naudu solot samaksāt pēc uzdevuma izpildes. Ierodoties 

ASV, kontaktpersona savervētos iepazīstina ar veicamo uzdevumu. Dažkārt personām tiek 

atsavinātas pases vai tiek piedāvāts izmantot viltotu identitāti. 
 

Tāpat saņemtas sūdzības no apkrāptiem darba meklētajiem, kas, izmantojot dažādu darbā 

iekārtošanās starpnieku – aģentūru pakalpojumus, ierodas Nīderlandē. Nereti darba meklētāji 

paraksta darba līgumus svešvalodā un neizprot parakstīto dokumentu juridiskās sekas, līdz ar to 

bieži netiek izmaksāts nopelnītais atalgojums un/vai personas tiek nodarbinātas nelegāli, un darba 

devējs neveic sociālās iemaksas vai apdrošināšanas prēmijas, kas Nīderlandē ir priekšnosacījums, 

lai saņemtu medicīnas pakalpojumus. 
 

Galvenā tendence personu vervēšanā joprojām ir personu maldināšana par patiesajiem personas 

nodarbošanās apstākļiem, kas personai tiek atklāti tikai pēc tās ierašanās ceļojuma galamērķī, proti, 

apsolītā darba vai apsolījuma labi pavadīt laiku vietā persona tiek pakļauta ekspluatācijai. 

Kā ievērojams publiskā sektora sasniegums 2016.gadā ir minams cilvēku tirdzniecības gadījumu 

skaita, kuros iesaistīti Latvijas valstspiederīgie, un cilvēku tirdzniecības upuru skaita 

samazinājums Īrijā un Lielbritānijā. Īrijas policija ir informējusi par būtisku progresu fiktīvo 

laulību apkarošanā un novēršanā Īrijā. 2015.gada augustā Īrijas policijā darbu uzsāka vienība, 
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kuras uzdevums ir novērst fiktīvās laulības (Operation Vantage). 2016.gadā Īrijas policija 

informēja par aktuālo situāciju – kopš 2015.gada 18.augusta operācijas “Operation Vantage” 

ietvaros ir celti 80 iebildumi laulību reģistrācijai uz aizdomu pamata par fiktīvām laulībām, 150 

laulības ir anulēšanas procesā, policija ir ieteikusi anulēt aptuveni 300 izsniegtās uzturēšanās 

atļaujas, kas saņemtas, pamatojoties uz ar ES pilsoni noslēgtu laulību, un tiek vērtētas kā fiktīvas. 

Kopējais laulību pieteikumu skaits trešo valstu pilsoņu laulībām ar ES pilsoņiem Īrijā operācijas 

laikā ir samazinājies par 75 %. 

 

Riska grupas 

 

Sabiedrības riska grupas, kuras var tikt pakļautas cilvēku tirdzniecībai, ir ekonomiski 

maznodrošinātie un sociāli atstumtie Latvijas iedzīvotāji. Vīrieši pamatā ir pakļauti darba 

ekspluatācijas riskam, pilngadīgas sievietes – seksuālai izmantošanai un ekspluatatīvām fiktīvām 

laulībam/piespiešanai izdarīt noziegumu. Nepilngadīgie – piespiešanai izdarīt mantkārīgus 

noziegumus, tsk. meitenes – seksuālai izmantošanai (prostitūcija, bērnu pornogrāfija). 
 

Valsts sociālo pakalpojumu cilvēku tirdzniecības upuriem sniedzējs biedrība “Resursu centrs 

sievietēm “Marta”” ir norādījusi, ka 2016.gada laikā visvairāk cilvēku tirdzniecības riskam 

pakļautā iedzīvotāju grupa bija nepilngadīgas meitenes un jaunietes. Izvērtējot visus gadījumus, 

konstatēts, ka visas nepilngadīgās meitenes pirms viņu iesaistīšanas seksuālajā ekspluatācijā bija 

iepriekš cietušas no emocionālas, fiziskas vai seksuālas vardarbības, kā arī visos gadījumos bijusi 

vērojama bērnu pamešana novārtā. Kā vēl vienu tendenci biedrība min gadījumus, kad sieviešu 

faktiskās kopdzīves partneri (ārzemju literatūrā dēvēti arī par boyfriend vai loverboy) piespiež 

viņas nodarboties ar prostitūciju (tai skaitā piespiež ievietot sludinājumus, reklāmas, atbildēt uz 

klientu zvaniem). 2016.gada nogalē šādas klientes arī uzsāka saņemt sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumus, un šo gadījumu konstatēšanas sakarā uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 

164.panta. 
 

Latvijas Republikas Tiesībsarga biroja 2016.gada 17.oktobra publikācijā “Izdevumi sociālās 

aizsardzības pabalstiem mums ir viszemākie ES: Latvija grimst nabadzībā” ir norādīts, ka 

iedzīvotāji, “kas bijuši gana atbildīgi pret sevi, citiem un savu valsti, tikai apstākļu sakritības dēļ 

nonākuši neapskaužamā situācijā”. Minēts, ka ir “satraucoši, ka bieži vien tās ir personas, kuras 

atbilstoši starptautiskajam standartam būtu jāsaņem īpašāka valsts aizsardzība, tā saucamie, mazāk 

aizsargātie iedzīvotāji: bērni, gados veci cilvēki, personas ar invaliditāti, strādājošas sievietes 

maternitātes periodā, nepilnās ģimenes, patvēruma meklētāji”. Tiesībsargs norāda, ka “Latvijas 

sociālās realitātes aina skaitļos viennozīmīgi norāda uz to, ka Latvija grimst nabadzībā, un Latvijā 

nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai ir pakļauti 606 tūkstoši jeb 31% iedzīvotāju”1. 
 

Ņemot vērā minēto informāciju un statistikas datus, varam izdarīt pieņēmumus, ka šīs tiesībsarga 

publikācijā identificētās iedzīvotāju grupas ir uzskatāmas par visneaizsargātākajām pret cilvēku 

tirdzniecības un ļaunprātīgas izmantošanas riskiem. Iekšlietu ministrija norāda, ka cilvēku 

tirdzniecības risku mazināšanai valstī nepietiek tikai ar valsts cilvēku tirdzniecības novēršanas 

politikas plānošanas dokumentu. Lai gan cilvēku tirdzniecības novēršanā iesaistīto institūciju 

centieni ir vērsti uz sabiedrības informēšanu un izpratnes par cilvēku tirdzniecības riskiem 

veidošanu, joprojām institūciju darbs ir lielā mērā vērsts uz upura ekspluatācijas seku un traumu 

mazināšanu. Lai nodrošinātu vispusīgu cilvēku tirdzniecības novēršanu, ir nepieciešama 

kompleksa pieeja, nodrošinot gan informatīvas aktivitātes, represīvus cilvēku tirdzniecības 

                                                           
1 http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/izdevumi-socialas-aizsardzibas-pabalstiem-mums-ir-viszemakie-es-latvija-

grimst-nabadziba-papildinats/  

https://likumi.lv/doc.php?id=263902
https://likumi.lv/doc.php?id=263902
http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/izdevumi-socialas-aizsardzibas-pabalstiem-mums-ir-viszemakie-es-latvija-grimst-nabadziba-papildinats/
http://www.tiesibsargs.lv/sakumlapa/izdevumi-socialas-aizsardzibas-pabalstiem-mums-ir-viszemakie-es-latvija-grimst-nabadziba-papildinats/
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apkarošanas pasākumus, gan efektīvus sabiedrības labklājības, iedzīvotāju sociālās vienlīdzības 

un iekļaušanas veicināšanas centienus. 

 

Tiesībaizsardzības iestāžu/tiesu darbs 

 

2016.gadā Latvijā uzsākti četri (4) kriminālprocesi par cilvēku tirdzniecību pēc Krimināllikuma 

154.¹panta “Cilvēku tirdzniecība”. Par cilvēku tirdzniecību aizdomās turētiem valstī atzītas trīs (3) 

personas (2 vīrieši, 1 sieviete), par cilvēku tirdzniecībā cietušiem ir atzīti četri (4) vīrieši 

(pilngadīgi LV pilsoņi). 
 

Pēc Krimināllikuma 165.¹panta „Personu nosūtīšana seksuālai izmantošanai” valstī tika uzsākti 10 

kriminālprocesi. Uzsāktajos kriminālprocesos par aizdomās turētajiem 2016.gadā atzītas 8 

personas (4 sievietes un 4 vīrieši, t.sk. 3 personas ir Vācijas pilsoņi). 
 

Valsts policijā tika turpināta izmeklēšana iepriekšējos gados uzsāktajos piecos (5) 

kriminālprocesos par cilvēku tirdzniecību un 28 kriminālprocesos par personu nosūtīšanu 

seksuālai izmantošanai. 
 

Atbilstoši 2016.gada prokuratūras darba pārskata rādītājiem pēc Krimināllikuma 154.1panta 

iztiesāšanai nosūtītas četras (4) krimināllietas pret 11 personām (6 pilngadīgām sievietēm un 

5 pilngadīgiem vīriešiem). Vienā krimināllietā konstatēta 2 nepilngadīgu sieviešu tirdzniecība 

seksuālai izmantošanai Latvijā, pārējās krimināllietās konstatēta kopumā 10 pilngadīgu sieviešu 

tirdzniecība ekspluatatīvajām fiktīvām laulībām ārvalstīs. 

Savukārt pēc Krimināllikuma 165.1panta tiesai iztiesāšanai nosūtītas četras (4) krimināllietas pret 

4 personām (2 pilngadīgām sievietēm un 2 pilngadīgiem vīriešiem). 

Pēc Krimināllikuma 165. panta “Sutenerisms” tiesai iztiesāšanai nosūtītas 8 krimināllietas pret 30 

personām (21 pilngadīgu sievieti un 9 pilngadīgiem vīriešiem). Visas pie kriminālatbildības 

sauktās personas ir Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi. 
 

Par cilvēku tirdzniecību (Krimināllikuma 154.1pants) 2016.gadā tika notiesātas četras (4) personas 

(2 sievietes, 2 vīrieši), piemēroti nosacīti sodi. 

Par personu nosūtīšanu seksuālai izmantošanai (Krimināllikuma 165.1pants) notiesātas 12 

personas (3 sievietes, 9 vīrieši), 2 personām piemērots brīvības atņemšanas sods līdz vienam 

gadam, savukārt 14 personām piemērots nosacīts sods. 

 

Valsts finansētais sociālās rehabilitācijas pakalpojums cilvēku tirdzniecības upuriem 

 

2016.gadā valsts finansētais sociālās rehabilitācijas pakalpojums cilvēku tirdzniecības upuriem 

piešķirts un sniegts 14 klientiem, no kuriem pieci (5) klienti piešķirto pakalpojumu turpina saņemt 

arī 2017.gadā. Visi 14 klienti bijuši sievietes, no kurām: 

- 2 ekspluatētas fiktīvo laulību noslēgšanā (Īrijā un Kiprā); 

- 12 seksuāli ekspluatētas (2 Spānijā, 2 Vācijā, 8 Latvijā), no tām četri (4) upuri nepilngadīgas 

meitenes, kuras izmantotas seksuālā ekspluatācijā Latvijā. 

 

Sešas (6) personas atzītas par cietušajām uzsāktajos kriminālprocesos Latvijā: viena (1) par cilvēku 

tirdzniecību, trīs (3) par nepilngadīgā iesaistīšanu prostitūcijā un divas (2) par pilngadīgas personas 

piespiešanu nodarboties ar prostitūciju). 

 

Piecus (5) no 14 upuriem pakalpojuma sniegšanai novirzījusi policija, četros (4) gadījumos 

informācija saņemta no vēstniecībām, četros (4) gadījumos klientes pie pakalpojuma sniedzēja 
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vērsušās pašas, vienā (1) gadījumā klienti pie pakalpojuma sniedzēja novirzīja cita nevalstiskā 

organizācija. 
 

Visu gadījumu, kad potenciālie cilvēku tirdzniecības upuri tika identificēti ārvalstīs, risināšanā tika 

iesaistītas arī Latvijas vēstniecības ārvalstīs. Valsts apmaksātā palīdzība un repatriācija tika 

nodrošināta trīs personām, savukārt trīs personas Latvijā atgriezušās par saviem līdzekļiem. 
 

Saskaņā ar Juridiskās palīdzības administrācijas sniegto informāciju trīs cietušās personas, kuras 

ir cilvēku tirdzniecības upuri, 2016.gadā ir izmantojušas likumā “Par valsts kompensāciju 

cietušajiem” noteiktās tiesības un vērsušās administrācijā ar valsts kompensācijas pieprasījumiem, 

lai saņemtu valsts kompensācijas attiecīgajos kriminālprocesos. Juridiskās palīdzības dministrācija 

atbilstoši likuma 7.panta pirmajai daļai un otrās daļas 2.punktam izmaksāja vienam cilvēku 

tirdzniecības upurim, kurš atzīts par cietušo 2015.gadā, valsts kompensāciju 1260 (viens tūkstotis 

divi simti sešdesmit) euro apmērā un diviem cilvēku tirdzniecības upuriem, kuri atzīti par 

cietušajiem 2016.gadā, valsts kompensāciju katram 1295 (viens tūkstotis divi simti deviņdesmit 

pieci) euro apmērā. 

 

Finanšu resursi cilvēku tirdzniecības upuru sociālās rehabilitācijas nodrošināšanai 

2016.gadā – cilvēku tirdzniecības upuru rehabilitācijai plānotais finansējums 2016.gadā bija 

133 275 euro. 

Labklājības ministrija ir noslēgusi līgumu par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu un atbalsta 

pakalpojumu kriminālprocesa laikā sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem uz diviem gadiem – 

2017. un 2018.gadu – ar diviem pakalpojumu sniedzējiem (biedrību “Resursu centrs sievietēm 

“Marta”” un biedrību “Patvērums “Drošā māja””), 2017.gadā Labklājības ministrija plānojusi 

novirzīt 135 418 euro finansējumu 24 personu sociālajai rehabilitācijai vidēji gadā. 

 

Darba grupa “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu īstenošanas koordinēšanai” 

 

Ar Ministru prezidenta 2014.gada 25.augusta rīkojumu Nr.307 ir izveidota starpinstitūciju darba 

grupa “Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” (turpmāk – 

pamatnostādnes) īstenošanas koordinēšanai. Darba grupas izveidošanas mērķis ir koordinēt valsts 

pārvaldes iestāžu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbību pamatnostādņu īstenošanā, kā 

arī nodrošināt operatīvu informācijas apmaiņu un saskaņotu rīcību cilvēku tirdzniecības novēršanā 

un atbalsta un sociālo pakalpojumu sniegšanā cilvēku tirdzniecības upuriem. Iekšlietu ministrijas 

vadītā starpinstitūciju darba grupa ir starpinstitūciju sadarbības koordinēšanas mehānisms cilvēku 

tirdzniecības novēršanas un apkarošanas jautājumos. 
 

Ņemot vērā, ka darba grupai ir pievienojušies jauni sadarbības partneri, kā arī mainījušies vairāku 

darba grupā pārstāvēto institūciju pārstāvji, esošais darba grupas sastāvs ir mainījies, un Iekšlietu 

ministrija sagatavoja jaunu Ministru prezidenta rīkojuma „Par darba grupu „Cilvēku tirdzniecības 

novēršanas pamatnostādņu 2014. – 2020.gadam” īstenošanas koordinēšanai” projektu, kas tika 

apstiprināts 2017.gada 28.februārī. Šobrīd darba grupas darbā aktīvi ir iesaistījušies pārstāvji no 

Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības 

ministrijas, Ārlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Kultūras 

ministrijas, Tiesībsarga biroja, Ģenerālprokuratūras, Valsts darba inspekcijas, Nodarbinātības 

valsts aģentūras, Valsts izglītības satura centra, Rīgas domes Labklājības departamenta, Rīgas 

Pašvaldības policijas pārvaldes, Latvijas Pašvaldību savienības, biedrības “Resursu centrs 

sievietēm „Marta””, biedrības „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, biedrības “Latvijas 

https://likumi.lv/ta/id/289099-par-darba-grupu-cilveku-tirdzniecibas-noversanas-pamatnostadnu-2014-2020-gadam-istenosanas-koordinesanai
https://likumi.lv/ta/id/289099-par-darba-grupu-cilveku-tirdzniecibas-noversanas-pamatnostadnu-2014-2020-gadam-istenosanas-koordinesanai
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Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”, Starptautiskās Migrācijas organizācijas Rīgas 

biroja un biedrības „Patvērums „Drošā māja””. 
 

Iekšlietu ministrijas uzdevums ir nodrošināt pamatnostādnēs noteikto uzdevumu īstenošanas 

koordināciju un darba grupas darba organizēšanu. Savukārt starpinstitūciju darba grupas 

uzdevums ir nodrošināt attiecīgās iestādes sadarbības koordinēšanu ar iesaistītajām institūcijām 

pamatnostādnēs noteikto uzdevumu izpildē, pamatnostādnēs noteikto uzdevumu īstenošanas 

analīzi un priekšlikumu sagatavošanu. 
 

2016.gadā Iekšlietu ministrija ir organizējusi četras darba grupas sanāksmes: 17.martā, 15.jūnijā, 

13.septembrī un 15.decembrī. Darba grupas sanāksmju darba kārtībā kā būtiskākais izskatāmais 

jautājums vienmēr tiek iekļauts jautājums par pamatnostādņu īstenošanas gaitu un darba grupas 

locekļu pārstāvēto iestāžu un nevalstisko organizāciju darbības rezultātiem cilvēku tirdzniecības 

novēršanas un apkarošanas, palīdzības un atbalsta sniegšanas cilvēku tirdzniecības upuriem jomā. 

Darba grupas sanāksmēs pārrunāti aktuālie jautājumi par nacionālo starpinstitūciju sadarbības 

mehānismu cilvēku tirdzniecības upuru un gadījumu atpazīšanai, identificēšanai un risināšanai, 

par ASV Valsts departamenta 2016.gada ziņojumu par cilvēku tirdzniecības apkarošanu, 

rekomendācijām un Rīcības plānu Latvijai. Ņemot vērā, ka 2016.gadā notika Latvijas sākotnējā 

ziņojuma par ANO 1989.gada 20.novembra konvencijas par bērna tiesībām Konvencijas papildu 

protokola par cīņu ar tirdzniecību ar bērniem, bērna prostitūciju un bērna pornogrāfiju izpildi 

2006.-2010.gadā izskatīšana, tika saņemtas Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību 

komitejas rekomendācijas efektīvākai papildu protokola īstenošanai Latvijā, kā arī notika Eiropas 

Padomes Konvencijas cīņai pret cilvēku tirdzniecību īstenošanas Latvijā otrās kārtas novērtēšana, 

kuras ietvaros tika sagatavotas atbildes uz GRETA (ekspertu grupa cīņai pret cilvēku tirdzniecību) 

jautājumiem, organizēta un nodrošināta GRETA ekspertu Latvijas novērtēšanas vizīte 2016.gada 

26. – 29.janvārī, daba grupas ietvaros tika veltīta uzmanība šiem jautājumiem. 
 

Finansējums valsts politikas plānošanas dokumenta “Cilvēku tirdzniecības novēršanas 

pamatnostādnes 2014. – 2020. gadam” īstenošanai iesaistīto valsts iestāžu budžetos netiek izdalīts 

kā atsevišķa pozīcija, jo pamatnostādnēs izvirzītie mērķi ietilpst nozaru ministriju, valsts iestāžu 

un to struktūrvienību uzdevumos. 

Iekšlietu ministrija 2016.gadā no valsts budžeta nodrošināja 66 160 euro finansējumu projekta 

HESTIA aktivitāšu īstenošanai. 

Projekta STROM II ietvaros 2016.gadā no valsts budžeta Iekšlietu ministrija nodrošināja 

finansējumu 5 239 euro apmērā. 

 

Tiesību aktu pilnveidošana 

 

2015. un 2016.gadā ir izstrādāta virkne grozījumu normatīvajos aktos, kas nepieciešami, lai 

ieviestu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/29/ES, ar ko nosaka noziegumos cietušo 

tiesību, atbalsta un aizsardzības minimālos standartus un aizstāj Padomes Pamatlēmumu 

2001/220/TI (turpmāk – Direktīva), prasības.  

2016. gada 23. martā spēkā stājās grozījumi Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL), papildinot 

to ar jaunu 96.¹ pantu “Īpaši aizsargājams cietušais”. Saskaņā ar KPL 96.¹ panta pirmo daļu īpaši 

aizsargājams ir šāds cietušais: 

- nepilngadīgais; 

- persona, kura garīga rakstura vai cita veselības traucējuma dēļ pati nespēj izmantot savas 

procesuālās tiesības; 

- persona, kura cietusi no noziedzīga nodarījuma, kas vērsts pret personas tikumību vai 

dzimumneaizskaramību, vai no cilvēku tirdzniecības; 
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- persona, kura cietusi no noziedzīga nodarījuma, kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības 

piedraudējumu un ko izdarījis cietušā tuvinieks, bijušais laulātais vai persona, ar kuru 

cietušais ir bijis nereģistrētās laulāto attiecībās; 

- 5) persona, kurai noziedzīga nodarījuma rezultātā, iespējams, radīti smagi miesas bojājumi 

vai psihiski traucējumi; 

- 6) persona, kura cietusi no noziedzīga nodarījuma, kas, iespējams, veikts rasistisku, 

nacionālu, etnisku vai reliģisku motīvu dēļ. 

Īpaši aizsargājamam cietušajam ir noteikti speciāli aizsardzības pasākumi: 

- cietušā pratināšana notiek īpaši tam paredzētās telpās vai bez nesaistītu personu klātbūtnes; 

- no seksuālas vardarbības cietušo personu pratināšanu vienmēr, ja cietušais to vēlas un ja tas 

neskar procesa norisi, veic tā paša dzimuma persona, ja vien to neveic prokurors vai tiesnesis; 

- iespēja tikt uzklausītam tiesas sēdē ar komunikāciju tehnoloģiju palīdzību; 

- lietu skata slēgtā tiesas sēdē; 

- piedalīties procesuālajās darbībās kopā ar uzticības personu; 

- saņemt informāciju par apcietinātā vai notiesātā atbrīvošanu vai izbēgšanu no ieslodzījuma 

vietas; 

- pratināšanu veic speciāli apmācīti profesionāļi vai tā tiek veikta ar šo profesionāļu palīdzību; 

- iespēja nesatikt pāri darītāju aci pret aci; 

- pratināšanu veic, cik drīz vien iespējams; 

- visas pratināšanas veic viena un tā pati persona, ja vien tas nav pretrunā ar procesa vajadzībām, 

un pratināšanu skaits ir pēc iespējas mazāks. 

 

2016.gadā notika darbs pie Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumu Nr.889 “Noteikumi 

par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, un 

kritērijiem personas atzīšanai par cilvēku tirdzniecības upuri” (turpmāk – MK noteikumi Nr.889) 

izvērtēšanas un nolemts, ka 2017.gada laikā, sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām un 

nevalstiskajām organizācijām, jāsagatavo priekšlikumi grozījumiem MK noteikumos Nr.889, lai 

novērstu identificētās nepilnības (piemēram, kārtību, kādā pakalpojums piešķirams nepilngadīgām 

personām). Tomēr jānorāda, ka normatīvo aktu regulējums jau šobrīd nodrošina personām iespēju 

saņemt līdzvērtīgus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus neatkarīgi no tā, vai cilvēku 

tirdzniecības upuris sadarbojas vai nesadarbojas kriminālprocesa ietvaros. 

 

Sabiedrības informēšanas aktivitātes 

 

2016.gadā Iekšlietu ministrijas administrētā interneta vietne www.cilvektirdznieciba.lv ir ieguvusi 

jaunu dizainu un jaunu nosaukumu: Valsts informatīvais resurss par cilvēktirdzniecības 

mazināšanas tēmu un aktualitātēm Latvijā. Vienlaikus šai interneta vietnei ir izveidots konts 

cilvektirdznieciba.lv sociālajā tīklā Facebook. Viena Facebook publicētā ziņa tiek skatīta vidēji no 

300 līdz pat 2000 reizēm (unikālie skatījumi). Iekšlietu ministrija uzskata, ka vietne 

www.cilvektirdznieciba.lv kļūst aizvien populārāka un atpzīstamāka sabiedrībā kā resurss, kur 

iespējams uzzināt par jaunumiem, iepazīties ar jaunām publikācijām, izglītojošiem materiāliem, 

ziņojumiem un iespējām cilvēku tirdzniecības upuriem vērsties un saņemt palīdzību. 

 

Projekta HESTIA “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” 

ietvaros tika noslēgts līgums ar reklāmas aģentūru “GO!AHEAD” par reklāmas un dizaina 

pakalpojumu sniegšanu. Tika izveidots videoklips “Human Trafficking. Stop This Game Now. 

#HESTIA_THB”, kura mērķis ir vērst sabiedrības uzmanību uz fiktīvo laulību kā cilvēku 

tirdzniecības formas problemātiku. Videoklips pirmoreiz tika demonstrēts projekta HESTIA 

rezultātu prezentācijas pasākumā 2016.gada 21.oktobrī, atzīmējot Eiropas Savienības dienu pret 

http://www.cilvektirdznieciba.lv/
http://www.cilvektirdznieciba.lv/
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cilvēku tirdzniecību. Videoklips ir izvietots interneta vietnes titullapā, savukārt vietnē YouTube 

videoklips skatīts 32 243 reižu (unikālie skatījumi). Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas rīcībā esošo 

informāciju videoklips tiek demonstrēts arī informatīvo un izglītojošo aktivitāšu laikā citās Eiropas 

Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā. 

 

   
 

Projekta HESTIA ietvaros sadarbībā ar reklāmas aģentūru “GO!AHEAD” tika izveidots arī vides 

plakāts ar saukli “Dzīve nav spēle. Zaudēt var pa īstam!”, kas tika izvietots Rīgas pilsētas 53 

sabiedriskā transporta pieturvietās laika posmā no 2016.gada 17.oktobra līdz 30.oktobrim. Plakāta 

makets tulkošanai un izmantošanai tika nosūtīts arī projekta HESTIA partnervalstīm – Igaunijai, 

Īrijai, Lietuvai un Slovākijai. 

 

Juridiskās palīdzības administrācija informē, ka, lai nodrošinātu sabiedrības informētību par 

valsts kompensācijas pieprasīšanas iespējām un kārtību, tostarp cilvēku tirdzniecības upuriem, 

2016.gadā ir organizēti 8 semināri Latvijas teritorijā, izplatīti informatīvie bukleti “Valsts 

kompensācijas cietušajiem”, kā arī publicētas preses relīzes sociālajos tīklos interneta tīmekļa 

vietnēs. 

 

Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka 2016.gadā Rīgas sabiedriskās kārtības 

uzturēšanas fonds Departamentam piešķīra finansējumu 4 710 euro apmērā projektam 

„Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai – 2016”. Nolūkā realizēt preventīva 

rakstura pasākumus 2016.gadā, Rīgas domes Labklājības departaments ir izgatavojis 14 400 

bukletus (720 euro apmērā), tajā skaitā 10 800 latviešu valodā un 3 600 krievu valodā – „Cilvēku 

tirdzniecības novēršana”, kas izplatīti Rīgas Sociālajā dienestā, sociālo pakalpojumu sniedzēju 

institūcijās, Rīgas starptautiskajā autoostā un citās sadarbības organizācijās ar mērķi informēt 

sabiedrību par cilvēku tirdzniecības draudiem un palīdzības iespējām, ja persona ir kļuvusi par 

cilvēku tirdzniecības upuri. 

 



8 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapas sadaļas “NODERĪGI” apakšsadaļā 

“Darbiekārtošanas pakalpojumi” (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=75) ir pieejams 

darba meklētājiem paredzētais informatīvais materiāls par iespējamiem riskiem komersantu – 

darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu izmantošanas gadījumā, kā arī video “Kas 

jāņem vērā, meklējot darbu ārzemēs? Skatiet informatīvu video!” un anulēto licenču 

darbiekārtošanas pakalpojumu sniegšanai reģistrs. 

 

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru pastāvīgi veic 

preventīvo darbu, kura mērķis ir izglītot skolēnus un pedagogus par cilvēku tirdzniecības 

problemātiku un riskiem. Cilvēku tirdzniecības jautājumi ir iekļauti vispārējās izglītības mācību 

priekšmetu standartu, piemēram “Sociālās zinības”, “Politika un tiesības”, “Veselības mācība”, 

saturā (Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumi Nr.468 „Noteikumi par valsts 

pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības 

programmu paraugiem” un Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumi Nr.281 „Noteikumi 

par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības 

programmu paraugiem ”). 

 

Speciālistu izglītošanas pasākumi 

 

Saskaņā ar Valsts policijas koledžas (turpmāk – VPK) sniegto informāciju VPK mācību 

programmā “Cilvēktirdzniecības/sutenerisma gadījumu novēršana, apkarošana un izmeklēšana” 

2016.gadā piedalījušies 20 Valsts policijas darbinieki. Pieaugušo neformālās izglītības programma 

“Cilvēku tirdzniecība mūsdienās. Formas, prevencija un novēršana” ir iekļauta prioritārajā VPK 

pieaugušo neformālās izglītības programmu plānā 2017./2018.mācību gadam. 

 

Patvēruma procedūrā iesaistītie Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki regulāri 

papildina zināšanas, lai, nodrošinot izmitināšanu un veicot personu intervēšanu, spētu atpazīt 

personas, kam nepieciešama īpaša aizsardzība (tai skaitā – identificētu personas, kas ir cilvēku 

tirdzniecības upuri). Valsts robežsardzes un Pārvaldes Patvēruma lietu nodaļas amatpersonām tiek 

rīkotas apmācības un semināri par jautājumiem, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo personu 

identificēšanu patvēruma procedūras laikā (nodarbības vadījuši UNHCR pārstāvji, patvēruma 

jomas eksperti no citām ES dalībvalstīm, kā arī psihologi).  

2016.gadā, izmantojot Eiropas Migrācijas un atgriešanas fonda finansējumu, četri Pārvaldes 

darbinieki, kuru ikdienas darbs saistīts ar patvēruma meklētājiem, piedalījās Eiropas Patvēruma 

atbalsta biroja organizētajās apmācībās par patvēruma meklētāju uzņemšanu, īpaši aizsargājamo 

personu, kā arī bērnu intervēšanu. Minēto apmācību ietvaros tika apgūtas pamatiemaņas, lai 

atpazītu potenciālos cilvēku tirdzniecības upurus. Papildus norādām, ka 2017.gada laikā Eiropas 

Patvēruma atbalsta birojs plāno uzsākt apmācību moduli, kurš veltīts tieši darbam ar cilvēku 

tirdzniecības upuriem. Minētajā pasākumā plānots piedalīties diviem Pārvaldes darbiniekiem. 

Pārējiem Pārvaldes darbiniekiem mācības par jautājumiem, kas saistīti ar cīņu pret cilvēku 

tirdzniecību tiek organizētas esošā budžeta ietvaros. Piemēram, 2016.gada 20.jūnijā Pārvaldē 

sadarbībā ar biedrību „Patvērums „Drošā māja”” tika organizētas apmācības apmēram 40 

Pārvaldes centrālo un teritoriālo nodaļu darbiniekiem, lai uzlabotu cilvēku tirdzniecības upuru 

identificēšanas centienus, kuras vadīja lektore Gita Miruškina no biedrības “Patvērums “drošā 

māja””. Kā arī Pārvaldes darbinieku zināšanai un izmantošanai Pārvaldes intranet mājas lapā ir 

ievietots mācību materiāls “Cilvēku tirdzniecības darba ekspluatācijas nolūkā identificēšanas 

vadlīnijas”. Pārvalde uzsver, ka būtiskākais ieguldījums ir darbinieku apmācība, lai viņi spētu 

atpazīt cilvēku tirdzniecības upurus un attiecīgi reaģēt, ja ir pamatotas aizdomas, ka konkrētā 

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=75
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persona ir cietusi no cilvēku tirdzniecības, attiecīgi informējot un iesaistot atbildīgos dienestus, kā 

arī nodrošinot, ka upuris saņem nepieciešamo atbalstu un aizsardzību. 

 

Veselības ministrija informē, ka ārstniecības personu tālākizglītību nodrošina profesionālās 

asociācijas, tādējādi Veselības ministrijas rīcībā nav informācijas par visu Latvijas ārstniecības 

personu apmācību cilvēku tirdzniecības upuru identificēšanā. Latvijas Transplantācijas centrā 

regulāri notiek semināri un lekcijas par orgānu tirdzniecības problēmu transplantācijā (apmācību 

tēmas – jaunākās zinātniskās publikācijas; konferenču, kongresu un Eiropas orgānu 

transplantācijas komitejas (CD-P-TO) ziņojumi; cilvēku tirdzniecības ceļu atpazīšana un 

preventīvie pasākumi pasaulē; recipientu reģistrēšana, kuri transplantātu saņem ārzemēs; Eiropas 

Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku orgānu tirdzniecību). Minētie semināri un lekcijas ir 

paredzēti Latvijas Transplantācijas centra ārstiem un orgānu iegūšanā un transplantācijā 

iesaistītajam personālam, tajā skaitā, septiņiem ārstiem-transplantologiem, trīs transplantācijas 

donoru koordinatoriem un trīs medicīnas māsām, kuras ir tieši iesaistītas orgānu transplantācijā. 

Reģionālie transplantācijas koordinatori (2016.gadā – četri koordinatori) tiek apmācīti un instruēti, 

noslēdzot darba līgumu. Nelikumīgai orgānu tirdzniecībai tiek veltīts vismaz viens seminārs 

pusgadā, kā arī minētais jautājums tiek iekļauts Latvijas Transplantācijas centra iknedēļas klīniski-

zinātnisko sēžu plānā. 

 

Projekta HESTIA ietvaros atbilstoši projekta aktivitātei “Starpnozaru mācības” projekta 

Latvijas partneris – biedrība “Patvērums “Drošā māja”” sadarbībā ar projekta ekspertu – Valsts 

policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes 

3.nodaļas inspektoru Vadimu Nazarovu, un ar projekta Lietuvas un Igaunijas partneru atbalstu, 

izstrādāja mācību metodoloģiju “Ekspluatatīvo fiktīvo laulību mazināšana: multiplikatoru 

apmācības”, kuras mērķis ir sagatavot dažādu jomu speciālistus – tālākizglītības trenerus tēmas 

aktualizēšanai speciālistu kolektīvos, kā arī iniciēt tēmas aktualizēšanu sabiedrībā kopumā. Ņemot 

par pamatu izstrādāto mācību metodoloģiju, Latvijā tika sagatavota mācību divu dienu 

programma, kuras ietvaros tika skatīti sekojoši jautājumi: cilvēktirdzniecības jēdziens un mērķis 

(definīcija, elementi, priekšnosacījumi); vervēšanas mehānisms, upura ievainojamība, 

ievainojamības aspekti, fiktīvo laulību fenomens, ekspluatatīvas fiktīvās laulības kā 

cilvēktirdzniecības forma, cilvēktirdzniecības upura fiktīvo laulību situācijā identificēšana; 

speciālistu loma fiktīvo laulību mazināšanā, starpinstitucionālā sadarbība; preventīvie pasākumi 

fiktīvo laulību fenomena mazināšanai, kā arī īstenots praktiskais darbs grupās. Kopumā tika 

nodrošinātas piecas divu dienu mācības lektoru – biedrības “Patvērums “Drošā māja”” pārstāvju 

Sandras Zalcmanes un Gitas Miruškinas, un biedrības “Par brīvu Vidzemi no cilvēku 

tirdzniecības” pārstāvja Artura Vaišļas vadībā. Mācībās piedalījās 187 speciālisti: 

- 14. – 15.septembris Sigulda: 22 pārstāvji no sociālajiem dienestiem, 7 – bāriņtiesām, 6 – 

pašvaldības policijas; 

- 21. – 22.septembris Rēzekne: 18 pārstāvji no sociālajiem dienestiem, 6 – bāriņtiesām, 3 – 

pašvaldības policijas, 2 – Valsts policijas, 3 – izglītības iestādēm, 2 – bibliotēkām, 1 – 

tūrisma informācijas centra, 1 – NVO;  

- 28. – 29.septembris Liepāja: 20 pārstāvji no sociālajiem dienestiem, 6 – bāriņtiesām, 2 – 

Valsts policijas, 8 – pašvaldības policijas, 1 – izglītības iestādes, 2 – bibliotēkas, 2 – bērnu 

nama, 1 – izglītības pārvaldes, 1 – pašvaldības domes, 1 – NVO; 

- 5. – 6.oktobris Bauska: 5 prokurori, 14 pārstāvji no sociālajiem dienestiem, 2 – 

bibliotēkām, 4 – Valsts policijas, 6 – bāriņtiesām, 2 – NVO, 1 – pašvaldības policijas; 
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- 17. – 18.oktobris Sigulda: 22 pārstāvji no sociālajiem dienestiem, 3 – bāriņtiesām, 8 – 

pašvaldības policijas, 1 – dzimtsarakstu nodaļas, 1 – Nodarbinātības valsts aģentūras, 2 – 

izglītības iestādēm, 1 – pašvaldības. 

Mācību dalībnieku pienākums, apgūstot šo divu dienu mācību programmu, bija nodrošināt 

turpmāku informācijas izplatīšanu savās pārstāvētajās institūcijās vai daudznozaru speciālistu 

grupās un riska grupām. Šis uzdevums mācību dalībniekus uztrauca un biedēja, taču lektoru 

iedrošināti un atbalstīti mācību dalībnieki šo pienākumu teicami ir paveikuši. Uzdevuma izpildi 

motivēja arī projekta ietvaros mācību dalībniekiem nodrošinātā atlīdzība. 

 

Rīgas domes Labklājības departaments informē, ka 2016. gadā Rīgas sabiedriskās kārtības 

uzturēšanas fonds Departamentam piešķīra finansējumu 4 710 euro apmērā projektam 

„Preventīvie pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai – 2016”. Minētā projekta ietvaros 

sadarbībā ar biedrību “Patvērums “Drošā Māja”” organizēti seši apmācību semināri (3 990 euro 

apmērā) Rīgas pilsētas pašvaldības sociāliem darbiniekiem un citiem sadarbības iestāžu 

darbiniekiem: 

- 24.augustā vienas dienas seminārs „Cilvēku tirdzniecība un vervēšana internetā, darba 

ekspluatācija” – 15 personām; 

- 7.septembrī vienas dienas seminārs „Cilvēku tirdzniecība un preventīvie pasākumi” – 

16  personām;  

- 19.septembrī vienas dienas seminārs „Cilvēku tirdzniecība un cietuša psiholoģiskais 

portrets” – 16 personām;  

- 27.septembrī vienas dienas seminārs „Cilvēku tirdzniecība un cilvēku tirdzniecības upura 

sociālā rehabilitācija” – 15 personām;  

- 25.oktobrī vienas dienas seminārs „Cilvēku tirdzniecība un fiktīvās laulības” – 18 

personām;  

- 28.oktobrī vienas dienas seminārs Rīgas pašvaldības policijas darbiniekiem „Preventīvie 

pasākumi cilvēku tirdzniecības mazināšanai – 2016” – 20 personām. 

 

Valsts robežsardzes koledžā ir izstrādāta apmācību programma “Cilvēku tirdzniecības novēršana 

un apkarošana. Instruktoru apmācības programma”, kuras mērķis ir apmācīt Valsts robežsardzes 

personālu identificēt cilvēku tirdzniecības upurus. Šīs programmas ietvaros apmācības tiek veiktas 

vienu reizi gadā, iesaistot amatpersonas no Valsts robežsardzes teritoriālajām pārvaldēm, kuras, 

savukārt, nodrošina attiecīgās pārvaldes personāla apmācību. Kopš 2013.gada šīs apmācības 

Valsts robežsardzes koledžā ir apguvusi 51 Valsts robežsardzes amatpersona, kas nodrošināja 

attiecīgo apmācību veikšanu Valsts robežsardzes teritoriālo pārvalžu struktūrvienību personālam. 

Kopumā no 2013.gada līdz 2016.gada 30.septembrim Valsts robežsardzes teritoriālajās pārvaldēs 

šīs apmācības ir apguvušas 690 Valsts robežsardzes amatpersonas. Šādu apmācību turpināšana 

tiek plānota arī turpmāk. Starptautisko organizāciju pārstāvji šajās apmācībās nepiedalījās. 

Lai Valsts robežsardzes amatpersonām atvieglotu apmācību procesu un neradītu neērtības 

nokļūšanai uz Valsts robežsardzes koledžu, kā arī lietderīgi plānotu laiku, Valsts robežsardzes 

koledža ir uzsākusi divu dienu kvalifikācijas paaugstināšanas programmas “Cilvēku tirdzniecības 

novēršana un apkarošana. Instruktoru apmācības programma” pārveidošanu divu nedēļu e-mācību 

programmā, kuru robežsargi varēs apgūt attālināti. Apmācības e-vidē ļaus izglītot arī robežsargus, 

kuri dienesta specifikas dēļ nevar ierasties uz apmācībām Valsts robežsardzes koledžā. 

 

Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta juriskonsulti un lietvedības speciālisti 

2016.gada 29.novembrī piedalījās mācībās par cilvēku tirdzniecības gadījumu atklāšanu 

(atpazīšanu), kuru novadīja Nodarbinātības valsts aģentūras Juridiskā departamenta direktore 

Marianna Dreja. 
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Publiskā sektora cilvēku tirdzniecības novēršanas aktivitātes 

 

Ekonomikas ministrija iesaistās cilvēku tirdzniecības ierobežošanas aktivitātēs, īstenojot 

atsevišķus tūrisma komersantu darbības un kvalitātes kontroles pasākumus, kā arī aicinot 

patērētājus izvērtēt plašo piedāvājumu un izvēlēties kvalitatīvus un drošus tūrisma produktus. 

Ekonomikas ministrija kā Latvijas tūrisma nozares vadošā valsts iestāde apzinās cilvēku 

tirdzniecības, tai skaitā nepilngadīgo seksa tūrisma risku, līdz ar to tūrisma normatīvie akti un 

politikas plānošanas dokumenti Latvijā tiek izstrādāti saskaņā ar Pasaules Tūrisma ētikas kodeksā 

un citos starptautiskos dokumentos ietvertajām vērtībām. 2016.gadā Ekonomikas ministrija nav 

veikusi īpašus pasākumus nacionālā līmenī, kas vērsti pret seksa tūrisma izplatību, tajā pašā laikā 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, kas ir atbildīgā iestāde par valsts tūrisma politikas 

īstenošanu, pozicionē Latviju kā drošu un uzticamu galamērķi ar kvalitatīvu un daudzpusīgu 

tūrisma piedāvājumu. 

 

Saskaņā ar Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 

2012. – 2018.gadam (apstiprinātas ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.542 2011.gada 20.oktobrī) 

1.2.7.4.punktu un Rīcības plāna personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, 

pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 2.decembra 

rīkojumu Nr.759) 3.7.punktu Kultūras ministrija Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 

(turpmāk – PMIF) ietvaros nodrošina sociālās iekļaušanas ievadkursu norisi patvēruma 

meklētājiem 20 akadēmisko stundu apjomā (īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja””). Mācību 

ietvaros patvēruma meklētājiem tiek sniegta informācija par dzīvi Latvijā, tajā skaitā tiesībām un 

pienākumiem, kultūru, izglītību, sociālo nodrošinājumu, veselības aprūpi, nodarbinātību un citiem 

jautājumiem, kas palīdz patvēruma meklētājiem iekļauties vietējā sabiedrībā un izvairīties no 

konfliktsituācijām ar likumu, tanī skaitā no nelegālās nodarbinātības. Projekta īstenošanas periods: 

2016.gada 27.jūnijs – 2017.gada 31.decembris. Līdz 2016.gada 30.novembrim apmācītas 135 

personas (kopējais plānotais apmācāmo skaits – 530 personas, kursa garums – 20 akadēmiskās 

stundas). Apmācību ietvaros notiek arī praktiskās nodarbības ar ikdienā nozīmīgu infrastruktūras 

objektu (dzelzceļa stacija, autoosta, tirgus u.c.) apmeklēšanu.  

Informācija dažādām trešo valstu pilsoņu grupām tiek sniegta arī PMIF projektā „Informācijas 

centrs imigrantiem” (turpmāk – ICI), ko arī īsteno biedrība „Patvērums „Drošā māja”” laika posmā 

no 2016.gada 18.maija līdz 2017.gada 31.decembrim. Projekta mērķa grupa – trešo valstu pilsoņi, 

patvēruma meklētāji, bēgļi un personas ar alternatīvo statusu, vietējie speciālisti (pakalpojumi – 

informācijas un konsultāciju sniegšana, tulku un tulkošanas pakalpojumi, dažādu jomu speciālistu 

apmācības darbam ar mērķa grupu, uz mērķa grupu vērsto integrācijas iniciatīvu un resursu 

koordinācija). Centra filiāles atrodas Liepājā, Daugavpilī, Cēsīs un Jelgavā. Plānotais pakalpojumu 

saņēmēju skaits – 2500. Līdz 2016.gada 30.novembrim konsultētas 457 personas, nodrošināta 

tulkošana 204 personām, speciālistu apmācībās piedalījusies 61 persona. Līdztekus notikuši 6 

semināri – diskusijas „Bēgļi – Latvijā un pasaulē” Liepājā, Kuldīgā, Aizkrauklē, Rēzeknē, Saldū, 

Dobelē, kuru ietvaros patvēruma meklētāji tiek iepazīstināti ar pašvaldībām un to piedāvātajām 

iespējām. Darbojas TVP integrācijai radīta interneta vietne – www.integration.lv. Notikušas divas 

informatīvās dienas Rīgā un Liepājā par centra sniegtajiem pakalpojumiem. ICI ietvaros izveidota 

nevalstisko organizāciju dialoga platforma TVP integrācijas jautājumos. 

 

2016.gada 1.janvārī stājās spēkā Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumi Nr.367 

“Nacionālais numerācijas plāns” un grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra 

noteikumos Nr.869 “Juridiskās palīdzības administrācijas nolikums”, nosakot, ka administrācija 

nodrošina tālruņa 116006 “Palīdzības dienests noziegumu upuriem” darbību, slēdzot deleģēšanas 

līgumu ar biedrību “Skalbes”. No 2016.gada 1.janvāra ieviests tālrunis 116006 “Palīdzības 
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dienests noziegumu upuriem”, deleģējot valsts pārvaldes uzdevumu biedrībai “Skalbes”. 

Tādējādi cietušajiem ir pieejami bezmaksas atbalsta dienesti un bezmaksas telefona numurs, pa 

kuru zvanot, var saņemt informāciju, kas saistīta ar kriminālprocesu, kā arī emocionālu atbalstu. 

Var zvanīt ne tikai cietušie, bet visi upuri. 

 

2016.gada 12.maijā Saeimā pieņemts likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”, kas 

spēkā stājās 2016.gada 20.maijā, kas paredz, ka tiek papildināti un grozīti kandidātu un 

pretendentu izslēgšanas noteikumi atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 

26.februāra Direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK 

prasībām. Normatīvais regulējums paredz, ka pasūtītājs izslēdz kandidātu vai pretendentu no 

dalības iepirkuma procedūrā, ja kandidāts, pretendents vai persona, kura ir kandidāta vai 

pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura 

ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora 

priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un 

nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu cilvēku tirdzniecībā. 

 

2016.gadā Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvji un Latvijas diplomātisko 

pārstāvniecību ārvalstīs konsulārās amatpersonas turpināja piedalīties cilvēku tirdzniecības 

tematikai veltītos informatīvos un izglītojošos pasākumos, kā arī citu valsts institūciju organizētās 

apmācībās, semināros un diskusijās par cilvēku tirdzniecības tematiku. 

Vienlaikus Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta pārstāvji turpināja informēt Latvijas 

sabiedrību par drošu ceļošanu, tai skaitā par cilvēku tirdzniecības un darba ekspluatācijas riskiem, 

ar plašsaziņas līdzekļu, sociālo tīklu un Ārlietu ministrijas mobilās aplikācijas “Ceļo droši!” 

starpniecību. Konsulārā departamenta pārstāvji vairākkārt vadīja seminārus “Ceļo droši!” (Eiropas 

Savienības mājā 15.06.2016., Franču liceja skolēniem Ārlietu ministrijas telpās 08.11.2016.), kuru 

laikā informēja arī par fiktīvajām laulībām, cilvēku tirdzniecības pazīmēm, viltus darba 

piedāvājumu riskiem un sekām. 

Konsulārais departaments ik gadu piedalās starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour”, kuras laikā 

informē apmeklētājus par drošu ceļošanu un iespējām saņemt konsulāro palīdzību ārvalstīs. 

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par cilvēku tirdzniecību, tās cēloņiem un sekām, pārstāvniecībās 

ir izvietoti Rīgas domes Labklājības departamenta bukleti “Cilvēku tirdzniecības novēršana”, 

atsevišķu pārstāvniecību mājaslapās ir publicēta noderīga informācija darba meklētajiem ārvalstīs, 

lai brīdinātu par krāpniecisku darba piedāvājumu un cilvēku tirdzniecības riskiem. 
 

Valsts robežsardzes amatpersonas piedalījās sanāksmēs (semināros): 

1) 30.-31.08.2016. vienas amatpersonas dalība Eiropas Migrantu kontrabandas centra rīkotajā 

ekspertu sanāksmē par migrantu kontrabandu un cilvēku tirdzniecības aktivitātēm patvēruma 

meklētāju centros, norises vieta – Nīderlande; 

2) 07.-09.09.2016. vienas amatpersonas dalība Europol konferencē “Financial Investigation and 

Asset Recovery related to Migrant Smuggling”, norises vieta – Nīderlande; 

3) 14.-16.09.2016. divu amatpersonu dalība pieredzes apmaiņas pasākumā “Cilvēku tirdzniecības 

upuru identificēšana un dalība operācijās”, norises vieta – Baltkrievija. 
 

Latvijas nozaru ministriju, valsts un pašvaldību iestāžu un nevalstisko organizāciju 

pārstāvji ir piedalījušies dažādos ar cilvēku tirdzniecības novēršanas tēmu saistītos pasākumos: 

- Baltijas jūras valstu padomes sadarbībā ar Ziemeļu ministru padomi organizētajos mācību 

semināros par bērnu ekspluatācijas un tirdzniecības novēršanu (pasākums PROTECT II projekta 

ietvaros) kopumā 2016.gada laikā piedalījušies 20 valsts, pašvaldību un nevalstisko organizāciju 

pārstāvji no Latvijas. Latvijas eksperti ir aktīvi piedalījušies šo semināru organizēšanā un arī 
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ārvalstu kolēģu informēšanā un izglītošanā. Ievērojot pozitīvos rezultātus, starptautisko mācību 

semināru ciklu iecerēts turpināt 2017. un 2018 gadā. 

- 2016.gada 21.oktobrī projekta HESTIA ietvaros organizētajā projekta rezultātu prezentācijas 

pasākumā; 

- 2016.gada 14.-15. novembrī projekta HESTIA ietvaros organizētajā konferencē “Exploitative 

Sham Marriages: Exploring the Links between Trafficking in Human Beings and Sham 

Marriages”; 

- 2016.gada rudenī projekta HESTIA ietvaros organizētajās daudznozaru speciālistu mācībās par 

cilvēku tirdzniecības un fiktīvo laulību mazināšanau – piedalījās 187 dalībnieki un trīs lektori. 

- projekta STROM II ietvaros 2016.gada 23.septembrī organizētajā nacionālajā starpinstitūciju 

sanāksmē piedalījās 27 dalībnieki, 2016.gada 1.decembrī starpnozaru apaļā galda sanāksmē 

Liepājas pašvaldībā piedalījās 17 dalībnieki, 2016.gada 16.decembrī starpnozaru apaļā galda 

sanāksmē Valmieras pašvaldībā piedalījās 15 dalībnieki. 
 

2016.gada 30.septembrī Atvērto durvju dienā Iekšlietu ministrijā Nozares politikas departamenta 

pārstāvis iepazīstināja Rīgas 84.vidusskolas un Jāņa Poruka vidusskolas 9. un 10.klašu skolēnus 

ar aktuālajiem jautājumiem par cilvēku tirdzniecību. Skolēniem tika stāstīts par cilvēku 

tirdzniecības jēdzienu, par cilvēku tirdzniecības formām, par to, kā sevi pasargāt un nekļūt par 

potenciālo mēŗki cilvēku vervētājiem un izmantotājiem. Skolēni tika iepazīstināti ar cilvēku 

tirdzniecības novēršanas pasākumiem valsts līmenī, kā arī izaicinājumiem un grūtībām, ar kurām 

saskaras valsts institūcijas, lai efektīvi identificētu cilvēku tirdzniecības upurus – ņemot vērā, ka 

Latvija galvenokārt ir cilvēku tirdzniecības upuru izcelsmes valsts, un Latvijas valstspiederīgie 

visbiežāk cieš no ekspluatācijas ārvalstīs, ir praktiski neiespējami identificēt potenciālos cilvēku 

tirdzniecības upurus brīdī, kad viņi izbrauc no valsts, jo šīs personas parasti dodas uz ārzemēm ar 

cerībām par labi atalgotu darbu, kurā viņas ar trešo personu starpniecību tiks iekārtotas pēc 

ierašanās mērķa valstī. Tikai pēc ierašanās mērķa valstī “rozā brilles” nokrīt, un cilvēks apzinās, 

ka nonācis neapskaužamā situācijā, kad nezina, kā rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. 

Pēdējos divos gados tiek identificēti arvien vairāk nepilngadīgi cilvēku tirdzniecības upuri, kuri 

izmantoti prostitūcijā Latvijā. Kā atzina ministrijas pārstāvis, tad valsts un pašvaldību institūciju 

un nevalstisko organizāciju prioritāte ir sabiedrības informēšana un izglītošana, lai veicinātu 

izpratni par cilvēku tirdzniecības jautājumiem, jo preventīvās aktivitātes ir efektīvākas un arī 

izmaksu ziņā lētākas, nekā tad, kad cilvēks ir kļuvis par upuri un institūciju darbs tiek koncentrēts 

uz personai gūto traumu un seku mazināšanu. Uz jautājumu – kas pēc skolēnu domām būtu 

efektīvākais veids, kā pievērst viņu uzmanību cilvēku tirdzniecības tēmai un kas liktu viņiem 

vairāk aizdomāties par šiem jautājumiem, skolēni norādīja, ka viņus uzrunātu reāli cilvēku 

tirdzniecības upuru stāsti un viņi gribētu, lai skolā notiktu lekcijas par cilvēku tirdzniecību, kurās 

piedalītos policisti, sociālie darbinieki un psihologi, kā arī gribētu apmeklēt biedrības “Patvērums 

“Drošā māja”” informatīvā treilera izstādi par cilvēku tirdzniecību. 
 

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija sēdes protokollēmuma Nr.36 17.§ 2.punkta, 

kas paredz Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Veselības ministriju, Labklājības 

ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Tiesībsarga biroju un 

nevalstiskajām organizācijām izstrādāt likumprojektu prostitūcijas ierobežošanas jomā un līdz 

2017.gada 1.janvārim noteiktā kārtībā iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā, izpildi, ar 

Iekšlietu ministrijas 2015.gada 1.septembra rīkojumu Nr.1-12/2012 “Par darba grupas 

likumprojekta prostitūcijas ierobežošanas jomā izstrādei izveidošanu” tika izveidota 

starpinstitūciju darba grupa. Darba grupā tika deleģēti pārstāvji no Iekšlietu ministrijas, Tieslietu 

ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Labklājības ministrijas, 

Veselības ministrijas, Tiesībsarga biroja, Valsts policijas, Rīgas Pašvaldības policijas pārvaldes, 

biedrības “Resursu centrs sievietēm „Marta””, biedrības “DIA+LOGS”, biedrības “Latvijas 
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ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds””, biedrības “Apvienība 

HIV.LV”, biedrības „Par brīvu Vidzemi no cilvēku tirdzniecības”, biedrības “Latvijas Sieviešu 

nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls” un biedrības „Patvērums „Drošā māja””. Ņemot vērā, 

ka darba grupa nav panākusi vienotu nostāju par likumprojektā iekļaujamām normatīvā regulējuma 

normām un satura apjomu, un darbs pie likumprojekta redakcijas izstrādes un saskaņošanas 

turpinās, Iekšlietu ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta protokollēmumu par uzdevuma 

izpildes termiņa pagarināšanu. Tiek plānots vienlaikus ar Prostitūcijas ierobežošanas 

likumprojektu izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu par sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu sniegšanas kārtību prostitūcijā iesaistītām personām. 
 

Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija 2017.gada 10.janvārī noslēdza 

darbu pie Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likuma, ar kuru tiks izveidots lidmašīnu 

pasažieru datu reģistrs (PDR). Likums nepieciešams, lai drošības iestādes varētu apstrādāt 

lidmašīnu pasažieru datus, veicot analīzi terorisma, smagu un sevišķi smagu noziegumu 

novēršanai un atklāšanai, kā arī valsts drošības apdraudējumu novēršanai. Tas var palīdzēt cīnīties 

ne tikai pret starptautisko terorismu, bet arī organizēto noziedzību, kas izmanto globalizācijas 

procesus un gaisa pārvadājumu infrastruktūru attīstību noziegumu izdarīšanai. To vidū ir gan 

narkotiku nelikumīga aprite, bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku tirdzniecība, kā arī noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizācija. Plānots, ka likums stāsies spēkā 2017.gada 3.aprīlī. 
 

2016.gada 22.novembrī, Ministru kabinets atbalstīja Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu 

pret cilvēku orgānu tirdzniecību parakstīšanu, pilnvarojot tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču 

parakstīt konvenciju un uzsākt tās pievienošanās procesu. Pievienojoties konvencijai, tiks uzlabota 

arī starptautiskā sadarbība un informācijas apmaiņa, lai efektīvi cīnītos pret cilvēku orgānu 

tirdzniecību, kas finansiālā ziņā ir viena no nozīmīgākajām organizētās noziedzības formām un 

cieši saistīta ar cilvēku tirdzniecību. Lai nodrošinātu atbilstību konvencijai, Krimināllikumā tiks 

paredzēta atbildība par orgānu donora vai saņēmēja nelikumīgu vervēšanu orgānu izņemšanai vai 

implantācijai, ja tas būs saistīts ar materiālu vērtību vai citu labumu piedāvāšanu vai došanu. 

Atbildība tiks paredzēta arī par nelikumīgu informācijas izplatīšanu ar nolūku gūt peļņu vai 

materiālu labumu. 
 

2016.gada 2.maijā tika uzsākta projekta “Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku 

tirdzniecību” (STROM II) īstenošana Baltijas jūras valstu padomes Sekretariāta vadībā. Projekta 

mērķis ir stiprināt pašvaldību kapacitāti cilvēku tirdzniecības novēršanā un palīdzības sniegšanā 

cilvēku tirdzniecības upuriem, praktiski ieviešot STROM projekta ietvaros izstrādātās vadlīnijas 

pašvaldībām “Stiprinot pašvaldību darbību pret cilvēku tirdzniecību” divās pašvaldībās Latvijā, 

Lietuvā, Igaunijā un Krievijas ziemeļ-rietumu reģionā. Projekta īstenošanas koordinēšanu Latvijā 

nodrošina Iekšlietu ministrija, projekta nacionālā eksperta pakalpojumus nodrošina biedrība 

“Resursu centrs sievietēm “Marta””. Projekts Latvijā tiek īstenots Liepājas un Valmieras 

pašvaldībās. Pašvaldības ir deleģējušas pārstāvjus, kuri nodrošina pašvaldību starpinstitūciju darba 

grupu vadītāju pienākumus. 2016.gadā tika nodrošināta starpinstitūcijas sanāksmes organizēšana, 

kurā piedalījās nacionālā un pašvaldību līmeņa eksperti, lai izvērtētu esošā nacionālā 

starpinstitūciju sadarbības mehānisma darbību un tā piemērošanu pašvaldībām, par pašvaldību 

lomu nacionālajā starpinstitūciju sadarbības mehānismā, par pašvaldību iesaistīšanu valsts 

politikas cilvēku tirdzniecības novēršanai plānošanā un īstenošanā. Pašvaldībās tika organizētas 

starpnozaru apaļā galda sanāksmes, kurās pašvaldību pārstāvji analizēja un pārrunāja vadlīnijas 

pašvaldībām, lai tās pielāgotu konkrētās pašvaldības vajadzībām un izveidotu pašvaldības 

starpinstitūciju sadarbības mehānismu cilvēku tirdzniecības novēršanai un atbalsta sniegšanai 

cilvēku tirdzniecības upuriem. Turpmākā projekta īstenošanas gaitā tiek plānots ar biedrības 

“Resursu centrs sievietēm “Marta”” atbalstu izveidot darba grupas katrā no divām pašvaldībām. 
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Pamatojoties uz vadlīnijām pašvaldībām, tiks izveidots pašvaldības starpinstitūciju sadarbības 

mehānisms un izstrādāts Rīcības plāns, kurā tiks noteiktas iestāžu atbildības, lomas, cilvēku 

tirdzniecības upuru identificēšanas procedūras, pasākumi cilvēku tirdzniecības upuru atbalsta, 

palīdzības un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai pašvaldībā un sadarbība ar nacionālā līmeņa 

iestādēm un institūcijām. Katrā pašvaldībā tiks organizētas divas mācības, kurās katrā piedalīsies 

vismaz 15 pašvaldību darbinieki un pārstāvji. Mācībās tiks nodrošināta dalībnieku informēšana un 

izglītošana par cilvēku tirdzniecības jautājumiem (dzimuma un vecuma jautājumi, cilvēku 

tirdzniecības formas un tendences, riska grupas, upuru identificēšana, nosacījumi atbilstošu 

palīdzības, atbalsta un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai upuriem, lai novērstu atkārtotu 

upuru viktimizāciju). Izvērtējot un ņemot vērā konkrētās pašvaldības vajadzības un apzinot 

pašvaldībā dzīvojošo mērķa grupas, kuras var tikt pakļautas cilvēku tirdzniecībai, tiks organizētas 

un īstenotas izpratnes veicināšanas informatīvās kampaņas. Projektu līdzfinansē Ziemeļu Ministru 

padome, Zviedru institūts un Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija. Projekts ilgs līdz 2017.gada 

30.septembrim. Vairāk par projektu STROM II var lasīt interneta vietnē: 

http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/projekts-stiprinot-pasvaldibu-lomu-darbam-cina-ar-cilveku-

tirdzniecibu-baltijas-69. 

 

Atzinības un apbalvojumi 

 

2016.gadā īpaši tika novērtēta Vijas Bušas, Rasas Saliņas un Alda Strapcāna iniciatīva un 

profesionālais ieguldījums cilvēku tirdzniecības novēršanas jomā. 

 

Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas padomniece Vija Buša apbalvota ar Iekšlietu ministrijas 

apbalvojumu “Goda raksts” par pašaizliedzīgu darba pienākumu izpildi un efektīvas 

starpinstitūciju sadarbības nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgo, kas kļuvuši par cilvēku 

tirdzniecības upuriem, interešu pārstāvībā un fiktīvo laulību problemātikas aktualizēšanā, kas 

kļuva par pamatu projekta HESTIA “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: 

daudznozaru risinājums” īstenošanai. 
 

Biedrības “Patvērums “Drošā māja”” sabiedrisko attiecību speciāliste Rasa Saliņa apbalvota ar 

Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība” par sadarbību ar Iekšlietu ministriju aktuālās 

informācijas cilvēku tirdzniecības mazināšanas jomā nodrošināšanā sabiedriskajā telpā, iniciatīvu 

un atbalstu Iekšlietu ministrijas interneta vietnes www.cilvektirdznieciba.lv pilnveidošanā un 

attīstīšanā, profesionālo ieguldījumu, nodrošinot Iekšlietu ministrijas vadībā īstenotā projekta 

HESTIA “Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums” publicitāti. 
 

Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālo pakalpojumu administrēšanas 

nodaļas Sociālo pakalpojumu sektora pilngadīgām personām galvenais speciālists – eksperts Aldis 

Strapcāns apbalvots ar Iekšlietu ministrijas apbalvojumu “Pateicība” par iniciatīvu un profesionālo 

ieguldījumu regulāru izglītojošo programmu cilvēku tirdzniecības novēršanas jautājumos Rīgas 

pilsētas pašvaldības darbiniekiem organizēšanā un informatīvā bukleta “Cilvēku tirdzniecības 

novēršana” sagatavošanā. 

 

http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/projekts-stiprinot-pasvaldibu-lomu-darbam-cina-ar-cilveku-tirdzniecibu-baltijas-69
http://www.cilvektirdznieciba.lv/lv/projekts-stiprinot-pasvaldibu-lomu-darbam-cina-ar-cilveku-tirdzniecibu-baltijas-69

