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Kopsavilkums
Noziedzīgās organizācijas aktīvi darbojas visā pasaulē, un to darbība
ir viens no galvenajiem draudiem Eiropas iedzīvotāju drošībai. Tās
neapstājas pie valstu robežām, un tām ir destruktīva ietekme uz
ekonomiku un sabiedrību visā ES. Organizētajai noziedzībai ir graujoša
ietekme uz sabiedrību, jo tā iedragā tiesisko sistēmu. Jaunākie Eiropola
dati liecina, ka šobrīd ES norit izmeklēšana pret vairāk nekā 5 000
noziedzīgo organizāciju. Vairumam noziedzīgo organizāciju savu
darbības metožu īstenošanai ir nepieciešama tiesiskā iekārta. Valdību
interesēs ir novērst to, ka noziedzīgās organizācijas izmanto tiesisko
infrastruktūru.

Valsts pārvalde nepaļaujas tikai uz
tiesībaizsardzības iestāžu represīvo darbību, lai
apkarotu smagos noziegumus un organizēto
noziedzību. Krimināllikums vien ne vienmēr ir
pietiekami spēcīgs ierocis pret profesionāliem
noziedzniekiem. Līdz ar to efektīvi var būt arī
administratīvie pasākumi. Administratīvās pieejas
mērķis ir papildināt krimināllikumā ietvertos
tradicionālos instrumentus un tā potenciāli
var būt ietekmīgs rīks smago noziegumu
un organizētās noziedzības novēršanā un
apkarošanā. Šajā jaunajā pieejā tiek izmantoti
administratīvie un regulējošie mehānismi, un,
iesaistot plašu dalībnieku loku, tiek īstenota
daudznozaru pieeja. Administratīvās pieejas
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2010. gadā tika izveidots neoficiāls
kontaktpunktu tīkls administratīvajai pieejai
organizētās noziedzības novēršanai un
kavēšanai. Tīklu veido valstu kontaktpunkti.
Tie kalpo par vārteju uz tiesībaizsardzības
iestādēm, valdības ministrijām,
administratīvajām iestādēm un akadēmisko
vidi attiecīgajās valstīs. Sevišķa uzmanība
tiek vērsta uz komandām, vienībām un
departamentiem, kas regulāri pielieto
administratīvās pilnvaras vai netradicionālas
darba metodes praktiskā līmenī daudznozaru
pieejas organizētās noziedzības novēršanai
un traucēšanai īstenošanas ietvaros.
2018. gadā tika nolemts tīkla darbību
padarīt oficiālu, pārdēvējot to par Eiropas
Administratīvās pieejas tīklu smago
noziegumu un organizētās noziedzības
apkarošanai (ENAA). ENAA misija ir uzlabot
izpratni un informētību par administratīvo
pieeju, kā arī tās pielietojumu smago
noziegumu un organizētās noziedzības
apkarošanā visā Eiropas Savienībā.
Administratīvās pieejas terminoloģija ietver
daudzas dažādas ES izmantotās definīcijas,
pieejas un praktiskās metodes. Pirmā (un
vienīgā) administratīvās pieejas definīcija, par
kuru vienojās visas dalībvalstis, ir iekļauta
Padomes 2016. gada 6. jūnija secinājumos.
Administratīvajā pieejā ir apvienoti tālāk
uzskaitītie elementi, pilnībā saskaņojot tos
ar dalībvalstu administratīvajām un tiesību
sistēmām.
1.

2.

Liegt noziedzīgās darbībās
iesaistītām personām izmantot
likumīgo administratīvo infrastruktūru
noziedzīgiem nolūkiem, tostarp
attiecīgā gadījumā procedūras atļauju
saņemšanai, iepirkumiem un subsīdijām.
Izmantot visa veida atbilstošo
administratīvo regulējumu, lai novērstu
un apkarotu noziedzīgu darbību,
ja iespējams valsts likumdošanas
ietvaros, ieskaitot preventīvo skrīningu
un pretendentu (gan privātpersonu,

3.

Koordinēt iejaukšanos, izmantojot
administratīvos instrumentus, lai
papildinātu krimināllikuma ietvaros
īstenotos pasākumus smago noziegumu
un organizētās noziedzības novēršanai,
apkarošanai, traucēšanai vai apspiešanai.

2019. gada 8. novembrī ENAA vienojās
par īsāku, skaidrāku un vieglāk tulkojamu
administratīvās pieejas definīciju, kas ir balstīta
uz Padomes 2016. gada secinājumiem:

“Administratīvā pieeja smagiem noziegumiem un
organizētajai noziedzībai ir papildu veids, kā, dažādām
aģentūrām sadarbojoties informācijas apmaiņā un
barjeru izveides pasākumu īstenošanā, novērst un apkarot
likumīgās sistēmas nepareizu izmantošanu.”

Definīcija tika detalizētāk iedalīta piecos
pīlāros, lai tās praktiskajiem lietotājiem būtu
skaidrāk izprotams administratīvās pieejas
iniciatīvu saturs. Konkrētā iniciatīvā nav jābūt
ietvertiem visiem pieciem pīlāriem, taču tas
ir labs indikators administratīvās pieejas
sekmīgai īstenošanai.

1. Likumīgās sistēmas
nepareizas izmantošanas
smagos noziegumos un
organizētajā noziedzībā
novēršana un apkarošana
Gan valsts, gan vietējām pārvaldes
iestādēm ir būtiska loma un tām ir jābūt
pieejamiem nepieciešamajiem rīkiem,
lai apkarotu smagos noziegumus un
noziedzīgo organizāciju darbību. Līdz
ar to varas iestādēm ir īpaša interese
atturēt noziedzniekus no ekonomiskās
vai tiesiskās infrastruktūras izmantošanas
likumīgu ienākumu gūšanai vai uzņēmumu
ļaunprātīgas izmantošanas noziedzīgas

Kopsavilkums

gan juridisku personu) uz atļaujām,
iepirkumiem un subsīdijām uzraudzību,
kā arī slēdzot vai atsavinot telpas, kurās
vai kuru tuvumā noziedzīgas darbības
rezultātā tiek traucēts sabiedriskais miers.

ietvaros valsts pārvalde, it sevišķi vietējā
līmenī, izmanto atsevišķas savas pilnvaras
un pienākumus organizētās noziedzības
darbības traucēšanai vai kavēšanai.
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darbības īstenošanai un noziedzīgi iegūtu
līdzekļu novirzīšanai šiem mērķiem. Ir arī
administratīvie pasākumi, kas vērsti uz
sabiedriskā miera traucēšanas novēršanu,
taču ENAA ietvaros administratīvā pieeja
tiek izmantota smagu noziegumu un
organizētās noziedzības apkarošanai.

2. Papildu pasākumi
Administratīvā pieeja paredz izmantot
administratīvus un regulējošus
mehānismus, kā arī daudznozaru pieeju,
iesaistot plašu personu loku, lai papildinātu
tradicionālos krimināltiesiskos pasākumus
nolūkā apkarot organizēto noziedzību.
Īstenojot administratīvo pieeju sazobē
ar tradicionālajiem krimināltiesiskajiem
instrumentiem, tā ir efektīvāka nekā, ja tā
tiek izmantota tikai kā papildinājums citiem
pasākumiem. Turklāt ar administratīvajiem
pasākumiem vien noziedzīgās organizācijas
apkarot nav iespējams. Līdz ar to
administratīvā pieeja ir uzskatāma par
tradicionālo organizētās noziedzības
apkarošanas pieeju papildinājumu.

3. Aģentūru savstarpējā
sadarbība
Papildus juridiskiem šķēršļiem daudzas
dalībvalstis diemžēl saskaras ar problēmām
saistībā ar organizāciju struktūru. Bieži vien
aģentūrām ir pašām savas neredzamās
struktūrvienības, kas tiecas aizstāvēt
pašas savas intereses, nodalot savstarpēji
izslēdzošas atbildības, uzraudzības
un politiskās atbildības jomas. Tas var
traucēt efektīvai administratīvās pieejas
īstenošanai. Administratīvā pieeja bieži
tiek dēvēta par “attālinātu kopdarbu”, t.i.,
dažādas iestādes un administrācijas cīnās
ar smagiem noziegumiem un organizēto
noziedzību savas kompetences ietvaros.
Līdz ar to administratīvās pieejas sekmīga
īstenošana ir atkarīga no sadarbības
ar citiem partneriem drošības nozarē,
piemēram, policiju, prokuratūru un nodokļu
administrāciju.

4. Informācijas apmaiņa
“Attālinātā kopdarba” atslēga ir informācijas
apmaiņa starp administratīvajām, finanšu
un tiesībaizsardzības iestādēm vienas
valsts vai reģiona ietvaros. Vietējām
iestādēm ir būtiski svarīgi piekļūt
informācijai un atvērtiem avotiem, lai varētu
pieņemt pamatotus lēmumus. Līdz ar to
šai piekļuvei un informācijas apmaiņai
starp attiecīgajām ieinteresētajām pusēm ir
nepieciešams juridiskais pamats. Vietējām
iestādēm ir nepieciešama pieeja tiesu
datiem, lai apstiprinātu aizdomas par
pastāvošām saiknēm starp noziedzīgām
organizācijām, uzņēmējiem, uzņēmumiem
un iedzīvotājiem. Vietējās administratīvās
iestādes ir ļoti lielā mērā atkarīgas
no prokuratūras un policijas sniegtās
informācijas. Diemžēl daudzās dalībvalstīs
apmaiņa ar informāciju pagaidām notiek
tikai vienā virzienā — no vietējām iestādēm
pārējiem partneriem, bet ne otrādi. Šāda
situācija ir problemātiska un to galvenokārt
izraisa likumu radīti šķēršļi.

5. Pasākumi šķēršļu
radīšanai
Valsts pārvaldes iestādēm, it sevišķi vietējā
līmenī, ir nepieciešamās pilnvaras, lai savas
kompetences ietvaros īstenotu pasākumus
noziedzīgo organizāciju darbības
traucēšanai un kavēšanai. Administratīvās
pieejas būtība ir nodrošināt vietējām
pārvaldes iestādēm nepieciešamos rīkus
(piem., licenču atņemšana veselības
aizsardzības nolūkā), lai nepieļautu
likumīgās sistēmas izmantošanu
noziedzīgiem nolūkiem. Iestādes var atrast
veidus, kā vērsties pret noziedzību un
noziedzīgām organizācijām. Varas iestādes
var identificēt jomas, kur pagrīdes pasaule
saskaras ar leģitīmo sabiedrības daļu.
Pēc tam tās var koordinēt šajās jomās
veicamos pasākumus, iesaistot dažādus
partnerus vai izmantojot krimināltiesiski
administratīvos instrumentus smagu
noziegumu un organizētās noziedzības
apkarošanai.
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Priekšvārds

Priekšvārds
Tīkls ar prieku prezentē šo ES Administratīvās pieejas rokasgrāmatas trešo versiju. Šī
ES rokasgrāmata ir paredzēta ES dalībvalstu politikas veidotājiem, valsts ierēdņiem,
tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem un citām būtiskākajām ieinteresētajām pusēm, kas ir
iesaistītas smagu noziegumu un organizētās noziedzības novēršanā un apkarošanā.
Šajā rokasgrāmatā ir iekļauts īss tīkla vēstures pārskats, pēc tam pievēršoties administratīvās
pieejas definīcijai un pieciem pīlāriem, ilustrējot tos ar administratīvās pieejas iniciatīvu
piemēriem. Nobeigumā ir sniegts pārskats par to, kas šajā jomā ES ietvaros jau ir paveikts.
Šī rokasgrāmata ir papildinājums ES rokasgrāmatas pirmajai (2011.g.) un otrajai (2014.g.)
versijai, kurās tika sniegts dalībvalstīs īstenoto administratīvās pieejas iniciatīvu pārskats,
veicinot informētību par tām. Trešā versija tiks tulkota visās ES oficiālajās valodās.
Rokasgrāmata būs publiski pieejama tīmekļa vietnē www.administrativeapproach.eu.
Administratīvās pieejas iniciatīvas būs pieejamas tikai Eiropola ekspertu platformas
Administratīvās pieejas grupā un ENAA tīmekļa vietnes reģistrēto lietotāju sadaļā. Lai
saņemtu piekļuvi šai informācijai, sazinieties ar savu valsts kontaktpunktu.
Mēs ceram, ka šī rokasgrāmata kalpos par vērtīgu informatīvo atsauces materiālu praktiskajā
darbā iesaistītajiem, kā arī politikas veidotājiem, uzlabojot izpratni par netradicionālu metožu
izmantošanas lietderību smagu noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanā, kā arī
veicinās plašāku sadarbību un pieredzes un zināšanu apmaiņu visā Eiropas Savienībā.
Visbeidzot mēs ceram, ka šis trešais ES rokasgrāmatas izdevums tiks plaši izplatīts
būtiskākajām ieinteresētajām personām dalībvalstu administratīvo iestāžu ietvaros. Komentāri
un turpmākos izdevumos izmantojami papildinājumi tiks augstu novērtēti, un tos var iesūtīt
tīklam ar attiecīgo valstu kontaktpunktu starpniecību.
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Administratīvās pieejas mērķis ir papildināt tradicionālos krimināltiesiskos pasākumus
organizētās noziedzības kavēšanai un novēršanai. Šajā jaunajā pieejā tiek izmantoti
administratīvie un regulējošie mehānismi, un, iesaistot plašu dalībnieku loku, tiek īstenota
daudznozaru pieeja. Administratīvās pieejas terminoloģija ietver daudzas dažādas ES
izmantotās definīcijas, pieejas un praktiskās metodes. Tas bieži vien noved pie neskaidrībām
attiecībā uz to, ko tad īsti šī pieeja ietver. Viens no šīs rokasgrāmatas mērķiem ir novērst
šīs neskaidrības, sniedzot skaidru administratīvās pieejas aprakstu un paskaidrojot, kas ir
nepieciešams tās efektīvai īstenošanai.

A. Vietējās pārvaldes ietekmes graušana
Organizētajai noziedzībai ir graujoša
ietekme uz sabiedrību, jo tā iedragā
tiesisko sistēmu. Ar organizēto noziedzību
mēs galvenokārt saprotam sistemātisku
noziegumu izdarīšanu. Tie var būt
vardarbīgi nodarījumi, piemēram, kas
veikti narkotiku piegādes, izplatīšanas
un lietošanas ietvaros nelegālo narkotiku
tirgū3. Šādā noziedzīgā darbībā tiek iegūti
nelegāli līdzekļi un veidojas ekonomiski
dominējoši stāvokļi, notiek korupcija
un tirgus kropļošana, kā arī veidojas
pagrīdes un leģitīmās sabiedrības
savstarpējā atkarība. Šāda veida
noziegumi bieži vien ir neredzami, taču
var arī izpausties publiskajā telpā kā
iebiedēšana vai vardarbība4. Noziedzīgas
organizācijas vardarbību izmanto kā
kontroles uzturēšanas stratēģiju dažādās
situācijās, tostarp teritoriālos strīdos,
sodot krāpniekus, iekasējot parādus un
sadursmēs ar policiju.

Lai arī noziedznieki bieži darbojas pārreģionālā
vai starptautiskā mērogā, graujoša noziedzība
izpaužas daudz un dažādās formās un tai ir
plašas saknes vietējā līmenī5.

Viena no galvenajām varas graušanas iezīmēm ir tas,
ka noziedznieki cenšas aizstāt valsts varu ar saviem
noteikumiem.
Piemērs. “Noziedznieki pa nabadzīgiem
pilsētas rajoniem pārvietojas dārgās luksusa
klases automašīnās. Skaidrs, ka kaut kas nav
kārtībā. Viņi vienkārši vēlas demonstrēt, ka
ielas pieder viņiem.” Bez šaubām valsts varas
ietekmes mazināšana ir daļa no noziedzīgas
pasaules dzīves; ja kāds nevēlas sadarboties,
pret viņu tiek vērsti draudi vai no šīs personas
atbrīvojas vardarbības vai korupcijas ceļā.
Taču varas ietekmes mazināšanai ir vēl dziļāka
nozīme, tā ir vēlme pēc autonomijas un
nepatika pret pilsoniskās sabiedrības attīstību.
Tā arī ir pretošanās esošajai kārtībai un valstij
kā šīs kārtības simbolam6.

Ievads

Organizētā noziedzība ir dinamiska un nepārtrauktā attīstībā esoša parādība ar globālu
tvērienu. Tai ir degradējoša ietekme uz ekonomiku un sabiedrību visā ES. Jaunākie Eiropola
dati liecina, ka šobrīd ES norit izmeklēšana pret vairāk nekā 5 000 noziedzīgo organizāciju1.
Starptautiskā mērogā aktīvo noziedzīgo organizāciju skaits skaidri norāda uz smagu
noziegumu un organizētās noziedzības milzīgajiem apmēriem un potenciālo ietekmi ES.
Šīs noziedzīgās organizācijas ir ļoti daudzveidīgas un spēj strauji mainīt savas darbības
metodes. Tās arī ir ļoti noturīgas un prasmīgi spēj izvairīties no likuma prasībām. Noziedzīgās
organizācijas neierobežo ģeogrāfiskās robežas, tās savā labā izmanto Šengenas zonas
nodrošināto cilvēku brīvo pārvietošanos, izstrādājot jaunus maršrutus cilvēku tirdzniecībai,
naudas atmazgāšanai, narkotiku, ieroču un citu nelikumīgu preču apritei. Šīs noziedzīgās
aktivitātes kļūst aizvien kompleksākas, un to īstenošanai ir nepieciešamas dažādas prasmes
un tehniskās iemaņas. Visbīstamākās noziedzīgās organizācijas ir tādas, kas gūto peļņu spēj
ieguldīt leģitīmajā ekonomikā, tādējādi mazinot tiesiskās sistēmas nozīmi2.

12

B. Kādēļ smagi noziegumi un organizētā
noziedzība būtu jāapkaro ar
administratīvo pieeju
Valsts pārvalde nepaļaujas tikai uz
tiesībaizsardzības iestāžu represīvo
darbību, lai apkarotu smagus noziegumus
un organizēto noziedzību. Krimināllikums
vien ne vienmēr ir pietiekami spēcīgs
ierocis pret profesionāliem noziedzniekiem.
Cietumsodu noziedznieki parasti uztver
kā savu uzņēmējdarbības risku. Savukārt
administratīvie pasākumi var apturēt veselu
noziedzīgu uzņēmumu un tā kriminālo
darbību un līdz ar to būt efektīvāki7.
Smagos noziegumos un organizētajā
noziedzībā iesaistītie noziedznieki
bieži vien nenodarbojas tikai ar pilnībā
nelegālu rūpalu, piemēram, narkotiku
kontrabandu, krāpšanu vai noziedzīgiem
nodarījumiem pret īpašumu. Viņi arī
iegulda savus līdzekļus likumīgā darbībā
un uzņēmumos, piemēram, lai izmantotu
noziedzīgi iegūto peļņu vai gūtu legālus
ienākumus. Noziedznieki var izveidot
vai pārņemt būvniecības uzņēmumu
un pēc tam piedalīties iepirkumos, lai
saņemtu valdības līgumus. Lielākajai daļai
organizētās noziedzības “uzņēmējdarbības
procesu” ir nepieciešams legāls ietvars.
Līdz ar to varas iestādēm ir īpaša interese
atturēt noziedzniekus no ekonomiskās
infrastruktūras izmantošanas likumīgu
ienākumu gūšanai vai uzņēmumu
ļaunprātīgas izmantošanas noziedzīgas
darbības īstenošanai un noziedzīgi iegūtu
līdzekļu novirzīšanai šiem mērķiem.

Piemērs. Dažās valstīs vietējās pārvaldes
iestādes vai attiecīgās inspekcijas var uz
administratīvo tiesību pamata izdot lēmumu
uz noteiktu laiku slēgt ēku, kurā tiek
audzēta marihuāna. Nodokļu administrācija
un sociālie dienesti var piemērot papildu
sankcijas un sodus. Audzētavas īpašnieku
tiesāšana ir krimināltiesisko iestāžu
atbildības joma.
Administratīvajā pieejā var arī ietvert tādus
administratīvos pasākumus kā uzņēmumu,
kuri piedalās publiskajos iepirkumos,
drošības pārbaudes vai skrīningu un/vai
atteikt vai atsaukt atļaujas uzņēmumiem,
kam ir konstatēta saikne ar organizēto
noziedzību. Administratīvās pieejas ietvaros
valsts pārvaldes iestādes, it sevišķi vietējā
līmenī, rīkojas uz savu konkrēto pilnvaru
un pienākumu pamata, lai kavētu un
traucētu noziedzīgo grupējumu darbību.
Mērķis ir pārvaldes iestādēm nodrošināt
nepieciešamos instrumentus, lai novērstu
likumīgās sistēmas izmantošanu
noziedzīgiem nolūkiem un apkarotu
noziedzību, kā arī noziedzīgo grupējumu
darbības iespējas.

Īstenojot administratīvo pieeju vai saskaņojot tās
izmantošanu ar krimināllikumā ietvertajiem tradicionālajiem
instrumentiem, tā var būt ietekmīgs rīks smago noziegumu
un organizētās noziedzības novēršanā un apkarošanā.
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“Attālināta kopdarba” princips var būt
lietderīgs ne tikai valsts un vietējām
pārvaldes iestādēm. Tas var arī būt
noderīgs starptautiskā līmenī. Piemēram,
Vācijai un Nīderlandei pastiprinot represīvos
pasākumus pret noziedzīgām motociklistu
bandām, pastāv risks, ka Māsas-Reinas
eiroreģiona Beļģijas daļa saskarsies ar
noziedzīgo motociklistu bandu darbības
aktivizēšanos. Piemēram, Beļģijas
Limburgas reģionā ir tikušas izveidotas
aizvien vairāk klubu mītnes, teritorijas ir
sadalītas un marķētas, un savstarpēju
sadursmju rezultātā ir notikušas
slepkavības8. Līdz ar to valdībām ir jāņem
vērā izstumšanas efekts. Noziedzīgās
organizācijas vienmēr meklē vieglāko ceļu,
tādēļ tās pārceļ savu darbību uz pilsētām/
reģioniem, kur pastāv mazāk šķēršļu.
Šo parādību dēvē par izstumšanas jeb
ūdensgultas efektu9. 3.D.1. nodaļā ir
aprakstīti pirmie ES izmantotie barjeru
modeļi. Šādu barjeru modeļu izmantošanai
ir būtiska nozīme noziedzības apkarošanā
visas Eiropas mērogā, lai novērstu
izstumšanas efekta veidošanos uz citām
dalībvalstīm.

Šādas administratīvās pieejas sekmīgums ir atkarīgs no
sadarbības ar citiem partneriem drošības jomā, piemēram,
policijas un prokuratūras.

Šajā kontekstā viens no galvenajiem
priekšnoteikumiem ir informācijas apmaiņa
starp dažādām organizācijām un ne tikai
valsts līmenī.

Ievads

Šīs pieejas pamata princips ir tas, ka
valsts un vietējām pārvaldes iestādēm
(t.i., pašvaldībām un iekšlietu, finanšu,
nodarbinātības un sociālo jautājumu
ministrijām) ir nozīmīga loma organizētās
noziedzības novēršanā un apkarošanā.
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2
Eiropas tīkls
administratīvai
pieejai smagu
noziegumu un
organizētās
noziedzības
apkarošanā
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2009. gada Stokholmas programmā11
pirmo reizi tika norādīts, ka noziedzības
līmeņa efektīvai mazināšanai var izmantot
daudznozaru pieeju. Administratīvos
pasākumus var izmantot kā vienu ieroci
vispārējā cīņā pret organizēto noziedzību.
Administratīvās iestādes (t.i., pašvaldības
un iekšlietu, finanšu, nodarbinātības un
sociālo jautājumu ministrijas) bieži vien
ir atbildīgas par atbilstības uzraudzību
un regulatīviem jautājumiem (piem.,
atļaujām un licencēšanas sistēmām)
noteiktās uzņēmējdarbības nozarēs, ko ES
dalībvalstīs ir iecienījuši noziedznieki.
Rezultātā Beļģijas prezidentūras laikā
2010. gadā tika izveidots neoficiālais
kontaktpunktu tīkls saistībā ar
administratīvo pieeju organizētās
noziedzības novēršanai un
apkarošanai (turpmāk — neoficiālais
tīkls), iekļaujot to Padomes 2010. gada
5. novembra secinājumos12. Tika nolemts,
ka tīklu veidos valstu kontaktpunkti, kas
kalpo par vārtejām uz tiesībaizsardzības
iestādēm, valdības departamentiem,
administratīvajām iestādēm un akadēmisko
vidi konkrētajā valstī. Sevišķa uzmanība
tiek vērsta uz komandām, vienībām
un departamentiem, kas regulāri
pielieto administratīvās pilnvaras vai
netradicionālas darba metodes praktiskā
līmenī daudznozaru pieejas organizētās
noziedzības novēršanai un traucēšanai
īstenošanas ietvaros.

Tika nolemts, ka neoficiālā tīkla mērķis ir stimulēt un
veicināt administratīvajos pasākumos noziedzīgo
organizāciju un, nepieciešamības gadījumā arī citu
atbilstošo noziedzības jomu, apkarošanā kompetento
kontaktpunktu tīkla izveidi atbilstoši attiecīgo valstu
vajadzībām un konkrētajiem apstākļiem.

Pirmā ES rokasgrāmata tika publicēta
Ungārijas prezidentūras laikā 2011. gadā.
ES rokasgrāmatas nosaukums bija
“Papildinošas pieejas un pasākumi
organizētās noziedzības novēršanai un
apkarošanai”13, un tajā bija apkopoti labās
prakses piemēri no ES dalībvalstīm.
Polijas prezidentūras laikā 2011. gadā tika
nolemts paplašināt neoficiālo tīklu, aptverot
visas organizētās noziedzības jomas, jo
tika atzīts, ka administratīvie pasākumi
varētu būt noderīgi cīņā pret dažādiem
kriminālajiem draudiem, ne tikai mobilajām
noziedzīgajām grupām. Papildu tam
attiecībā uz neoficiālā tīkla uzdevumiem tika
piedāvāti tālāk uzskaitītie priekšlikumi.

› Veicināt administratīvo pasākumu
koncepcijas izpratni.

› Izvērtēt iespējas stiprināt informācijas

›
›
›
›

apmaiņu starp administratīvajām
iestādēm un tradicionālajām
tiesībaizsardzības iestādēm.
Veicināt savstarpēju dalīšanos ar labās
prakses piemēriem.
Ierosināt jaunas iniciatīvas administratīvo
pasākumu izstrādei.
Ar Padomes prezidentūras starpniecību
ziņot par sanāksmes secinājumiem
attiecīgajai Padomes darba grupai.
Sanākt vismaz reizi pusgadā.

ENAA

Lisabonas līgumā10 ir noteikts, ka Eiropas
Parlaments un Eiropas Savienības Padome
(turpmāk — Padome) saskaņā ar parasto
likumdošanas procedūru var noteikt
pasākumus, lai veicinātu un atbalstītu
dalībvalstu rīcību noziedzīgu nodarījumu
novēršanas jomā, neiekļaujot šādos
pasākumos dalībvalstu normatīvo aktu
tuvināšanu.
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Turpmāko Eiropas Savienības Padomes
prezidentūru darbības laikā dalībvalstu
un ES iestāžu pamata grupa ir veicinājusi
šo priekšlikumu īstenošanu un neoficiālā
tīkla lomas attīstīšanu un stiprināšanu.
Pie paveiktā jāpiemin Eiropola ekspertu
platformas (EPE) administratīvajai pieejai
izstrāde, kā arī otrās ES rokasgrāmatas
“Papildinošas pieejas un pasākumi
organizētās noziedzības novēršanai
un apkarošanai” sagatavošana un
publicēšana. Otrā rokasgrāmata tika izdota
Lietuvas prezidentūras laikā 2013. gadā14.
Nīderlandes prezidentūras laikā 2016. gadā
tika secināts, ka ir nepieciešams izstrādāt
un pilnveidot administratīvo pieeju, lai
novērstu un apkarotu noziedzību, jo
īpaši smagus noziegumus un organizēto
noziedzību. Tādēļ visas dalībvalstis pirmo
reizi vienojās par administratīvās pieejas
definīciju, kas tika iekļauta 2016. gada
6. jūnija Padomes secinājumos15.

Pilnībā ievērojot dalībvalstu administratīvo
un tiesisko regulējumu, administratīvajā
pieejā ir apvienoti tālāk uzskaitītie elementi.

› Liegt noziedzīgās darbībās iesaistītām
personām izmantot likumīgo
administratīvo infrastruktūru noziedzīgiem
nolūkiem, tostarp attiecīgā gadījumā
procedūras atļauju saņemšanai,
iepirkumiem un subsīdijām.
› Piemērot visus atbilstošos administratīvo
noteikumu veidus, lai novērstu un
apkarotu nelikumīgas darbības, ja
iespējams, ar valsts tiesību aktiem,
tostarp veicot to personu (fizisku un
juridisku) profilaktisku skrīningu un
uzraudzību, kas iesniedz pieteikumu
atļaujām, iepirkumiem un subsīdijām, kā
arī slēdzot vai atsavinot telpas, ja šajās
telpās vai to tuvumā kaitīgu noziedzīgu
darbību dēļ tiek traucēta sabiedriskā
kārtība.

Stokholmas programma

Beļģijas prezidentūra

Padomes 5. novembra
secinājumi (15875/10),
ar kuriem tika izveidots
neoﬁciālais tīkls

Ungārijas
prezidentūra

Pirmā ES
rokasgrāmata

ENAA VĒSTURES PĀRSKATS

2010
2011
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administratīvos instrumentus, ar ko
papildina rīcību, ko veic saskaņā ar
krimināltiesībām, lai novērstu, apkarotu,
grautu un apturētu smagu un organizētu
noziedzību.
2017. gada augustā Eiropas Noziedzības
novēršanas tīkla (EUCPN) sekretariāta
ietvaros tika izveidots ENAA sekretariāts.
Mērķis bija atslogot valstu kontaktpunktus,
izveidojot pilnībā funkcionējošu sekretariātu
tīkla ikdienas darbības pārvaldīšanai un
organizēšanai.

ENAA

› Veikt koordinētas darbības, izmantojot

darba programmas gala ziņojums. Šajā
sanāksmē tika arī ierosināts neoficiālo tīklu
sasaistīt ar Tiesībaizsardzības jautājumu
darba grupu un mainīt tā nosaukumu
no neoficiālā tīkla uz Eiropas Tīklu
administratīvajai pieeja smago noziegumu
un organizētās noziedzības apkarošanā
(ENAA). 2018. gada 30. oktobrī tika
izstrādāts tīkla jaunais nolikums, sniedzot
tā darbībai oficiālu pamatu.

2018. gada 1. februāra tīkla pilnsapulcē
dalībvalstis pieņēma trešo daudzgadu
darba programmu 2018.–2020. gadam. Tā
paredz turpināt iepriekšējās programmas
īstenošanas laikā iesākto. 2018. gada
martā Tiesībaizsardzības jautājumu darba
grupā tika prezentēts 2015.–2017. gada

Itālijas prezidentūra

Kipras prezidentūra

Somijas prezidentūra

Otrā darba programma
2015.–2017. gadam

COSI noteiktie mērķi
un pirmā darba
programma 2012.–
2014. gadam

Igaunijas
prezidentūra

Pirmie ES barjeru modeļi
attiecībā uz organizētiem
noziedzīgiem nodarījumiem
pret īpašumu un
sintētiskajām narkotikām

Sekretariāta
izveide
Horvātijas prezidentūra

Polijas
prezidentūra

Lietuvas prezidentūra

Bulgārijas prezidentūra

Otrā ES
rokasgrāmata

• Nosaukuma maiņa uz
ENAA

Nīderlandes prezidentūra

ES pirmā
administratīvās
pieejas deﬁnīcija

Plašāks
skatījumss

2011

2012

2013

2014

2016

Trešā ES
rokasgrāmata par
administratīvo
pieeju Eiropas
Savienībā

• Trešā darba programma
2018.–2020. gadam

2017

2018

2019

2020
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3
Administratīvās
pieejas
skaidrojums
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Administratīvās pieejas terminoloģija
ietver daudzas dažādas ES izmantotās
definīcijas, pieejas un praktiskās metodes.
Tas var radīt neskaidrības attiecībā uz
to, ko tad īsti šī pieeja ietver. Līdztekus
dažādu valstu izmantotajām interpretācijām
un definīcijām, šobrīd pastāv trīs Eiropas
mēroga definīcijas.
Pirmās definīcijas centrā ir noziedzības
novēršana. Šī definīcija ir dota Tilburgas un
Lēvenes universitāšu 2015. gadā izdotā
grāmatā. Izpētes laikā kļuva skaidrs, ka
administratīvā pieeja ir vienlīdz svarīga
noziedzības apspiešanai un traucēšanai,
tādēļ autori nolēma definīciju papildināt
šādi:

“Administratīva pieeja (smagiem
noziegumiem un organizētajai)
noziedzībai ietver nelikumīgas
darbības veicināšanas novēršanu,
liedzot noziedzniekiem izmantot
likumīgo administratīvo infrastruktūru,
kā arī īstenojot koordinētu
iejaukšanos (“attālinātais kopdarbs”),
lai traucētu un apspiestu (smagos
noziegumus un organizēto)
noziedzību un sabiedriskās kārtības
traucēšanu16.”

Otrā un svarīgākā definīcija ir tā, par kuru
tika panākta vienošanās Nīderlandes
prezidentūras laikā 2016. gadā. Šī ir
pirmā (un vienīgā) administratīvās pieejas
definīcija, par kuru ir vienojušās visas
dalībvalstis, to ietverot 2016. gada 6. jūnija
Padomes secinājumos17.
Administratīvajā pieejā ir apvienoti tālāk
uzskaitītie elementi, pilnībā saskaņojot tos
ar dalībvalstu administratīvajām un tiesību
sistēmām.

1.

Liegt noziedzīgās darbībās iesaistītām personām
izmantot likumīgo administratīvo infrastruktūru
noziedzīgiem nolūkiem, tostarp attiecīgā
gadījumā procedūras atļauju saņemšanai,
iepirkumiem un subsīdijām.

2.

Piemērot visus atbilstošos administratīvo
noteikumu veidus, lai novērstu un apkarotu
nelikumīgas darbības, ja iespējams, ar valsts
tiesību aktiem, tostarp veicot to personu
(fizisku un juridisku) profilaktisku skrīningu un
uzraudzību, kas iesniedz pieteikumu atļaujām,
iepirkumiem un subsīdijām, kā arī slēdzot vai
atsavinot telpas, ja šajās telpās vai to tuvumā
kaitīgu noziedzīgu darbību dēļ tiek traucēta
sabiedriskā kārtība.

3.

Veikt koordinētas darbības, izmantojot
administratīvos instrumentus, ar ko papildina
rīcību, ko veic saskaņā ar krimināltiesībām, lai
novērstu, apkarotu, grautu un apturētu smagu
un organizētu noziedzību.

Administratīvās pieejas skaidrojums

A. Definīciju labirinti
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ES, konkrētāk Nīderlandē un Beļģijā,
administratīvā pieeja tiek īstenota plašāk
nekā sākotnēji gaidīts. Līdz ar to CONFINE
projekta (sk. 3.D.3. nodaļu) sākumā tās
vienojās skaidru kopīgu definīciju, uzsverot,
ka šī koncepcija var būt daudz plašāka
nekā sākotnēji paredzēts:
“Administratīva pieeja organizētai un/
vai kārtību graujošai noziedzībai nozīmē,
ka iestādes ar administratīvām pilnvarām
novērš un/vai apkaro nelikumīgas
darbības veicināšanu, novēršot likumīgo
administratīvo struktūru ļaunprātīgu
izmantošanu noziedzīgos nolūkos18.”
Divās ekspertu sanāksmēs, kas tika
rīkotas trešās ES rokasgrāmatas
sagatavošanas ietvaros, vairāki eksperti,
politikas veidotāji un akadēmiķi vienojās,
ka augstākminēto definīciju formulējums
ir sarežģīts. Šobrīd Padomes 2016. gada

secinājumos ietvertā definīcija ir
vienīgā, par ko ir vienojušās visas ES
dalībvalstis, un līdz ar to tā ir vienīgā
oficiālā administratīvās pieejas definīcija.
Padomes secinājumos ietvertā definīcija
un darbības joma bija visnotaļ sarežģītas.
Bija skaidrs, ka administratīvās pieejas
ideju ir nepieciešams pasniegt skaidrā
un praktiski pielietojamā formā. Ekspertu
sanāksmju rezultātā un balsojumā, kurā
piedalījās visi tīkla dalībnieki, tika panākta
vienošanās par vienkāršu un viegli
tulkojamu administratīvās pieejas definīciju,
kuras pamatā ir Padomes 2016. gada
secinājumos iekļautā definīcija.
2019. gada 8. novembrī ENAA vienojās
par īsāku, skaidrāku un vieglāk tulkojamu
administratīvās pieejas definīciju, kas
ir balstīta uz Padomes 2016. gada
secinājumiem:

“Administratīvā pieeja smagiem noziegumiem un organizētajai
noziedzībai ir papildu veids, kā, dažādām aģentūrām
sadarbojoties informācijas apmaiņā un barjeru izveides
pasākumu īstenošanā, novērst un apkarot likumīgās sistēmas
nepareizu izmantošanu.”
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PIEZĪME. Viens no šīs rokasgrāmatas mērķiem ir dalīties ar administratīvās pieejas
iniciatīvām. Šīs administratīvās pieejas iniciatīvas ir apkopotas pielikumā,
kas ir publicēts Eiropola ekspertu platformas (EPE)19 Administratīvās
pieejas organizētās noziedzības apkarošanai grupā. Valstu kontaktpunkti
nolēma administratīvās pieejas iniciatīvas neizplatīt publiski. Iemesls
šādam lēmumam ir vēlme, lai šī informācija nebūtu pieejama personām
ar negodprātīgiem nolūkiem. Pielikums tiks publicēts arī ENAA tīmekļa
vietnes reģistrēto lietotāju sadaļā. Papildu informāciju ir iespējams saņemt,
sazinoties ar ENAA valsts kontaktpunktu, kuri norādīti tīmekļa vietnē
www.administrativeapproach.eu.

Administratīvās pieejas iniciatīvas tika
apkopotas ar Eiropas Savienības Padomes
Tiesībaizsardzības jautājumu darba grupas
un ENAA izsūtītu aicinājumu. Pēc tam
šie labās prakses piemēri tika analizēti
ekspertu sanāksmē. Kopumā ENAA tika
iesūtīta 61 iniciatīva no 16 dalībvalstīm20.
Piecas dalībvalstis21 atbildēja, ka tās šobrīd
neīsteno administratīvās pieejas iniciatīvas
un septiņas dalībvalstis22 neatsaucās
aicinājumam.

No 61 saņemtās administratīvās
pieejas iniciatīvas eksperti par īstenām
administratīvās pieejas iniciatīvām atzina
29. Galvenais iemesls, kādēļ atlikušās 32
iniciatīvas netika iekļautas sarakstā, bija
tas, ka vairumā gadījumu trūka informācijas
apmaiņas starp dažādām iestādēm. Taču
šis ir būtisks efektīvas administratīvās
pieejas elements.
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B. Pašreizējā situācija administratīvās
pieejas izmantošanā ES

22

Dalībvalstu iesūtītās iniciatīvas

0

Austrija
Beļģija
Bulgārija
Horvātija
Kipra
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija
Ungārija
Īrija
Itālija
Latvija
Lietuva
Luksemburga
Malta
Nīderlande
Polija
Portugāle
Rumānija
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Zviedrija
Apvienotā Karaliste

2

4

6

8

10

12

14
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∞
∞
∞
∞

No response
AA initiatives
Initiative but no AA
No initiatives
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Multi-Agency

Sharing of
information

Actions

W

W

W

W

W

AA

1. Written scenario to tackle domicile fraud

W
W
W
W
W
W

W
W
W
a
X
X

W
W
W
X
X
X

W
W
W
X
W
W

W
W
W
a
X
X

AA

W
W
W
W
W

W
W
X
X
X

W
W
X
X
X

W
W
X
X
X

W
W
X
a
X

AA

W
W
W

X
W
X

a
W
X

X
W
X

a
W
X

Not AA

9. Programme proposed by the General Directorate National Police to the local
authorities for triggering an informative preventive campaign against the
phone frauds

W

X

X

X

X

Not AA

10. Specialized Interdepartmental Unit for Support the Investigation of Organized Crime Related to Tax Offenses

W

W

W

a

W

AA

W
W

W
X

W
X

W
X

a
X

AA

W

W

W

W

W

AA

Country
Austria
Belgium

2. Written scenario for integrated ‘Flex’-actions
3. Written scenario: admin. approach of OMG
4. Protocols
5. Roadshows
6. SPOC’s

Bulgaria

1. National Strategy for Prevention and Fight against Irregularities and frauds
affecting the EU financial interests
2. Interdepartmental Coordination Centre for Counteracting the Contraband/
the Smuggling and Control of the Movement of Goods and Goods at Risk
3. National Council on Crime Prevention
4. Spasi dete (Save a Child)
5. Signed a Memorandum of Understanding between the General Directorate
Combating Organized Crime – Ministry of Interior and the Association of
Banks in Bulgaria
6. Control of the Narcotic Substances and the Precursors/Countering the
trafficking and the trade with narcotics
7. Interdepartmental Commission on Control of Precursors
8. Mechanism for the identification of victims of telephone fraud and
prevention

11. Collaboration between the General Directorate Combating Organized
Crime of Ministry of Interior and National Customs Agency of the Republic
of Bulgaria
12. National Referral Mechanism for Support of Trafficked Persons

Additional
comments

Complementary

1. EMPACT EnviCrime OA 2.7

Initiative

Organised
crime

Dalībvalstu
iesūtītās
iniciatīvas
Initiatives
received
from MS

AA
AA
Not AA, but guideline/
toolbox material.
Not AA, but guideline/
toolbox material.
Not AA, but guideline/
toolbox material.

AA
Not AA
Not AA
Not AA

AA
Not AA

Not AA

Czech
Republic

1. Tax Cobra

Denmark

1. Mobile Organized Crime Groups Systematic monitoring of “tourists” in DK.

W

X

X

X

X

Not AA

Finland

1. Administrative approach to tackling organised crime

W

a

a

a

a

Start-up of an AA

Germany

1. Curafair

W

W

W

W

W

AA

Italy

1. The fight against criminal organizations’ illegal assets. The system of
prevention measures.

W

a

W

a

W

AA

W
W

X
a

X
W

X
a

X
W

Not AA

Latvia

1. Combatting and prevention of Money Laundering
2. Legislative approach to the control of circulation of new psychoactive
substances

AA

Multi-Agency

Sharing of
information

Actions

W
X
W
X
X
a
a
W

W
X
W
X
X
a
X
W

W
a
W
X
X
a
X
W

AA

W
W
W

W
W
W

W
W
W

W
W
W

AA

3. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Talks

W
W
W

Poland

1. National Safety Threat Map

W

W

W

W

W

AA

Portugal

1. Establishment of the Portuguese Authority for the Prevention and Fight
against Violence in Sport (APCVD)

W
W
X
W
W
X
X
X
W

X
X
X
a
X
X
X
X
X

a
X
X
a
X
X
X
X
X

X
X
X
a
X
X
X
X
X

X
X
X
a
X
X
X
X
X

Not AA

Country

1. Blocking of IMEI and SIM in Mobile Devices
2. A Search for Missing Children in the Rapid Child Search System “Amber Alert
Facebook“
3. Municipality Coordination Committees for the Fight against Trafficking in
Human Beings.
4. Voluntary declaration of data on CCTV observation cameras possessed
(managed) by individuals in the Lithuanian Police
5. Agreement with the Digital Coding and Tracking Association (DCTA) on the
use of digital systems of the association
6. Risk Analysis Centre
7. The group of Santa Marta
8. A Joint Operation Centre

The
Netherlands

1. The administrative ban of organisations (e.g. OMCGs) that pose a threat to
the public order
2. Multi Agency approach to Outlaw Motorcycle Gangs (OMCGs) – Stop Letter

2. New Generation of Local Security Contracts
3. Project Safer Night
4. Salvage vehicles
5. Cash machines– ATM
6. Investigations into the fate of missing persons / unidentified dead bodies
7. SOS AZULEJO
8. Safe Church-Open Church
9. Transactions

Additional
comments

Complementary

W
X
W
X
X
a
X
W

Initiative

W
X
W
X
W
W
W
W

Lithuania

Not AA
AA
Not AA
Not AA
Start-up of an AA
Not AA
AA

AA
AA

Not AA
Not AA
Start-up of an AA
Not AA
Not AA
Not AA
Not AA
Not AA

Romania

1. Action Plan for preventing and combatting irregularities and criminal
offences in the field of real estate and construction developers

W

W

W

a

W

AA

Spain

1. Royal Decree-Law 16/2018 of October 26th about measures to combat
the illicit trafficking of people and goods in relation to the RHIBS (Rigid Hull
Inﬂatable Boat) and RIBS (Rigid Inﬂated Boat) used for this purpose.

W

a

a

a

a

Not AA

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

W
W
W
W
X
W
X
X
W
X
X
a

W
W
W
a
X
W
X
X
W
X
X
a

W
W
W
W
X
a
X
X
a
X
X
a

W
W
W
W
X
W
X
X
W
X
X
a

AA

United
Kingdom

1. Government Agency Intelligence Network (GAIN)
2. Joint Financial Analysis Centre (JFAC)
3. Joint Money Laundering Intelligence Taskforce (JMLIT)
4. Proactive Asset Denial Strategy
5. UK Financial Intelligence Unit (UKFIU)
6. National Economic Crime Centre (NECC)
7. Declaration of Non-involvement in Human Trafficking / Modern Slavery
8. Declaration of Non-involvement in Serious Organised Crime (SOC)
9. Local Authority SOC Readiness checklist
10. Positive Lifestyles Programme
11. SOC Prevention Regional Course – Public Sector
12. Third Sector – SOC checklist

W
a
X

present
moderately present
not applicable

AA
AA
AA
Not AA
AA
Not AA
Not AA
AA
Not AA
Not AA
Start-up of an AA

Administratīvās pieejas skaidrojums

Organised
crime
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Kļuva skaidrs, ka līdztekus skaidram (sk. iepriekš) administratīvās
pieejas aprakstam ir nepieciešami arī “pīlāri”, lai dalībvalstīm
nodrošinātu labāku priekšstatu par to, ko tieši administratīvā pieeja
sevī ietver. Vienlaikus šie pīlāri arī bija noderīgs rīks tīklam iniciatīvu
izvērtēšanā.
Nākamajā nodaļā ir dots piecu pīlāru skaidrojums līdz ar īsiem
pārskatiem par dažām administratīvās pieejas iniciatīvām, kas
vislabāk ilustrē šos pīlārus.

Likumīgās sistēmas
nepareizas
izmantošanas
smagos noziegumos
un organizētajā
noziedzībā
novēršana un
apkarošana

01

Papildu
pasākumi

Aģentūru
savstarpējā
sadarbība

Informācijas
apmaiņa

Pasākumi
šķēršļu
radīšanai

02

03

04

05
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Definīcija tika detalizētāk iedalīta piecos pīlāros, lai tās praktiskajiem lietotājiem būtu
skaidrāk izprotams administratīvās pieejas iniciatīvu saturs. Konkrētā iniciatīvā nav jābūt
ietvertiem visiem pieciem pīlāriem, taču tas ir labs indikators administratīvās pieejas sekmīgai
īstenošanai.

01

Likumīgās sistēmas nepareizas izmantošanas smagos noziegumos un organizētajā
noziedzībā novēršana un apkarošana
Gan valsts, gan vietējām pārvaldes iestādēm ir būtiska loma un tām
ir jābūt pieejamiem nepieciešamajiem rīkiem, lai apkarotu smagos
noziegumus un noziedzīgo organizāciju darbību. Līdz ar to varas iestādēm
ir īpaša interese atturēt noziedzniekus no ekonomiskās vai tiesiskās
infrastruktūras izmantošanas likumīgu ienākumu gūšanai vai uzņēmumu
ļaunprātīgas izmantošanas noziedzīgas darbības īstenošanai un noziedzīgi
iegūtu līdzekļu novirzīšanai šiem mērķiem. Ir arī administratīvie pasākumi,
kas vērsti uz sabiedriskā miera traucēšanas novēršanu, taču ENAA
ietvaros administratīvā pieeja tiek izmantota smagu noziegumu un
organizētās noziedzības apkarošanai.

PIEMĒRS
Administratīvā pieeja organizētās
noziedzības apkarošanā (Somija)

🇫🇮

Projekta mērķis ir identificēt šobrīd
organizētās noziedzības apkarošanai
pieejamo administratīvo pasākumu statusu.
Somija vēlas izstrādāt valsts pieeju smago
noziegumu un organizētās noziedzības
darbības vides izjaukšanai, izmantojot
administratīvo pieeju. Mērķis ir sniegt
ieteikumus un piedāvāt likumdošanas
grozījumus, kur tas nepieciešams. Līdz ar
sadarbības stiprināšanu projekta ietvaros
tiks arī identificēti starptautiski labās
prakses piemēri, ko pārņemt valsts pieejas
veidošanas ietvaros. Smago noziegumu
un organizētās noziedzības darbības vides

izjaukšanai tiks īstenotas izlūkinformācijā
balstītas operatīvās darbības, un
gūtā pieredze tiks izmantota valsts
administratīvās pieejas veidošanā.
Šobrīd tā vēl nav īstenota administratīvā
pieeja. Somijas piemērs ilustrē to, ka
pirms administratīvās pieejas īstenošanas
uzsākšanas ir jāizvērtē jau pieejamie
instrumenti un jāpārliecinās, vai nav
nepieciešams veikt likumdošanas
grozījumus, lai sāktu izmantot
administratīvo pieeju smago noziegumu un
organizētās noziedzības apkarošanā.
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C. Pieci sekmīgas administratīvās
pieejas pīlāri
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PIEMĒRS

PIEMĒRS

Administratīvais liegums
organizācijām, kas apdraud
sabiedrisko kārtību (Nīderlande)

Pašvaldību administratīvās
sankcijas (Beļģija)

🇳🇱

Šī lieguma pamats/iedvesmas avots

ir Vācijā noteiktais noziedzīgu motociklistu
bandu aizliegums. Nīderlandes Drošības
un tieslietu ministrija var noteikt valsts
mēroga aizliegumu attiecībā uz noziedzīgu
organizāciju (galvenokārt noziedzīgu
motociklistu bandu) darbību, kas apdraud
sabiedrisko kārtību. Šis aizliegums ir
paredzēts kā pēdējā iespēja jeb galīgais
risinājums un tam ir nepieciešami apjomīgi
pierādījumi, ņemot vērā to, ka tas skar
personu konstitucionālās tiesības pulcēties.
Administratīvais aizliegums stājas spēkā
uzreiz pēc tā izdošanas, un tā darbība nav
aizturama ar tiesvedību vai pārsūdzībām.
Šim administratīvajam pasākumam ir
tūlītēja un tieša ietekme uz noziedzīgām
organizācijām. Tas nekavējoties aptur
noziedzīgas organizācijas darbību.

🇧🇪

Pašvaldību administratīvās

sankcijas (GAS) ir sodi, ko pašvaldības
var uzlikt par pašvaldības izdoto
noteikumu pārkāpumiem. Šos GAS
sodus pašvaldība var piemērot par miera
traucēšanu, piemēram, nelegālu atkritumu
izmešanu, urinēšanu publiskā vietā, sienu
apkrāsošanu ar grafiti utt.23
Pirms sankciju ieviešanas, sīki pārkāpumi
bieži vien netika sodīti. Kopš likuma
pieņemšanas, pašvaldības ir sākušas
vērsties pret tiem. Piemērotās sankcijas
netiek nodotas prokuratūrai, tā vietā
ar tām nodarbojas ierēdņi. Viņi var būt
par vidutājiem, uzlikt sodus vai norīkot
sabiedriskajos darbos. GAS sodus var
piemērot personām no 14 gadu vecuma.
Katra pašvaldība var pati izlemt, no kāda
vecuma un par kādiem pārkāpumiem tiek
piemēroti GAS sodi.
Nepārprotami šī administratīvā pasākuma
mērķis ir cīnīties ar sabiedriskās kārtības
traucējumiem. Jāpiemin, ka atsevišķos
gadījumos šis administratīvais instruments
var tikt arī vērsts pret noziedzīgām
organizācijām gadījumos, kad tiek anulētas
atļaujas vai slēgti uzņēmumi. Lielākoties
GAS sodi ir vērsti pret sabiedriskās kārtības
traucētājiem, nevis smagos noziegumos un
organizētajā noziedzībā iesaistītajiem.

In contrast to the administrative approach
as understood in this Handbook, this
project focuses on nuisance and not on
serious and organised crime.
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Papildu pasākumi
Administratīvā pieeja paredz izmantot administratīvus un regulējošus
mehānismus, kā arī daudznozaru pieeju, iesaistot plašu personu
loku, lai papildinātu tradicionālos krimināltiesiskos pasākumus nolūkā
apkarot organizēto noziedzību. Īstenojot administratīvo pieeju sazobē
ar tradicionālajiem krimināltiesiskajiem instrumentiem, tā ir efektīvāka
nekā, ja tā tiek izmantota tikai kā papildinājums citiem pasākumiem.
Turklāt ar administratīvajiem pasākumiem vien noziedzīgās
organizācijas apkarot nav iespējams. Līdz ar to administratīvā pieeja
ir uzskatāma par tradicionālo organizētās noziedzības apkarošanas
pieeju papildinājumu.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

Specializētā starpdepartamentu
vienība ar nodokļu pārkāpumiem
saistītas organizētās noziedzības
izmeklēšanas atbalstam
(Bulgārija)

Eiropola EMPACT operatīvais
rīcības plāns pret noziedzību
vides jomā (Austrija)

🇧🇬

Vienība ir izveidota uz savstarpējas
vienošanās pamata starp Bulgārijas
Republikas prokuratūru, Iekšlietu ministriju,
Nacionālās drošības valsts aģentūru,
Nacionālo muitas aģentūru un Nacionālo
ieņēmumu aģentūru. Viens no vienības
mērķiem ir uzlabot prokuratūras sadarbību
ar citām valsts iestādēm, kas ir iesaistītas
cīņā pret pārkāpumiem nodokļu jomā.
Vienības operatīvo pārvaldību, koordināciju
un uzraudzību īsteno Augstākās kasācijas
lietu prokuratūras prokurori sadarbībā ar
Iekšlietu ministrijas, Nacionālās drošības
valsts aģentūras, Nacionālās muitas
aģentūras un Nacionālās ieņēmumu
aģentūras attiecīgo struktūrvienību
vadītājiem. Iekšlietu ministrijas ietvaros
Organizētās noziedzības apkarošanas
ģenerāldirektorāts cīnās pret organizētiem
noziedzīgiem nodarījumiem Iekšlietu
ministrijas likumā noteiktajā kārtībā.
Vienība ir izveidota kā papildinājums
tradicionālajām aģentūrām, kuras jau cīnījās
pret pārkāpumiem nodokļu jomā. Viens
no mērķiem ir sadarbības uzlabošana, kā
rezultātā uzlabosies informācijas apmaiņa.

🇦🇹

Eiropola Eiropas daudznozaru
platformas pret noziedzības draudiem
(EMPACT) operatīvā rīcības plāna
ietvaros Austrija līdz ar citām ES
dalībvalstīm Donavas reģionā cīnās pret
nelegālu atkritumu pārvadāšanu. Tas
tiek darīts, identificējot visas atkritumu
apsaimniekošanā un pārvadāšanā
Donavas krastos un tās tuvumā iesaistītās
ieinteresētās puses valstī un atbildīgās
iestādes (piem., policija, muita, vides
aizsardzības iestādes utt.). Tiek dibināti
kontakti ar ieinteresētajām pusēm un
veidota informācijas apmaiņa, lai noteiktu
iespējamos objektus un mērķus operatīvās
darbības fāzei.
Eiropola EMPACT operatīvie plāni
lielākoties ir uzskatāmi par papildinošiem
pasākumiem. Šajā gadījumā šī pieeja
acīmredzami ir papildinājums valsts
mēroga pieejām. Visas valsts iestādes
jau tāpat katra savas kompetences
ietvaros cīnās ar nelegālām darbībām ar
atkritumiem. Tā arī ir papildinoša pieeja
valsts līmenī, jo policija un muita strādā
kopā ar valsts administratīvajām iestādēm,
kuras atbild par vides un atkritumu
jautājumiem.
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Aģentūru savstarpējā sadarbība
Papildus juridiskiem šķēršļiem daudzas dalībvalstis diemžēl saskaras
ar problēmām saistībā ar organizāciju struktūru. Bieži vien aģentūrām ir
pašām savas neredzamās struktūrvienības, kas tiecas aizstāvēt pašas
savas intereses, nodalot savstarpēji izslēdzošas atbildības, uzraudzības
un politiskās atbildības jomas24. Tas var traucēt efektīvai administratīvās
pieejas īstenošanai. Administratīvā pieeja bieži tiek dēvēta par “attālinātu
kopdarbu”, t.i., dažādas iestādes un administrācijas cīnās ar smagiem
noziegumiem un organizēto noziedzību savas kompetences ietvaros.
Līdz ar to administratīvās pieejas sekmīga īstenošana ir atkarīga no
sadarbības ar citiem partneriem drošības nozarē, piemēram, policiju,
prokuratūru un nodokļu administrāciju25.

PIEMĒRS

🇨🇿

Nodokļu kobra (Čehija)
Nodokļu kobras galvenais uzdevums

ir nodrošināt pareizu nodokļu iekasēšanu,
atgūt nelegāli iegūtus finanšu līdzekļus,
novērst zaudējumus valsts budžetam un
nodot pārkāpējus tiesai. Nodokļu kobra ir
apvienota komanda, kuru veido Čehijas
policijas Organizētās noziedzības valsts
aģentūra, Finanšu ģenerāldirektorāts un
Muitas ģenerāldirektorāts. Tās dalībnieki
sadarbojas, lai cīnītos pret izvairīšanos
no nodokļiem un nodokļu noziegumiem,
it sevišķi attiecībā uz pievienotās vērtības
un akcīzes nodokļiem. Nodokļu kobras
komandas dalībnieki ātri apmainās ar
operatīvo informāciju, kas viņiem ļauj
identificēt nodokļu krāpniekus un koordinēt
atsevišķas darbības, lai novērstu turpmāku
kaitējumu. Sadarbības pamatā ir visu
aģentūru augstākās vadības parakstīts
saprašanās memorands. Nodokļu kobrai
nav pašai sava personāla, to veido tikai
attiecīgo aģentūru norīkotie pārstāvji.
Kā iepriekš norādīts, šie piemēri ilustrē to,
kā dažādas aģentūras īsteno “attālinātu
kopdarbu”. Tas nozīmē, ka ikviena
aģentūra cīnās ar nodokļu noziegumiem
savas kompetences ietvaros.
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Informācijas apmaiņa
“Attālinātā kopdarba” atslēga ir informācijas apmaiņa starp administratīvajām,
finanšu un tiesībaizsardzības iestādēm vienas valsts ietvaros26. Vietējām pārvaldes
iestādēm ir būtiski svarīgi piekļūt informācijai un atvērtiem avotiem, lai varētu
pieņemt pamatotus lēmumus. Līdz ar to šai piekļuvei un informācijas apmaiņai
starp attiecīgajām ieinteresētajām pusēm ir nepieciešams juridiskais pamats.
Vietējām pārvaldes iestādēm ir nepieciešama pieeja tiesu datiem, lai apstiprinātu
aizdomas par pastāvošām saiknēm starp noziedzīgām organizācijām, uzņēmējiem,
uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Vietējās administratīvās iestādes ir ļoti lielā mērā
atkarīgas no prokuratūras un policijas sniegtās informācijas. Diemžēl daudzās
dalībvalstīs apmaiņa ar informāciju pagaidām notiek tikai vienā virzienā —
no vietējām iestādēm pārējiem partneriem, bet ne otrādi. Šāda situācija ir
problemātiska un to galvenokārt izraisa likumu radīti šķēršļi27.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

Valsts administrācijas godprātīgas
lēmumu pieņemšanas likums
(Bibob likums) (Nīderlande)

Curafair (Vācija)

🇳🇱

Nīderlandes pašreizējā sistēmā
pašvaldībām ir tiesības veikt izmeklēšanu
par uzņēmumu vai personu, kas piesakās
licences vai subsīdiju saņemšanai vai
iesniedz pieteikumu publiskā iepirkuma
procedūrā. Tādējādi pašvaldība novērš
situāciju, ka tā varētu veicināt noziedznieku
vai noziedzīgu organizāciju darbību. Ja
personai ir sodāmība, tai var tikt atteikta
licences vai subsīdiju izsniegšana vai tās
pieteikums iepirkumam var tikt noraidīts.
Ja pašvaldībai ir bažas par personas goda
prātu, tā var arī vērsties pēc palīdzības
Bibob birojā padziļinātas izmeklēšanas
ietvaros. Tieslietu un drošības ministrijā
ietilpstošais Bibob birojs nevien pārbauda
pretendenta iepriekšējo darbību, bet arī ar
to saistītās tuvākās personas, piemēram,
citas attiecīgā uzņēmuma amatpersonas
un darījumu partnerus. Tā rezultātā var
tikt sagatavoti ieteikumi attiecībā uz riska
līmeni, kāds pašvaldībai pastāv netīši
atbalstīt noziedzību, ja pakalpojums tiek
nodrošināts.
Šis ir piemērs situācijai, kad ir pieņemts
konkrēts likums, lai dažādas iestādes
varētu savstarpēji apmainīties ar
informāciju.

🇩🇪 

Projekta mērķis bija identificēt
krievvalodīgu medmāsu pakalpojumu
sniedzēju izmantotās struktūras un
darbības metodes grāmatvedības
krāpniecībā veselības aprūpes nozarē.
Šajā kontekstā visnozīmīgākie informācijas
avoti bija informācija no izmeklēšanas, kā
arī atvērto avotu dati. Lai ar visaptverošu
pieeju efektīvi novērstu un apkarotu šāda
veida noziedzību, bija nepieciešams nevien
apmainīties ar informāciju ar policijas
iestādēm, bet arī iegūt jaunus sadarbības
partnerus. Attiecīgi tika izveidota cieša
sadarbība arī ar veselības un ilgtermiņa
aprūpes apdrošināšanas uzņēmumiem (kas
sniedz pakalpojumus uz likumu noteikumu
pamata) un sociālās aprūpes iestādēm
(administratīvajām aģentūrām).
Šajā gadījumā informācijas apmaiņai
starp policiju un jaunajiem partneriem bija
būtiska nozīme šīs noziedzīgās parādības
apkarošanā.
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PIEMĒRS

🇵🇱

Nacionālās drošības
apdraudējumu karte (Polija)

Polijas Nacionālās drošības
apdraudējumu karte (KMZB) ir Valsts
Policijas Galvenās pārvaldes Prevencijas
biroja sadarbībā ar Iekšlietu un
administratīvo lietu ministriju izstrādāta
lietotne. Lietotājam ir iespēja iepazīties
ar apdraudējumiem konkrētā vietā (gan
balstoties uz statistikas datiem, gan
apdraudējumiem, ko pievienojuši citi
lietotāji un apstiprinājusi policija) un pašam
identificēt apdraudējumu un tā atrašanās
vietu, daloties ar savu viedokli par drošības
līmeni savā dzīvesvietā. Jāuzsver, ka,
lai arī par patiesiem neapstiprinātie
apdraudējumi tiek izņemti no publiski
pieejamās apdraudējumu kartes, policijai
tie joprojām paliek redzami. Šī informācija
tāpat tiek izmantota policijas patruļu
norīkošanā. Apdraudējuma pievienošana

kartei notiek anonīmi un ir izdarāma dažu
sekunžu laikā. Pēc viena no 27 pieejamo
apdraudējumu atlasīšanas no direktorija,
lietotājs norāda apdraudējuma atrašanās
vietu un tad ar attiecīgo lietotnes pogu to
atzīmē kartē.
Šī lietotne ir piemērs tam, kā apmainīties
ar informāciju ērtā un tiešā veidā.
Iedzīvotāji var ziņot par jebko, sākot no
sabiedriskās kārtības traucējumiem,
bedrēm uz ielas līdz aizdomām par
organizēto noziedzību. Šos ziņojumus
pēc tam savā darbā izmanto policija vai
valsts pārvaldes iestādes. Valsts iestādes
un policija arī savstarpēji apmainās ar
lietotnē pieejamo informāciju.

Trešā ES rokasgrāmata I 33

Pasākumi šķēršļu radīšanai
Valsts pārvaldes iestādēm, it sevišķi vietējā līmenī, ir nepieciešamās
pilnvaras, lai savas kompetences ietvaros īstenotu pasākumus
noziedzīgo organizāciju darbības traucēšanai un kavēšanai.
Administratīvās pieejas būtība ir nodrošināt vietējām pārvaldes iestādēm
nepieciešamos rīkus (piem., licenču atņemšana veselības aizsardzības
nolūkā), lai nepieļautu likumīgās sistēmas izmantošanu noziedzīgiem
nolūkiem. Iestādes var atrast veidus, kā vērsties pret noziedzību un
noziedzīgām organizācijām. Varas iestādes var identificēt jomas, kur
pagrīdes pasaule saskaras ar leģitīmo sabiedrības daļu. Pēc tam tās
var koordinēt šajās jomās veicamos pasākumus, iesaistot dažādus
partnerus vai izmantojot krimināltiesiskos administratīvos instrumentus
smagu noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanai.

PIEMĒRS

PIEMĒRS

IMEI un SIM karšu bloķēšana
mobilajās ierīcēs (Lietuva)

Elastīgie pasākumi (Beļģija)

🇱🇹

Lietuvas policija un Iekšlietu ministrija
grozīja Elektroniskās komunikācijas likumu,
lai policija pirmstiesas izmeklēšanas
laikā varētu bloķēt IMEI un SIM kartes
mobilajās ierīcēs. Policija var vērsties ar
šādu pieprasījumu pie publisko sakaru tīklu
uzturētājiem, ja tās rīcībā ir informācija,
ka mobilā ierīce ir izmantota noziedzīgu
nodarījumu izdarīšanā.
Tā ir ļoti konkrēta darbība un tās radītie
tūlītējie šķēršļi var būt ļoti noderīgi. Tādējādi
nekavējoties tiek nogriezti noziedzīgo
organizāciju saziņa kanāli.

🇧🇪

Elastīgie pasākumi ir dažādu vietējo,
reģionālo un valsts administratīvo dienestu
savstarpēji koordinēti pasākumi. Šīs pieejas
mērķis ir apkarot noziedzīgo tīklu darbību,
izmantojot ne tikai krimināltiesiskus
līdzekļus, bet arī administratīvos
pasākumus. Vietējās pārvaldes iestādes
var īstenot ierobežojošus un atturošus
pasākumus, izmantojot administratīvos
līdzekļus, tādējādi novēršot noziedzīgo
organizāciju iekārtošanos legālajā vidē.
Konkrētāk, elastīgā pasākuma ietvaros ar
mērķi apkarot manuālās automazgātavas
Genkas pilsētā manuālās automazgātavas,
kas tika turētas aizdomās par krāpniecību,
pārbaudīja starpdisciplināra komanda,
kurā ietilpa pārstāvji no vietējās teritorijas
plānošanas dienesta, mājokļu inspekcijas,
sociālās inspekcijas, valsts nodarbinātības
dienesta, nodokļu administrācijas,
imigrācijas dienesta un policijas. Attiecīgi
katrs dienests rīkojās savas kompetences
ietvaros. Rezultātā daļu no šīm
automazgātavām slēdza sociālā inspekcija.
Personas, kas bija uzskatāmas par
organizācijas vadītājiem, tika notiesātas uz
diviem gadiem cietumā. Šis ir izcils piemērs
savstarpēji papildinošiem rezultātiem, kas
sasniedzami dažādām aģentūrām atsevišķi
strādājot kopā, lai apkarotu konkrētu
parādību.
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D. Jaunākās attīstības
tendences ES
1. Eiropas barjeru modelis
Līdzautori: Joeri Vig un Lienke Hutten, Nīderlandes Noziedzības novēršanas un drošības
centrs (CCV)

Barjeru modelis tiek izmantots, lai
kompleksu noziedzības formu kartētu
pārredzamā veidā. Modelī tiek identificēti
soļi, kas noziedzniekiem jāveic, lai
varētu izdarīt noziegumu. Tiek arī precīzi
norādīts, kādas personas un iespējas ļauj
izdarīt noziegumu. Tādējādi ir iespējams
noteikt, kādas barjeras būtu jāuzstāda
partneriem publiskajā un privātajā
sektorā, lai efektīvi traucētu noziedznieku
darbību. Barjeru modeli var arī izmantot,
lai kartētu potenciālu ļaunprātīgu darbību
uzņēmējdarbības procesu ietvaros.
Barjeru modelis ir metode, ar kuru
identificēt šķēršļus, ko partnerorganizācijas
var uzstādīt cīņā pret noziedzīgu
darbību. Attiecībā uz katru ražošanas,
transportēšanas, pārdošanas utt.
komponentu tiek izvērtēts, kuram
partnerim ir vislabākā iespēja novērst to,
ka noziedzīgas organizācijas vai personas
ļaunprātīgi izmanto likumīgo infrastruktūru.
Dažādās barjeras paredz konkrētus
punktus, kuros valsts iestādes, uzņēmumi
un personas var nonākt saskarsmē ar
noteiktam noziedzības parādībām un
attiecīgi par tām ziņot.
Barjeru modelis nodrošina fokusa punktu
izmeklēšanā un palīdz aplūkot noziedzīgo
praksi no administratīva un finansiāla
viedokļa. Izmantojot barjeru modeli, daudzi
valdības departamenti ir atskārtuši, ka tiem
jāuzņemas zināma loma smago noziegumu
un organizētās noziedzības apkarošanā.

Eiropas daudznozaru platforma pret
noziedzības draudiem (EMPACT)
Katru gadu visu ES politikas cikla prioritāšu
daudzgadu stratēģiskie plāni tiek pārveidoti
operatīvajos rīcības plānos noziedzības
apkarošanai un novēršanai. Līdz ar to katrai
prioritātei ir EMPACT projekts nolemto
pasākumu īstenošanai. Dalībvalstis un
ES institūcijas koordinēti īsteno visus
operatīvos rīcības plānus. Katram EMPACT
projektam ir vadītājs un līdzvadītājs
(dalībvalstis tos savā starpā izvēlas pašas)
un visas pārējās dalībvalstis pēc izvēles
var aktīvi iesaistīties dažādos EMPACT
projektos28.
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Eiropas barjeru modelis pret sintētiskajām
narkotikām ietilpst Eiropola EMPACT
operatīvajā rīcības plānā pret sintētiskajām
narkotikām. Beļģija, Nīderlande un
Polija sadarbībā ar ENAA tiecas apkarot
sintētisko narkotiku ražošanu un
tirdzniecību. Šajā nolūkā tiek izmantots
barjeru modelis.
ENAA ir aicinājuši Nīderlandes Noziedzības
novēršanas un drošības centru (CCV)29
atbalstīt šo procesu. Pirmā darba sesija
notika Briselē 2019. gada 26. jūnijā. Kopā
ar ENAA un trīs iesaistītajām dalībvalstīm,
CCV deva pirmo impulsu Eiropas barjeru
modeļa pret sintētiskajām narkotikām
izstrādei. Eiropas barjeru modeļa pret
sintētiskajām narkotikām mērķis ir Eiropas
mērogā kartēt ar sintētiskajām narkotikām
saistītos noziedzīgās darbības procesus.

NOZIEDZĪGAIS PROCESS
Aparatūras
iegūšana

Izejmateriālu
iegūšana

Atkritumu
izmešana

Darbības vietas
iekārtošana

Darbības
vietas atrašana

Peļņa

Ražošana

Pēc tam dalībvalstis atlasīja, kuri noziedzīgā
procesa soļi katrai ir visaktuālākie. Tad trīs
atsevišķie barjeru modeļi tika apvienoti
vienotā Eiropas modelī. Dalībvalstis izlēma,
kuras barjeras ir prioritāras un kā tās būtu
izvēršamas.
Dalībvalstis atlasīja tālāk uzskaitītos soļus.

› Polija: izejmateriālu iegūšana un darbības
vietas iekārtošana.

Aplūkojot procesus, veicinātājus,
iespējas un tamlīdzīgus jautājumus no
dažādo ES dalībvalstu skatpunkta,
tiks izveidots saraksts ar barjerām, kas
būtu uzstādāmas, lai traucētu sintētisko
narkotiku ražošanu un tirdzniecību.
Šāda ES barjeru saraksta galvenais mērķis
ir visaptverošu un kopīgu barjeru izveide
visās iesaistītajās dalībvalstīs. Risinot šo
jautājumu Eiropas līmenī, pastāv lielāka
iespēja efektīvāk apkarot šāda veida
noziedzību. Turklāt, dalībvalstīm savstarpēji
sadarbojoties, pieeja tiks labāk koordinēta,
barjeras būs savstarpēji papildinošas un
dalībvalstis spēs viena otru atbalstīt.
Pirmais solis bija ar sintētiskajām
narkotikām saistīto noziedzīgo procesu
identificēšana. Nīderlandē jau ir izveidots
valsts mēroga barjeru modelis pret
sintētiskajām narkotikām, kurā procedūra ir
aprakstīta. Iesaistītajām valstīm tika vaicāts,
vai 2015. gadā konstatētie noziedzīgie
procesi joprojām ir aktuāli un attiecināmi uz
pārējām ES dalībvalstīm. Izrādījās, ka tā ir,
un rezultātā tika identificēts tālāk izklāstītais
process.

› Nīderlande: izejmateriālu iegūšana.
› Beļģija: izejmateriālu iegūšana un
darbības vietas atrašana.

Atlasītie procesa soļi ir atzīmēti sarkanā
krāsā.

NOZIEDZĪGAIS PROCESS

Aparatūras
iegūšana

Izejmateriālu
iegūšana

Atkritumu
izmešana

Darbības vietas
iekārtošana

Darbības
vietas atrašana

Ražošana

Pēc procesa soļu atlasīšanas, dalībvalstis
tos atsevišķi izvērsa un apvienoja vienotā
ES barjeru modelī pret sintētiskajām
narkotikām.

Peļņa
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Model: European Model - Synthetic drugs
1
Acquiring raw materials

2
Acquiring location

3
Setting op location

Facilitators
Car rental companies

Owner of location facilities

Transport sector

Real estate offices

Drivers

Internet and websites (location)

Chemical producers

Production of hardware

Family in country sides

Chemical retailers (+hardware)
Customs
Packaging industries
Shipbrokers (cargo)
Branche shops
Storage shops
Authority for funding company abroad
Trading companies
China
India
Harbours
Harbour staff
Airports
Internet (Dark Web)
Pharmacist
Lobby of pharmacist companies
Postal delivery services
Family transport business

Opportunities
Airports, harbours ands trains in EU
countries and abroad

Vulnerable ‘entrepeneurs’
(with financial problems)

No contract for rent

EU border with China

Exploiting poor people

Mislabelling resource

Low education

Legal chemical industry

Willingness to report

Lack of EU equal or common legislation

Cash payment for rent

EU P.O.I. Chemicals
Registration strangers risk company
Chemical professionals (recruitment in
universities)
Lack of cooperation
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2
Acquiring location

3
Setting op location

Opportunities
Open borders
No customs
Chemical substance only for illegal
products
Lack of knowledge of chemical material
Learning on social media
Learning in prison

Signals
Strange or mislabelling

Sudden security measures

High level of water and electricity

Source country route into Europe

Changed abnormal behaviour

Fulltime activity

Persons related to companies

Smell

Fake companies

New people, new activities

New precursors (warning system)

24h process, light during night

Chemical substances only for illegal
products

Payment in cash

Partners
Customs services EU

Local police

Water and electricity companies

Tax authorities

Inhabitants (suspect behaviour)

Private housing market

FIOD

Local communities and mayor

Isolation retailers

Security companies

Fire department

Community

Harbour authorities

Electricity, water and gas companies

Chemical industries
Local police
Couriers (internet)
Harbour profile analyst risk
Chamber of Commerce
Prosecution office
Toll companies
Europol (analysis)
EU legislation
MAOC
JMCB – EMCDDA
Pharmacist
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1
Acquiring raw materials

2
Acquiring location

3
Setting op location

Partners
Forensic lab
Postal delivery services
Transport services

Barriers
Act on preparing

No cash transactions (rental)

Health scanners

EU P.O.I. chemicals

Administrative law: in order to enter
facilities

Contract for rent

Screening companies (import)

Stop conversations with facilitators
(Mayor)

Obligate rent through wire transfer

Cooperation chemical industry
(suspect behaviour)

Training of citizens

Social control and awareness (local
police)
Training for professionals: knowledge
HARK team: multidisciplinary teams
Bilateral teams: police, justice, customs
Awareness chemical universities
Making common law in EU
List of chemicals
Training in chemical for LE
Monitoring prisoners and follow-up
Easier international cooperation

Beigās, savstarpēji konsultējoties, tika
pieņemts kopīgs lēmums plašāk izstrādāt
vienu no izvēlētajām barjerām. Tika izvēlēta
šāda barjera:

“Sintētisko narkotiku ražošanai
nepieciešamo ķīmisko produktu un
pirmsprekursoru importa apturēšana
Eiropas jūras ostās un lidostās”

Šobrīd turpmāki soļi nav sperti, taču
dalībvalstis ir nolēmušas kopīgi rīkoties,
lai traucētu noziedzīgajām organizācijām
īstenot ražošanas un tirdzniecības
darbības. Dalībvalstis izstrādāja kopīgu
pieeju uz barjeru modeļa pamata.
Šeit pieskaitāmi pasākumi noteiktu
noziedznieku darbības soļu apkarošanai.
ENAA ir iesniedzis operatīvo rīcības
plānu 2020. gadam, kas paredz barjeru
modeļa turpmāku attīstīšanu un pasākumu
īstenošanu sintētisko narkotiku ražošanas
apkarošanai Eiropā.
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Eiropas barjeru modelis pret organizētiem
noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu ir
daļa no Eiropola EMPACT operatīvā rīcības
plāna pret organizētiem noziedzīgiem
nodarījumiem pret īpašumu. Cīņā pret
organizētiem noziedzīgiem nodarījumiem
pret īpašumu ir apvienojušās Beļģija,
Kipra, Vācija, Spānija, Francija, Latvija,
Nīderlande, Polija, Rumānija, Zviedrija un
Apvienotā Karaliste sadarbībā ar ENAA.
ENAA ir lūdzis CCV atbalstu šajā
procesā. Pirmā darba sesija notika Briselē
2019. gada 24. oktobrī. Kopā ar ENAA un
11 iesaistītajām dalībvalstīm, CCV deva
pirmo impulsu Eiropas barjeru modeļa pret
organizētiem noziedzīgiem nodarījumiem
pret īpašumu izstrādei. Eiropas barjeru
modeļa pret organizētiem noziedzīgiem
nodarījumiem pret īpašumu mērķis ir
Eiropas mērogā kartēt ar organizētiem
noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu
saistītos noziedzīgās darbības procesus.

Darbsemināra laikā dalībnieki papildināja
jau esošo Nīderlandes modeli ar
veicinātājiem, signāliem, pakalpojumu
sniedzējiem, partneriem un barjerām, kas,
viņuprāt, modeļa pirmajā versijā trūka. Pēc
modeļa pabeigšanas barjeru modelī pret
organizētiem noziedzīgiem nodarījumiem
pret īpašumu identificētie procesa soļi tika
sakārtoti prioritārā secībā. Šajā kontekstā
tika izšķirti starptautiskā un valsts līmeņa
procesa soļi.
Dalībnieki nolēma pievērsties starptautiskā
mēroga soļiem, kas ir norādīti zilā :
iekļūšana, infrastruktūras izmantošana,
transports un tirdzniecība, peļņas
izmantošana. Lēmuma pievērsties
starptautiskā mēroga procesa soļiem
pamatā ir tas, ka dalībnieki šajā darba
sesijā var strādāt kopā ES līmenī, savukārt
valsts mēroga procesa soļus var apkarot
katras dalībvalsts līmenī.
Atlasītie procesa soļi ir iezīmēti zilā krāsā.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

procesa solis

procesa solis

procesa solis

procesa solis

procesa solis

procesa solis

procesa solis

Iekļūšana

Apmešanās
vieta

Infrastruktūras
izmantošana

Nozieguma
izdarīšana

Uzglabāšana

Transportēšana
un tirdzniecība

Peļņas
izmantošana

Starptautisks
mērogs

Valsts mērogs

Starptautisks
mērogs

Valsts mērogs

Valsts mērogs

Starptautisks
mērogs

Starptautisks
mērogs

Pēc procesa soļu sakārtošanas prioritārā secībā, nākamais uzdevums bija izvēlēties vienu
barjeru katram procesa solim. Dalībvalstis izvēlējās būtiskākās barjeras. Izņēmums ir trešais
procesa solis (infrastruktūras izmantošana), kam tika izvēlētas divas barjeras. Prioritāte tika
noteikta turpmāk norādītajām barjerām.
01. Iekļūšana

Mērķis — pasažieru saraksti

02. Infrastruktūras izmantošana

ANPR

03. Infrastruktūras izmantošana

Autonomas uzņēmumi

04. Transports un tirdzniecība

Lietoto preču tirdzniecības tīmekļa vietņu uzraudzība

05. Peļņas izmantošana

Aktīvu/peļņas padziļināta izpēte

Dalībvalstis šīs barjeras konkretizēja, izstrādājot rīcības plānu. Vienlaikus dažām barjerām tika
noteikts izpildes termiņš.
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Model: Organised Property Crime

1
Entry

2
Housing

3
Use of infrastructure

4
Use of infrastructure
(communication)

Facilitators
Travel agencies

Types of paid night stays

Railway

Bus companies

Rented houses

Highway

Airport

House of multiple occupancy

Airport

Rental car compagnies

Vulnerable people (drugs/
alcohol issues)

Seaport

Immigrants (vulnerable to
trafficking)

Buses (Euroliners)

Crime unregistered

Car rental

Location near hotspots

UK cars

Travellers sites

Camping

Hiding in family groups like
groups in hotels

Motel
Car front men

Opportunities
Cheap tickets

Cheap rooms

Not checking IDs in buses, trains
and boats

Good infrastructure

Lack of surveillance

Privacy boundaries

Monitoring and registration

Schengen area

Documents (papers) removed by
traffickers

Document fraud

Hides criminals as well as victims

Anonymity - not registered
INHMO

Internet
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6
Storage

7
Transport and trade

8
Use gainings

Facilitators
Hardware stores

Commercial storage facilities

Rental car

Bank

Accomplice

Hotel room

Black market

Concealer

Criminal share adresses

Dealers for used cars

Money mule

Garage boxes

Scrap dealer

Cryptocurrency

Family houses

Pawn shop

Dark web

Scrapyard

Cheap bus travel compagnies

Used products second hand
website/shop

Own housing facilities

Port

Social media (Facebook)

Containers of storage facilities
Cheap transport (FlixBus)
Anchor persons

Opportunities
Inattentiveness

Anonymous storage facilities

No check of ownership when
travelling

Not checking where the money
comes from

Small expensive products

Unlimited places to store

No registration of stolen goods

Money laundering constructions

Places that look legal

Dark web

Open EU market with 28 legal
systems

Open EU market with 27
different legal systems

Video available with tutorials

Cash payments for rent a place
like a box

Alternative platform for
transporting and transitioning
money
Very fast information exchange
Lack of control in Schengen area
A lack of number identification
Indication of a population in
direct contact with mobile crime
groups
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1
Entry

2
Housing

3
Use of infrastructure

4
Use of infrastructure
(communication)

Indicators
Small amount of luggage and a
long stay

False documents

Small groups travelling in small
vans

False documents

Too many people in one house

Sudden stops at parking spots

- Seasonal activities
- Asian festivals
- Metal price
- Burglary increase in winter
(darker months)

Patterns / frequencies in traffic
movement

Customs

Municipality

Highway patrol

Airlines

Hotels

Railways

Ferry lines

- Public services
- Rubbish/refuse
- Container
- Housing authorities
- Free service
- Environment agencies

Border controls at
Railway
Seaport
Airport
Higway

Use of mobile phones in
suspicious countries

Partners

Airports

Camping providers

Coastguard

Car rental sector

- Phone companies
- Internet providers
- Social media companies like
Facebook

Municipalities

Barriers
Automatic licence plate
recognition

Night registration book

Increase highway patrols

Internet logs / legislative
obligation

Information exchange with
Europol and between countries

Awareness chalet

Predictive profiling

Accessing communication data
legally and quickly

Targeting centre passenger list

Paying by plastic card instead
of cash

JAD Intel led (CFR onstrident)
boats, buses

Exploiting telematics in domestic
cars and lorries (tachograph)

Reaction on entry

To oblige all the companies to
have check out for receipts

Automatic licence plate
recognition (ANPR)
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6
Storage

7
Transport and trade

8
Use gainings

Indicators
Strange behaviour of small
groups of men

A lot of traffic around a storage
box

Price far too low for a ‘new’
product

Strange pattern of spending

Crime scene as destination in
navigation system

Messages on social media

Products hidden in containers

Use of stolen tools

Too much protection for a box
or house

Documents

Big spenders without justified
income

Incomes that can not be justified

Owners of different types of
legal business

Too much storage room for
what they claim
Too high amount of rent for a
storage box
Use of jammers
Number of employees

Partners
Hardware stores

Police

Gas stations

Financial Intelligence Unit

Bystanders

Commercial storage facilities

Freight companies

Real estate agents

Clubs

Cotenants of storage facilities

Pawn shop

Financial

Owner of goods (for example
boats)

Municipalities

Car rental compagnies

Postal services

Media

Port services

Local and national government

Barriers
Sentencing in own country

Surveillance cameras

Registration of concealed goods
or transported

International cooperation
taxation authorities

Burglary prevention and other
prevention programs

Rental check

Surveillance of black markets

Check on money laundering

More cameras/security
measures in public places

Unusual use of electricity

Software tools to trace stolen
goods

Reporting mechanism for
facilitators/partners

Information exchange between
partners/police agencies/
international

Registry for autorities

Online surveillance or to mark
websites

The law on money laundering
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1
Entry

2
Housing

3
Use of infrastructure

Barriers
Change of the law

Stop/deny licenses

ID checks

Face recognition

Control air B&B cities

Surveillance (CCTV) cameras

Profiling

Information sharing to ‘locate’
vulnerable

Hotel registrar

Change identity

Housing checks on hygiene, fire,
safety, construction, homeless

Social control

Identity Numbers consistency
(checks)

Using housing legislation

Big data: assessing and layering
multiple data
Communication

4
Use of infrastructure
(communication)
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6
Storage

7
Transport and trade

8
Use gainings

Barriers
Cooperation between
governmental authorities and
compagnies

Registry for rent information

Apps

Online auction sites Ebay

Awareness of patterns and
trends

GPS tracking device

Increased control on the roads

Suspicious income regulations

Cooperation and proper
legislation of the arriving date
compagnies

Cooperation with storage

Developing ANPR systems

One legal common EU
approach

Running internet apps for
communication

Jammer detection

Registration of prepaid sim cards

Deeper investigation - asset
recovering

ANPR

Chop Chop Scrap metals

Lack of legal tools in legislation

No cash regulation in all of the
EU

Physical patrol checks

Environment agency registration

Legislation/check of travellers
who travel with bus or train

Society information regarding
modus used by mobil crime
groups in new storage area

Property marking/identification
mark
International registration scheme
Barcode or QR-products
Developing common database
for institution and administration
bodies
Protocol / agreement between
LEA administration bodies
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2. Īpašās programmas
“Noziedzības profilakse
un apkarošana” pētījums:
Administratīvās pieejas
pret noziedzību.
Tiesību aktos balstīti
administratīvie pasākumi
(smago noziegumu
un organizētās)
noziedzības novēršanai
un apkarošanai. Tiesiskās
iespējas un praktiskais
pielietojums desmit ES
dalībvalstīs
2010. gadā Beļģijas ES prezidentūras
laikā Padome pieņēma secinājumus,
kuros neoficiālais tīkls tika aicināts
izvērtēt iespējas stiprināt informācijas
apmaiņu starp administratīvajām iestādēm
un tradicionālajām tiesībaizsardzības
iestādēm. Šajā nolūkā Nīderlandes
Drošības un tieslietu ministrija (koordinējošā
iestāde) kopā ar Tilburgas Universitāti
(Nīderlande) un Lēvenes Katoļu
universitāti (Beļģija) un ar Beļģijas Iekšlietu
ministrijas atbalstu pieteicās grantam no
Eiropas Komisijas Īpašās programmas
“Noziedzības profilakse un apkarošana”.
2011. gadā Eiropas Komisija piešķīra
šo grantu, lai tiktu īstenots “pētījums
par informācijas apmaiņas potenciālu
starp administratīvajām iestādēm un
tradicionālajām tiesībaizsardzības
iestādēm administratīvo pasākumu
izmantošanas veicināšanai ES dalībvalstīs
un ES līmenī”. Īpašās programmas
“Noziedzības profilakse un apkarošana”
granta izmantošanas rezultātā tapa tālāk
izklāstītais ziņojums.
Pētījuma mērķis ir papildināt esošo
zināšanu korpusu attiecībā uz
administratīvās pieejas izmantošanu
pret noziedzību Eiropas Savienībā tālāk
izklāstītajā veidā. Pirmkārt, tika izskatītas
atlasīto dalībvalstu administratīvajām
iestādēm pieejamās tiesiskās iespējas.
Tika vērtētas iespējas novērst likumīgās
sistēmas, piemēram licencēšanas
procedūru vai iepirkumu procedūru,
izmantošanu noziedzīgiem nolūkiem.
Rezultātā tika sagatavoti desmit atsevišķi

valstu ziņojumi (2.–11. nodaļa), kā arī
desmit dalībvalstīs pieejamo tiesisko
iespēju salīdzinājums (12. nodaļa). Otrkārt,
tika vērtēts atlasītajās dalībvalstīs pieejamo
tiesisko iespēju praktiskais pielietojums.
Šī empīriskā pētījuma rezultāti ir apkopoti
13. nodaļā. 14. nodaļā ir apskatīts
informācijas apmaiņas potenciāls starp
ES dalībvalstīm administratīvās pieejas
izmantošanai cīņā pret noziedzību.
Visbeidzot, pētījuma V daļā (15. un
16. nodaļa) ir doti secinājumi un turpmāk
veicamie uzdevumi30 31.

3. Confine

CONFINE nozīmē “Virzība uz operatīvo
sadarbību vietēja mēroga administratīvi
finansiālā izmeklēšanā cīņā pret cilvēku
tirdzniecību”. Šajā projektā piedalījās
Genkas un Antverpenes pilsētas, Zēlandes,
Rietumbrabantas un Austrumbrabantas
Reģionālais informācijas un ekspertīžu
centrs (RIEC), un Lēvenes Katoļu
universitāte, lai kopīgiem spēkiem gūtu
labāku priekšstatu par cilvēku tirdzniecību,
konkrētāk par tās administratīvajiem un
finansiālajiem indikatoriem, informācijas
apmaiņas iespējām un to, kā ar šo
parādību cīnīties vietējā līmenī.
Pateicoties labākai parādības izpratnei,
vietējās pārvaldes iestādes aizvien biežāk
spēj identificēt cilvēku tirdzniecības
pazīmes savā teritorijā. Šeit ir vērojams
izspiešanas efekts. Piemēram, noziedzīgie
grupējumi pārceļas no Nīderlandes
uz Beļģiju, jo Nīderlandē jau vairākus
gadus tiek īstenoti administratīvā līmeņa
pasākumi. Noziedzīgās organizācijas
elastīgi izmanto valdības rīcībspējas
ierobežojumus, atrodot mazākās
pretestības ceļu un iekārtojoties tur, kur
pastāv vieglākais regulējums.
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Dažos no minētajiem sektoriem
uzņēmumiem ir obligāti jāsaņem
pašvaldības licence, un šī procesa ietvaros
tiek veikta sākotnējā izpēte, piemēram,
attiecībā uz telpu ugunsdrošību, uzņēmēja
godprātību un finansiālo stāvokli. Tomēr
finanšu pārbaude bieži vien aprobežojas
ar to, ka visas prasības izskata tikai pati
pašvaldība, kā rezultātā ne vienmēr tiek
konstatēta noziedzīga darbība un atteikta
darbības atļauja. Ēkām, par kurām tiek
iesniegts liels sūdzību skaits, tiek veikta
kadastrālā izmeklēšana, kā arī tiek
vērtēta tajos esošo mājokļu kvalitāte. Arī
šeit finanšu izmeklēšana aprobežojas
ar īpašniekam piederošo citu īpašumu
izvērtēšanu atbilstoši vietēji pieejamajiem
kadastrālajiem datiem.
Šo trūkumu dēļ cilvēku tirgotāji var
izmantot likumīgo ekonomiku noziedzīgo
darbību īstenošanai, reizēm pat ar valdības
atbalstu subsīdiju vai sociālās palīdzības
formā.
Gan atļaujas izsniegšanas, gan
iepriekšminēto darbību īstenošanas laikā
detalizētā finanšu datu administratīvajā
skrīningā, tostarp pārbaudot juridiski
korporatīvās struktūras, kā arī aktīvus
un naudas plūsmas bankas kontos,
atklātos norādes uz cilvēku tirdzniecību.
Ziņojumiem par kārtības traucēšanu vai
pārmērīgas īres maksas pieprasīšanai

vienmēr nav tiešas saistības ar cilvēku
tirdzniecību, taču tas var būt sākumpunkts
padziļinātai izmeklēšanai.
Mērķis ir uzraudzīt minētos sektorus,
pamatojoties uz administratīviem un
finanšu kritērijiem,
kas var norādīt uz
cilvēku tirdzniecību,
lai cilvēku tirgotājiem
nebūtu iespēju
izvērst savu nelegālo
darbību un lai cilvēku
tirdzniecību varētu
atklāt un/vai apturēt
laicīgi. Visa pamatā
ir tas, ka vietējām
pārvaldes iestādēm
ir iespēja traucēt
noziedznieku darbību
ar administratīviem
pasākumiem, radot vai mainot apstākļus,
lai būtu mazāk iespēju veikt šādu darbību
vai lai šāda darbība zaudētu pievilcību.
To var panākt atsakot darbības atļaujas
vai subsīdijas vai slēdzot uzņēmumu,
vienlaikus neapdraudot tiesisko
izmeklēšanu. Administratīvā pieeja
papildina krimināltiesisko pieeju. Ne visas
pašvaldības ir pārliecinātas, ka tās spēj
sniegt pievienoto vērtību cīņā pret cilvēku
tirdzniecību. CONFINE mērķis arī ir vērst
pašvaldību uzmanību uz cīņas pret cilvēku
tirdzniecību nozīmi, piedāvājot pašvaldībām
dažādas rīcības iespējas3233.

4. Informācijas ekspertīžu
centri
a. RIEC/LIEC

Cīņai pret organizēto noziedzību ir
nepieciešama saskaņota, integrēta
stratēģija, kurā apvienotas krimināltiesības,
administratīvās tiesības un nodokļu

Administratīvās pieejas skaidrojums

Iedzīvotāju, pilsētas dienestu un/vai
policijas ziņojumi bieži vien ir saistīti
ar konkrētām nozarēm, kuras ir īpaši
piemērotas cilvēku tirdzniecībai,
piemēram, viesnīcu un ēdināšanas
pakalpojumi, masāžas saloni, luksusa
automazgātavas, nakts veikali, augļu
novākšana, transports un būvniecība.
Cilvēku tirgotājiem ir jāizmanto likumīgā
vide, lai, piemēram, nodrošinātu
mājvietas cilvēku tirdzniecības upuriem
vai atmazgātu upuru izmantošanā gūto
peļņu. Šādas iespējas pastāv jomās, kur
pagrīdes pasaule saskaras ar leģitīmo
sabiedrības daļu, šeit pašvaldības var
uztvert signālus un rīkoties, lai apkarotu
smagos noziegumus un organizēto
noziedzību.
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regulējumā ietverti pasākumi. Reģionālie
informācijas un ekspertīžu centri (RIEC) un
Valsts informācijas un ekspertīžu centrs
(LIEC) palīdz stiprināt administratīvo pieeju
un atbalsta vispārējās integrētās stratēģijas
īstenošanu.
Nīderlandē LIEC un desmit RIEC veicina
cīņu pret organizētu, graujošu noziedzību
ar mērķi stimulēt sadarbību un uzlabot
valsts pārvaldes un sabiedrības izturību, lai
novērstu iekārtas graušanu.
RIEC un LIEC šo uzdevumu īsteno šādi:

› uzlabojot valsts un privātā sektora
informētību un izturību attiecībā uz
iekārtu graujošu noziedzību;
› atbalstot un stiprinot sadarbību valsts un
privātā sektora ietvaros;
› daloties zināšanās un ekspertu pieredzē
attiecībā uz administratīvo un integrēto
pieeju iekārtu graujošai noziedzībai.

Reģionāli centri darbojas “uz vietas”
pašvaldību tuvumā un parasti pēc to
lūguma, tiešā veidā strādājot ar noziedzīgo
darbību un tās radītajām sekām. Pēdējos
gados pašvaldībām ir dotas plašākas
iespējas cīnīties ar organizēto noziedzību
un efektīvi īstenot administratīvos
pasākumus. Tā kā reģionālie centri
sadarbojas ar partneriem, ievērojot principu
“integrēti, ja nav citādi”, šī stratēģija tiek
koordinēta reģionālā līmenī. Valsts centrs
veicina un apkopo reģionālo centru darbu,
darbojoties kā vienotais apkalpošanas
centrs un zināšanu krātuve reģionālajiem
centriem un to partneriem, t.i., valsts
administratīvajām iestādēm, nodokļu
un muitas administrācijām, policijai un
krimināltiesību iestādēm. Pēc reģionālo
centru vai to partneru, Tieslietu un drošības
ministrijas, mēru un/vai valsts mēroga
partneru pieprasījuma Valsts centrs arī
veic dažādus valsts mēroga, pārreģionālus
uzdevumus. Valsts centrs arī ir valsts
kontaktpunkts attiecībā uz administratīviem
un pārrobežu jautājumiem34.

b. ARIEC/PAALCO
Līdzautori: Priscilia Daxhelet, Annemie De
Boye, Clara Vanquekelberghe

2017. gadā Beļģijā darbu sāka apgabala
reģionālie informācijas un ekspertīžu
centri (ARIEC/PAALCO). Tās ir trīs cilvēku
komandas, kurās darbojas koordinējošais
kriminologs, jurists un informācijas brokeris.
Centri ir izvietoti Antverpenē, Limburgā un
Namūrā. Centru darbība līdz šim vēl nav
vērtēta.
Centri veicina pašvaldību informētību,
lai tās savās teritorijās varētu cīnīties
ar organizēto noziedzību, un tie sniedz
atbalstu pašvaldībām, nodrošinot tiesību
ekspertu zināšanas un pārbaudīti efektīvas
metodes. Centri arī dalās ar zināšanām par
administratīvās pieejas iniciatīvu labo praksi
un nodrošina, ka parādības, kas pārsniedz
vienas pašvaldības robežas, tiek pienācīgi
izsekotas. Administratīvo pieeju var
izmantoto preventīvi, piemēram, īstenojot
policijas regulējumu.
ARIEC/PAALCO uzdevumos ietilpst:

› informētības veicināšana par dažādām
administratīvās pieejas iniciatīvām;

› pašvaldību un policijas darba
atbalstīšana;

› informācijas un zināšanu apmaiņa starp
dažādiem partneriem;

› ekspertu pieredzes uzkrāšana;
› partnerību un sadarbības tīklu attīstīšana.
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Smagajiem noziegumiem un organizētajai
noziedzībai nav robežu. Tādēļ šo parādību
apkarošanai ar Eiropas Komisijas
finansējumu tika izveidots administratīvās
pieejas pilotprojekts — Eiroreģionālais
informācijas un ekspertīžu centrs (EURIEC)
administratīvajai pieejai cīņā ar organizēto
noziedzību. Centra uzdevums ir nodrošināt
labāku sadarbību un ātrāku informācijas
apmaiņu galvenokārt administratīvā līmenī
starp Beļģiju, Ziemeļreinu–Vestfāleni un
Nīderlandi. Tas papildina jau esošo policijas
un prokuratūru pārrobežu sadarbību.
Galvenais mērķis ir nodrošināt Māsas–
Reinas eiroreģiona administratīvajām
iestādēm operatīvākas iespējas kopīgi
cīnīties pret noziedzniekiem, apmainoties
ar zināšanām un informāciju. Vienlaikus
centrs arī var palīdzēt novērst to, ka
noziedznieki netraucēti turpina savu rūpalu
citā valstī.
EURIEC izveide tieši izriet no Beniluksa
valstu īstenotās sadarbības administratīvās
pieejas jomā. 2018. gadā Nīderlandes
tieslietu un drošības ministrs Ferdinands
Graperhauss norādīja: “Mēs esam pateicīgi
Beniluksa administratīvās pieejas darba
grupai, kas savā ziņojumā “Kopīga cīņa
pret noziedzību” ierosināja īstenot šādu
pilotprojektu. Šajā ziņojumā galvenā
uzmanība bija vērsta uz to, kā Beniluksa
valstis un Vācija varētu pēc iespējas labāk
sadarboties tā saucamo “noziedzīgo
motociklistu bandu” apkarošanā. ES
Padome un Eiropas Komisija nolēma
ideju īstenot testa režīmā. (...) Partneri no
Beniluksa valstīm un Vācijas var vērsties
šajā centrā ar jautājumiem saistībā ar
pārrobežu noziedzību.”

Eiropas Savienība šim projektam ir
piešķīrusi vienu miljonu eiro. Projekta
zinātnisko uzraudzību nodrošina Lēvenes,
Māstrihtas un Ķelnes universitātes, un to
sākotnēji ir plānots īstenot divus gadus,
sākot no 2019. gada septembra. Ideālā
gadījumā šajā laikā visās trīs valstīs
tiks sagatavots pamats likumdošanas
grozījumu veikšanai.
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c. EURIEC
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4
Secinājumi un
ieteikumi
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Rokasgrāmatā netika iekļautas iniciatīvas, kurās netiek izmantota administratīvā pieeja. Šajās
neiekļautajās iniciatīvās tiek izmantoti tikai krimināltiesiskie vai tiesībaizsardzības instrumenti.
Tas nenozīmē, ka šīs iniciatīvas nav efektīvs veids, kā apkarot smagos noziegumus un
organizēto noziedzību. Tika secināts, ka vairumā iniciatīvu netiek veikta informācijas
apmaiņa un netiek pielietota daudznozaru pieeja. Vairumā gadījumu tam par iemeslu ir
fakts, ka dalībvalstīs nepastāv iespējas dažādām aģentūrām savstarpēji apmainīties ar
informāciju. Līdz ar to vietējās pārvaldes iestādes meklē radošus risinājumus, kā apmainīties
ar informāciju gadījumos, kad radušās aizdomas par organizēto noziedzību. Tomēr šādi
radošie risinājumi ir saistīti ar vairākiem riskiem, piemēram, atšķirīgu procedūru izstrādi
un nepareizu administratīvo instrumentu pielietojumu. Līdz ar to ir būtiski svarīgi, lai tiktu
izveidota valsts mēroga sistēma. To var paveikt, pielāgojot esošos tiesību aktus un sistēmu,
piemēram, izveidojot tādas centrālās iestādes kā informācijas ekspertīžu centri, kuros vietējās
administratīvās iestādes var vērsties pēc padoma. Starptautiskā līmenī ir būtiski turpināt
izvērtēt dalībvalstu savstarpējo informācijas apmaiņu. Ja pēc iespējas vairāk dalībvalstu
apmainītos ar informāciju pāri robežām vai Eiropas līmenī, tiktu novērsta izspiešanas efekta
veidošanās, liedzot noziedzīgajiem grupējumiem turpināt sekmīgi darboties.

Secinājumi un ieteikumi

Pēc visu administratīvās pieejas iniciatīvu saņemšanas un analizēšanas, kļuva skaidrs, ka
administratīvā pieeja ES attīstās dažādos tempos. Pēdējos gados aizvien vairāk dalībvalstu
pielieto administratīvo pieeju un tās efektivitāte un sekmes kļūst aizvien pamanāmākas.
Dažās dalībvalstīs joprojām nav izveidots tiesiskais pamats, lai apmainītos ar nozīmīgu
informāciju ar valsts pārvaldes iestādēm, savukārt citas dalībvalstis jau ir uzsākušas
pārrobežu sadarbību. Viens no galvenajiem tīkla dibināšana un šīs rokasgrāmatas izdošanas
iemesliem ir veicināt un atbalstīt šos centienus. Līdz ar to mēs iesakām izmantot jauno
definīciju, kas iekļauta Padomes 2016. gada secinājumos, lai skaidri un saprotami skaidrotu,
ko nozīmē administratīvā pieeja smago noziegumu un organizētās noziedzības apkarošanai.
Definīciju papildinošie pīlāri ir labs indikators tam, kādi tieši ir priekšnoteikumi efektīvas
administratīvās pieejas īstenošanai.
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