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PĒTĪJUMA APRAKSTS 
 

 
Pētījuma par seksa industriju un tās ierobežošanas mehānismiem Rīgā un Latvijā 
mērķis ir izpētīt seksa tūrisma un prostitūcijas fenomenu Latvijā, lai palīdzētu 
politikas ekspertiem un partneriem izstrādāt politikas alternatīvas prostitūcijas 
regulēšanā Latvijā, kā arī lai veicinātu cilvēku tirdzniecības apkarošanas īstenošanu. 
 
Pētījuma uzdevumi: 
 

1) izpētīt prostitūcijas normatīvo regulējumu un pieredzi tā ieviešanā vairākās 
Eiropas valstīs (Nīderlandē, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā); 

2) analizēt Latvijas normatīvos dokumentus saistībā ar prostitūciju; 
3) noskaidrot ekspertu un Latvijas iedzīvotāju viedokli par prostitūciju un 

sekstūrismu Latvijā, 
4) balstoties uz iegūto informāciju, izstrādāt secinājumus un ieteikumus 

sekstūrisma un prostitūcijas jomā. 
 
Pētījuma metodoloģija 
 

Pētījumā izmantotas gan kvantitatīvās (aptauja), gan kvalitatīvās izpētes metodes – 
politikas dokumentu un līdz šim veikto pētījumu sekundārā analīze, daļēji strukturētās 
intervijas un fokusa grupu diskusijas ar ekspertiem.  

 
Ekspertu intervijas un fokusgrupu diskusijas 
 
Pētījuma ietvaros tika organizētas divas fokusa grupu diskusijas. Diskusijās piedalījās 
pārstāvji no Saeimas un Rīgas Domes, no tiesībsargājošām institūcijām un 
nevalstiskām organizācijām, kā arī no dažādām tūrisma nozares organizācijām un 
uzņēmumiem (pilnu ekspertu sarakstu skat. pielikumā).  

Diskusijas tika veiktas Rīgā, nodibinājuma „Baltic Institute of Social Sciences” telpās 
2007. gada 5. un 6. septembrī. Diskusijas norisinājās latviešu valodā, un to vidējais 
ilgums bija divas stundas.  

Diskusiju ievaddaļā dalībnieki tika lūgti paust savu attieksmi sekstūrismu Latvijā un 
komentēt savu viedokli. Diskusiju turpinājumā tika aplūkota prostitūcijas 
ierobežošana Latvijā, līdztekus problēmu akcentēšanai diskusiju dalībnieki tika 
mudināti izteikties par iespējamiem risinājumiem un nepieciešamajām izmaiņām 
sekstūrisma un prostitūcijas jomas regulēšanā Latvijā. 

 
Ar 4 ekspertiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties fokusgrupu diskusijās, 
tika veiktas daļēji strukturētas ekspertu intervijas. Atbilstoši kvalitatīvo pētījumu 
metodoloģijai interviju plāns ietver galvenos noskaidrojamos jautājumus, bet pati 
saruna notiek brīvā formā. Intervijas laikā intervētājs atbilstoši sarunas gaitai uzdod 
precizējošus jautājumus.  

Rezultātu apkopojumā slīprakstā ir iekļauti respondentu izteikumi, kas ļauj labāk 
izprast dažādu nozaru pārstāvju paustās attieksmes.  
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Iedzīvotāju aptauja 
 
Tika veikta kvantitatīva aptauja, kurā, pielietojot nejaušās izlases principus, tika 
aptaujāts 1001 Latvijas iedzīvotājs vecumā no 15 līdz 75 gadiem (izlases sociāli 
demogrāfiskais raksturojums iekļauts pielikumā). Aptaujas laiks: 2007.gada jūlijā. 
Aptaujā tika iekļautas šādas galvenās jautājumu grupas: 
 

1) Attieksme pret sekstūrismu un tā regulēšanu; 
2) Vēlamie prostitūcijas regulēšanas modeļi; 
3) Attieksme pret prostitūciju un tajā iesaistītajām sievietēm;  
4) Viedoklis par noteiktu vietu ierādīšanu prostitūcijas pakalpojumu 

sniegšanai un saņemšanai, kā arī par palīdzības programmu prostitūtām; 
5) Līdzšinējās valsts iestāžu un Rīgas pašvaldības darbības vērtējums. 

 
 
 

SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 
 

Secinājumi 
 

• Aplūkotajos citu valstu modeļos prostitūcijas regulēšanā ir gan priekšrocības, 
gan trūkumi, tāpēc jebkura modeļa ieviešana Latvijā ir rūpīgi jāizvērtē. 

 
• Lielāka daļa ekspertu, jo īpaši, tūrisma nozares pārstāvji, neuztver sekstūrismu 

kā ļoti nozīmīgu problēmu, tomēr kā problemātiski tiek uztverti atsevišķi šīs 
parādības aspekti, ar ko tiem nākas saskarties, piemēram, 1) tūristu skaļā, 
vaļīgā uzvedība un uzmācība, 2) negatīvs Rīgas un Latvijas tēls citu valstu 
iedzīvotāju skatījumā. 

 
• Aplūkojot sekstūrisma jautājumu Latvijas situācijā, jānošķir prostitūcija kā 

organizēta sistēma un brīvprātīgi īslaicīgi seksuāli kontakti starp 
ārzemniekiem un vietējiem iedzīvotājiem, kas veidojas pēc iepazīšanās bāros, 
diskotēkās vai uz ielas. Pēdējā gadījumā ne vienmēr ir materiāla atlīdzība par 
seksuālu kontaktu. Šāda veida seksuālajos kontaktos savā no darba vai 
mācībām brīvajā laikā bieži iesaistās sievietes, kas nestrādā par prostitūtām. 

 
• Pašreizējais prostitūcijas regulējums nav efektīvs prostitūcijas ierobežošanai 

likumdošanas nepilnību un tiesībsargājošo institūciju zemās kapacitātes dēļ. 
Šo institūciju pārstāvji lielākoties prostitūciju neuzskata par nopietnu 
problēmu, un šādas izpratnes dēļ prostitūcijas ierobežošana nav prioritāra. 

 
• Sabiedrībā trūkst izpratnes par to, ka prostitūcija visbiežāk ir organizētās 

noziedzības struktūru daļa. Lielākoties prostitūcija tiek maldīgi uztverta kā 
individuāla sieviešu darbība.  

 
• Gan ekspertu, gan iedzīvotāju viedokļi attiecībā uz vēlamo prostitūcijas 

regulēšanas modeli ir pretrunīgi – nav izteikta atbalsta ne prostitūcijas 
legalizēšanas pieejai, ne kriminalizācijai un klientu sodīšanai. 
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• Vēlamais prostitūcijas regulācijas veids ekspertu un iedzīvotāju skatījumā ir 
tās ierobežošana, kontrolējot sabiedrībai nevēlamās izpausmes, piemēram, 
uzbāzīga reklāma un pakalpojumu piedāvāšana nepiemērotās vietās, 
piespiešana nodarboties ar prostitūciju, mazgadīgo iesaistīšana prostitūcijā.   

 
 
Ieteikumi 

 
– Ierobežot seksuālo pakalpojumu reklāmu, jo īpaši, vietās, kur ar to saskaras 

plašāka sabiedrība, jo īpaši, jaunieši un ārzemju tūristi. 
 
– Veicināt sabiedrības un tiesībsargājošo institūciju darbinieku izpratni par 

prostitūciju kā organizētās noziedzības struktūru daļu, kā arī šīs parādības 
sociālajām sekām un degradējošo ietekmi uz personām, kas nodarbojas ar 
prostitūciju vai izmanto prostitūtu pakalpojumus. 

 
– Rosināt masu medijus patiesāk atspoguļot prostitūciju un tajā iesaistītos – bez 

izskaistinājumiem un romantikas, atklājot prostitūcijai raksturīgo vardarbību un 
saistību ar organizētās noziedzības struktūrām.  

 
– Preventīvi rūpēties par mazaizsargātām sociālajām grupām, kuru pārstāvji 

visbiežāk iesaistās prostitūcijā, piemēram, nodrošinot kvalitatīvu bērnu aprūpi un 
sniedzot izglītības iespējas jauniešiem no sociālajam riska grupām. 

 
– Izstrādāt programmas prostitūcijā iesaistīto personu rehabilitācijai un nodrošināt 

finansējumu to īstenošanai. 
 
– Noteikt stingrākus ierobežojumus vietām, kur atļauts piedāvāt un saņemt 

prostitūcijas pakalpojumus, un kontrolēt to ievērošanu.  
 
– Nodrošināt prostitūciju ierobežojošo normatīvo aktu izpildi, palielinot 

tiesībsargājošo iestāžu kapacitāti un darbinieku izpratni par prostitūcijas 
problēmu. 

 
– Vērsties pret visiem, kas veicina prostitūciju – ietverot naktsklubus, viesnīcas, 

taksometru uzņēmumus un masu medijus, kas izvieto seksuālo pakalpojumu 
reklāmu.   
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PĒTĪJUMA REZULTĀTI 
 

CITU VALSTU PIEREDZE 
 
 

Viens no pētījuma uzdevumiem bija izpētīt prostitūcijas normatīvo regulējumu un 
pieredzi tā ieviešanā vairākās Eiropas valstīs. Analīzei tika izvēlētas valstis ar krasi 
atšķirīgu pieeju prostitūcijas regulēšanā - Nīderlande, kur prostitūcija ir legalizēta, un 
Zviedrija, kur pastāv aizliegums pirkt seksuālos pakalpojumus. Lai izzinātu situāciju 
zemēs, kas pēc dažādiem aspektiem līdzinās Latvijai, tika aplūkots prostitūcijas 
regulējums kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. 
 
Citu valstu pieredzes apskata veidošanu sarežģīja tas, ka par katru valstu pieejama 
atšķirīga informācija gan aplūkoto tēmu, gan apjoma ziņā.  Par Nīderlandes un 
Zviedrijas situāciju kā atšķirīgām pieejām prostitūcijas regulēšanas jomā pieejams 
salīdzinoši daudz informācijas un dažādi pētījumi. Savukārt par situāciju prostitūcijas 
jomā Lietuvā un Igaunijā pieejams daudz mazāk informācijas, jo īpaši, par pēdējo 
gadu tendencēm un angļu valodā. Tāpēc citu valstu pieredzes apskatā ietverta 
informācija, kas dažādām valstīm atšķiras pēc aplūkotajiem aspektiem. 

 
 

NĪDERLANDE  
 

PROSTITŪCIJAS DEFINĒŠANA 
Nīderlandes prostitūcijas politika ir balstīta uzskatā, ka prostitūcija ir parādība, kas ir 
pastāvējusi un turpinās pastāvēt. Šī iemesla dēļ ir svarīgi nevis prostitūciju aizliegt, 
bet gan to labāk organizēt. Valsts politika ir balstīta pieņēmumā, ka bordeļu 
kriminalizācija ir neefektīva ne tikai prostitūcijas novēršanā, bet arī ar to saistītās 
noziedzības apkarošanā, savukārt prostitūcijas kā legālas nodarbošanās nostiprināšana 
nozīmē lielākas iespējas pielietot administratīvus un likumdošanas līdzekļus, lai 
cīnītos pret sieviešu ekspluatāciju1. 
 
Nīderlandē krasi nodala brīvprātīgo no piespiedu prostitūcijas, pieaugušo un bērnu 
prostitūciju. Brīvprātīga pieaugušo prostitūcija ir definēta kā seksuālo pakalpojumu 
pārdošana, un likumdošana attiecībā uz to ir fokusēta uz vienādām tiesībām uz labiem 
darba apstākļiem un drošību2. Savukārt piespiedu un mazgadīgo prostitūcija ir 
nepieļaujama un tiek kontrolēts, lai tā nepastāvētu3. 
 
Brīvprātīgo prostitūciju regulē administratīvā un darba likumdošana, savukārt uz 
piespiedu prostitūciju attiecas kriminālā likumdošana4. 
 
PASTĀVOŠĀ LIKUMDOŠANA 
Brīvprātīga prostitūcija Nīderlandē vienmēr ir bijusi legāla. Bordeļi un sutenerisms 
bija aizliegti līdz 2000. gada 1.oktobrim, taču šis aizliegums netika īpaši kontrolēts. 

                                                 
1 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences, p.27. 
2 Ibid p.45-46. 
3 Ibid p.26. 
4 Ibid p.46. 
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Šobrīd ir atļauts vadīt prostitūcijas biznesu, kurā pilngadīgi vīrieši un sievietes ir 
nodarbināti brīvprātīgi5. 
 
Bordeļu aizlieguma atcelšanas mērķi bija: nodrošināt labākus paņēmienus un iespējas 
bordeļu darbības regulēšanai un kontrolei; labāk cīnīties ar piespiedu prostitūciju 
(cilvēku tirdzniecību); nodrošināt, lai mazgadīgie ir labāk pasargāti no seksuālas 
izmantošanas6. 
 
Valdība ir ieviesusi nosacījumus par bordeļu vietu, organizāciju un biznesa 
operācijām, cenšoties regulēt prostitūciju, tikt galā ar piespiedu prostitūciju un 
pasargāt nepilngadīgos no seksuālas izmantošanas. Nosacījumi ir ietverti 
likumdošanā, zonēšanas plānos un dažādos papildu likumos. Bordeļiem 
irnepieciešams iegūt sertifikātus7. 
 
Nīderlandes politikas mērķis ir atbrīvot prostitūtas (sex-workers) no parazītiskiem 
suteneriem un padarīt viņas par pilntiesīgām, pašnodarbinātām uzņēmējām. Bet 
valdība lūdz klientu palīdzību, lai tiktu galā ar cilvēku tirdzniecības problēmu8. 
 
Prostitūtām jābūt vismaz 18 gadus vecām, klientiem – vismaz 16. Bordeļos vai 
Nīderlandes 12 sarkano lukturu rajonos strādājošās parasti ir pašnodarbinātas. Pieejas 
teorija ir tāda, ka sievietēm jābūt neatkarīgām no vidutājiem – suteneriem, bet 2002. 
gada nacionālā slepenpolicijas dienesta ziņojums liecina, ka ceturtdaļa no Nīderlandes 
prostitūtām ir cilvēku tirdzniecības upuri9. 
 
Saskaņā ar kriminālkodeksu ir aizliegta seksuālā ekspluatācija prostitūcijas nolūkos 
un var sodīt ar cietumsodu līdz 6 gadiem (ar nosacījumu, ka nav vainu pastiprinošu 
apstākļu) vai naudas sodu gadījumos, ja: piespiež citu personu iesaistīties prostitūcijā; 
ja piespiež nepilngadīgo iesaistīties prostitūcijā; ja rekrutē, aizved vai nolaupa 
personu, lai iesaistītu prostitūcijā citā valstī; ja gūst peļņu no mazgadīgā vai piespiedu 
prostitūcijas; ja piespiež citu personu atdot no prostitūcijas gūtos ienākumus10. 
 
Atļaujot bordeļus, tika pastiprināta kriminālā likumdošana, lai novērstu ekspluatāciju. 
Saskaņā ar vienu ekspertu viedokli, bordeļu legalizēšana ļauj valdībai vairāk kontrolēt 
seksa industriju un vērsties pret nelikumībām. Tiek veiktas biežas bordeļu pārbaudes, 
tāpēc var atklāt cilvēku tirdzniecību, turklāt uzraudzība ir arī pašu prostitūtu 
interesēs11. 
 

                                                 
5 Netherlands Ministry of Foreign Affairs (2005) Dutch Policy on Prostitution. Questions and Answers 
2005., p.1. 
6 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences p.25. 
7 Amsterdamas reģiona portāls, Prostitution, 
http://www.iamsterdam.com/introducing/government_politics/policies/prostitution
8 Ladies of pleasure or sex slaves? (2006), http://sjoerd.wordpress.com/2006/02/16/ladies-of-pleasure-
or-sex-slaves/
9 Ladies of pleasure or sex slaves? (2006), http://sjoerd.wordpress.com/2006/02/16/ladies-of-pleasure-
or-sex-slaves/
10 Netherlands Ministry of Foreign Affairs (2005) Dutch Policy on Prostitution. Questions and Answers 
2005., p.1. 
11 Ibid, p.2. 
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Attiecībā uz bordeļu darbības regulēšanu Nīderlandē valda decentralizācija. Kad 
atcēla bordeļu aizliegumu, netika ieviesta vispārēja likumdošana, kas regulētu/vadītu 
prostitūciju. Veidot likumus ir pašvaldību atbildība, kurus tās var pielāgot savai 
individuālajai situācijai. Pašvaldības pašas izlemj, vai dot tiesības atvērt bordeli un 
kur to darīt, ir iespējams arī aizliegt noteiktus prostitūcijas veidus, piemēram, 
skatlogus ar prostitūtām. Lai gan ir vairāki iemesli, kuru dēļ licenci var neizsniegt, 
piemēram, sabiedriskās kārtības intereses, neatbilstība zonēšanas plāniem, mazgadīgo 
nodarbināšana u.c., atļauju atvērt bordeli nevar neizsniegt morālu vai ētisku 
apsvērumu dēļ12. 
 
Nīderlandes pašvaldību apvienība ir publicējusi vadlīnijas bordeļu, seksa veikalu un 
ielas prostitūtu darbības regulēšanai13: 

1) Bordeļu izveides politika – ļauj pašvaldībām noteikt to atrašanās vietu, 
nodrošinot, lai netiek traucēta apkaimes dzīve. Jāatbilst zonēšanas un pilsētas 
attīstības plāniem, vietējiem likumiem par darba vidi. 

2) Noteikumi par telpām – nosaka minimālo darba vietu lielumu, drošību, uguns 
drošību, higiēnu. 

3) Noteikumi par bordeļu darbību – nosaka prostitūtu pozīciju un statusu, 
sargājot viņu fizisko un garīgo veselību un aizliedzot piespiedu prostitūciju, 
mazgadīgo vai personu bez uzturēšanās atļaujas nodarbināšanu. Ietver arī 
mērus, lai novērstu bordeļu atrašanās vietas apkaimes izteiktu traucēšanu. 

 
Pašvaldības ir atbildīgas par to, lai prostitūtām ir viegla pieeja veselības aprūpei, taču 
veselības un darba apstākļi ir primāri pašu prostitūtu un viņu darba devēju atbildība. 
Pašvaldības tikai nodrošina, lai darba devēji šos nosacījumus pildītu. Medicīniskas 
pārbaudes nav obligātas, jo tas pastiprinātu uzskatu, ka prostitūtas ir slimību 
pārnēsātājas un dotu klientiem iemeslu prasīt nedrošu seksu. Taču prostitūtas rosina 
veikt pārbaudes 4 reizes gadā, tās ir bezmaksas un anonīmas14. 
 
Seksuālo pakalpojumu pirkšana Nīderlandē nav sodāma15, klienti netiek sodīti arī 
gadījumos, ja prostitūta ir cilvēku tirdzniecības upuris vai strādā piespiedu kārtā16. 
Savukārt sekss ar mazgadīgām personām (12 līdz 18 gadus vecām), kuras piedāvā 
seksuālus pakalpojumus, ir sodāma darbība17. Līdz 2000. gada oktobrim sekss ar 
personu virs 16 gadiem, kas sevi brīvprātīgi piedāvā seksuāliem pakalpojumiem, 
nebija sodāms, bet sekss ar personu, kas jaunāka par 12 gadiem, ir sodāms jebkādos 
apstākļos. 
 
Nīderlandes Pašvaldību asociācija ir izveidojusi modeli, ko pašvaldības var kopēt. 
Modelis ir balstīts sistēmā: licenzēšanas ar nosacījumiem. Lai gan katra pašvaldība 
var brīvi veidot savus noteikumus, 94% pašvaldību ir izvēlējušās izmantot šo 

                                                 
12 Ibid, p.4. 
13 Ibid, p.2. 
14 Netherlands Ministry of Foreign Affairs (2005) Dutch Policy on Prostitution. Questions and Answers 
2005., p.4. 
15 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences p.28. 
16 Expatica (2007) Amsterdam cleans up its act. 
17 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences, p.28. 
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piedāvāto modeli ar vai bez izmaiņām. 43 nelielas pašvaldības (12% no kopskaita) ir 
izvēlējušās neatļaut bordeļu darbību savā teritorijā18. 
 
Noteikumi bordeļiem, ko uzliek pašvaldības, parasti attiecas uz tādiem aspektiem kā 
vieta, atvēršanas/slēgšanas laiki, uzraudzība, darba likums, veselības aprūpe utt. Lai 
saņemtu licenci, jāizpilda noteiktās administratīvās teritorijas uzstādījumi. Sankcijas 
atkarīgas no tā, kurš noteikums pārkāpts. Ir krimināli un administratīvi sodi. Starp 
pēdējiem ir: brīdinājums, īslaicīga slēgšana, atļauto atvēršanas stundu maiņa, licences 
atņemšana, bordeļa slēgšana19. 
 
Veselības pārbaužu sistēma sastāv no divām daļām. Pirmā ir higiēnas apstākļu 
pārbaude bordeļos, otra – veselības pārbaudes prostitūtām. Pašvaldības atbild par to, 
lai prostitūtām ir pieeja veselības aprūpei, bet atbilstošu veselības un vides apstākļu 
nodrošināšana ir pašu prostitūtu un bordeļu vadītāju atbildība. Pašvaldības tikai 
pārbauda, vai nosacījumi tiek izpildīti, kas tiek darīts veselības inspekciju formā 
bordeļos (bez brīdinājuma), savukārt sieviešu veselības pārbaudes notiek ar 
brīdinājumu, lai piekļūtu pēc iespējas vairāk sievietēm. Šī sistēma ir neatkarīga no 
licencēšanas sistēmas, un bordeļi nevar atteikties no veselības inspekciju 
uzņemšanas20. 
 
Gadījumos, ja prostitūtai tiek atklāta slimība, viņai ir tiesības uz slimības 
atvaļinājumu, ja pašnodarbināta – vajadzīga medicīniskā apdrošināšana, pārbaužu 
veicēji nosūta prostitūtas uz STS klīniku. Lai gan pārbaudes ir brīvprātīgas, lielākā 
daļa prostitūtu tās iziet21. 
 
Darba inspekcija publicē informatīvos bukletus gan prostitūtām, gan to darba 
devējiem par dažādiem ar darbu saistītajiem aspektiem – gan likumiem, gan veselību, 
drošību u.c.22

 
ES tiesas ir noteikušas, ka brīvprātīga prostitūcija var būt biznesa aktivitāte, par kuru 
ES valstī piešķir uzturēšanās atļauju. Noteikumi sievietēm, kas nav ES pilsones, ir 
sarežģītāki23. 
 
 
LIKUMA IEVIEŠANA 
1999. gadā, gadu pirms likuma ieviešanas policijas padome, kas sastāv no 
galvenajiem policijas komisāriem (policijas nodaļu vadītājiem), izveidoja projektu, lai 
sagatavotos jaunās likumdošanas ieviešanai, pārmaiņām, ko tā radīs attiecībā uz 
cilvēku tirdzniecības apkarošanu, kā arī citiem jautājumiem24. Tiek vērtēts, ka policija 
legalizāciju uztvēra nopietni, atbalstot plānotās izmaiņas25. 1999. gadā Galvenā 
prokuratūra (Procurators-General) publicēja instrukciju par cilvēku tirdzniecību un 

                                                 
18 Ibid,p.30. 
19 Ibid,p.31. 
20 Ibid,p.41. 
21 Ibid,p.41. 
22 Ibid,p.41. 
23 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences p.42. 
24 Ibid,p.35. 
25 Ibid,p.36. 
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citām ekspluatācijas formām, uzsverot starpdisciplināras izmeklēšanas komandas 
nepieciešamību efektīvam darbam26.  
 
Noziedzības novēršanas aģentūra (The M Foundation) kopā ar policiju 2006. gada 
janvārī sāka kampaņu, lai veicinātu sabiedrības locekļus ziņot par cilvēku 
tirdzniecības gadījumiem27. 
 
Likuma ieviešanu un darbību nodrošina: policija, pilsētas apgabalu padome (Būvju un 
dzīvokļu inspekcija – Building and Housing Inspectorate), dažreiz iesaista arī 
Veselības un drošības inspekciju (Health and Safety Inspectorate) un Nodokļu 
administrāciju. Ja bordelis neatbilst nosacījumiem, par nelieliem pārkāpumiem tiek 
sākts ‘soli-pa-solim’ process, kas var beigties ar iestādes slēgšanu28. Seksuālo 
noziegumu departamenti regulāri veic neparedzētas/pārsteiguma pārbaudes bordeļos, 
lai pārbaudītu likuma ievērošanu29. 
 
Piemēram, Amsterdamā trešdaļai Amsterdamas ‘skatlogu’ bordeļu un seksa klubu 
draudēja slēgšana pēc tam, kad pilsētas dome neatjaunoja 33 licences, pamatojot to ar 
pasākumiem organizētās noziedzības apkarošanā, lai tiktu galā ar iespējamu naudas 
atmazgāšanu dažos bordeļos30. Savukārt, bordeļu īpašnieki šajā jautājumā grasījās 
vērsties tiesā, pret bordeļu slēgšanu cīnās arī prostitūtu arodbiedrība/apvienība „Read 
Thread”, kas norāda, ka tādējādi sievietes nonāks uz ielas, kaitējot sievietēm, kas 
legāli strādā un īrē vietu skatlogos31. 
Likuma par bordeļiem un sutenerisma atcelšana attiecas uz iekštelpu prostitūciju, bet 
prostitūcija notiek arī uz ielas un dažas pašvaldības regulē arī to. Vairākās pilsētās ielu 
prostitūcija ir atļauta tikai noteiktās pilsētas daļās, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību. 
Tam izveido ‘tolerances zonas’ – pilsētas ielu vai rajonu, kurā atļauta ielu prostitūcija. 
Šajās zonās ir papildus policijas patruļas drošībai, noteiktas atvēršanas stundas, ir 
atpūtas zona prostitūtām ar kafejnīcu, dušu, ārstiem u.c., automašīnu stāvvieta 
klientiem. Ārpus noteiktās zonas un tās darba laika nodarboties ar ielu prostitūciju ir 
nelikumīgi32. Īpašās zonas ielu prostitūcijai vairākās Nīderlandes pilsētās funkcionē 
jau apmēram 20 gadus (piemēram, Hāga, Utrehta), savukārt Amsterdamā to slēdza.  
 
Amsterdamā arī laikā no 1996. līdz 2003. gada decembrim bija atsevišķa zona ārpus 
pilsētas centra, kas domāta ielu prostitūtām (lai gan ielu prostitūcija pilsētā ir 
aizliegta). Bet tā kā šajā zonā strādāja daudz nelegālu imigrantu, ko ievedušas 
organizētās noziedzības grupas (cilvēku tirdzniecība), ko policijas pastiprināšana vien 
nevarēja novērst, zonu slēdza. 
 
Eksperti atzīst, ka komunikācija starp seksa industriju un pašvaldību administrāciju ne 
vienmēr ir veidojusies veiksmīgi. Licenzēšanas sistēmas ieviešanai bija nepieciešamas 
                                                 
26 Ibid,p.36. 
27 Ladies of pleasure or sex slaves? (2006), http://sjoerd.wordpress.com/2006/02/16/ladies-of-
pleasure-or-sex-slaves/
28 Amsterdamas regiona portāls, Prostitution, 
http://www.iamsterdam.com/introducing/government_politics/policies/prostitution
29 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences, p.37. 
30 Expatica (2007) Amsterdam cleans up its act. 
31 Ibid, 2007 
32 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences p.32-33. 
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pārrunas, nevis ieviešanas sistēma „no augšas uz leju”, jo bija jāņem vērā, ka bija 
jānormalizē industrija, kas ilgus gadus darbojās nelegāli un nebija gatava atteikties no 
savām ienesīgajām darbībām33. 
 
No otras puses, šobrīd Nīderlandē bailes no noziedzības pieauguma sāk mainīt 
nīderlandiešu tradicionāli liberālās attieksmes pret prostitūciju. Turklāt Nīderlandei 
nākas saskarties ar spiedienu no citām valstīm, kas neizprot viņu tradīcijas un vēlas, 
lai Nīderlandes liberālā pozīcija pret prostitūciju tiktu pārvērtēta34. 
 
 
LIKUMDOŠANAS IETEKME UZ PROSTITŪCIJU VALSTĪ 
 
Pirmkārt, ir jāatzīmē, ka attiecībā uz prostitūciju Nīderlandē pieejamā informācija ir 
pretrunīga un ir grūti izvērtēt datu ticamību. Piemēram, vienos avotos tiek novērtēts, 
ka bordeļu skaits Nīderlandē ir pieaudzis, bet citos - ka samazinājies. Šī iemesla dēļ 
arī turpinājumā apkopotā informācija ir nedaudz pretrunīga, un interpretācijā ir būtiski 
ņemt vērā informācijas avotu. 
 
Prostitūcija oficiāli pastāv aptuveni 30% Nīderlandes pašvaldību, īpaši lielajās pilsētās 
un pie Vācijas un Beļģijas robežām. Aptuveni 12 pilsētās ir skatlogu prostitūcija, 
apmēram 10 pilsētās – ielu prostitūcija. Daudz prostitūtu ir imigrantes35. Pēc likuma 
ieviešanas, saskaņā ar policijas datiem, ārzemju prostitūtu skaits bez uzturēšanās un 
darba atļaujas ir samazinājies36. 
 
No vienas puses tiek uzskatīts, ka prostitūtām ir vairākas priekšrocības: drošāki, 
kontrolēti darba apstākļi, prostitūcija ir likumīga nodarbošanās, tāpēc viņas saņem 
visus tiesības un pienākumus kā citiem darbiniekiem. Taču sadarbības formas starp 
prostitūtām un bordeļu īpašniekiem ir joma, kur ir maz valdības ietekmes. Lielākoties  
prostitūtas darbojas kā pašnodarbinātās, jo īpašnieki nevēlas slēgt darba līgumus37. 
Nodarbošanās atbilst visiem parastajiem sociālās drošības garantiju principiem – 
iespējas saņemt bezdarbnieku pabalstu, sociālo palīdzību u.c. Gan prostitūtām, gan to 
darba devējiem ir jāmaksā nodokļi38. 
 
Prostitūcijas legalizācijas aizstāvji pozitīvi vērtē Nīderlandes likumdošanas ietekmi uz 
cilvēku tirdzniecības apkarošanu. Viņu galvenais arguments ir, ka prostitūcijas 
legalizācija uzlabo sieviešu, kas ir nodarbinātas prostitūcijā situāciju, jo legālus 
bordeļus ir vieglāk kontrolēt un uzraudzīt un bordeļu pārbaudēs policija var labāk 
noteikt cilvēku tirdzniecības pazīmes, iegūt informāciju cilvēku tirdzniecības 
apkarošanai39.  
 

                                                 
33 Ibid,p.51. 
34 Expatica (2007) Amsterdam cleans up its act. 
35 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences p.24. 
36 Ibid,p.25. 
37 Netherlands Ministry of Foreign Affairs (2005) Dutch Policy on Prostitution. Questions and Answers 
2005., p.3. 
38 Ibid, p.6. 
39 Ibid, p.6. 
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Tajā pašā laikā citos avotos tiek norādīts, ka prostitūcijas legalizācija/ 
dekriminalizācija nedod iespēju kontrolēt seksa industriju, bet gan to paplašina40. 
Saskaņā ar Dž.Reimondas izmantotajiem datiem pēc prostitūcijas legalizācijas 
Nīderlandē 5% no iekšzemes kopprodukta veido seksa industrija41. Bordeļu skaits pēc 
prostitūcijas legalizācijas ir daudzkāršojies gan Vācijā, gan Nīderlandē, gan Šveicē, 
gan citās valstīs, kurās ir notikusi prostitūcijas legalizācija. Līdz ar bordeļu skaitu ir 
palielinājies arī visu citu ar seksu saistīto pakalpojumu skaits (sekss pa telefonu, 
striptīzs, pornogrāfija, utt.). Vienlaicīgi palielinājies ir arī nelegālo bordeļu skaits. Tā 
kā suteneri ir legāli uzņēmēji, viņiem ir iespēja apvienoties legālās organizācijās, lai 
aizstāvētu sava biznesa intereses. Balstoties uz straujo seksa pakalpojumu nozīmes 
pieaugumu un uz lielo ienākumu, ko tie spēj nest, suteneri kā grupa kļūst nozīmīgi un 
spēj paplašināt savu tiesību robežas.  
 
Otrkārt, prostitūcijas legalizācija/ dekriminalizācija palielina pieprasījumu pēc 
prostitūcijas. Tā veicina vīriešu motivāciju pirkt sievietes vēl daudz plašākā seksuālo 
pakalpojumu klāstā, jo pats princips ir sociāli akceptēts. Savā izpētē Dž. Reimonda 
secina, ka valstīs, kurās ir legalizēta prostitūcija, ir ievērojami palielinājies 
pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Prostitūcijas legalizācijas rezultātā sabiedrības 
normas izmainās un jauniešiem tiek noraidīta ziņa, ka cilvēka ķermenis, jo īpaši 
sievietes, ir seksa prece un ka prostitūcijas pakalpojumi ir veids kā jautri pavadīt 
laiku. Saskaņā ar Dž. Reimondas secinājumiem ieplānotā sieviešu prostitūtu 
dekriminalizācija ir vairāk cēlusi nevis sieviešu prostitūtu statusu sabiedrībā, bet gan 
seksa industrijas statusu. 
 
Treškārt, Dž. Reimonda savā analīzē norāda, ka līdz ar prostitūcijas legalizēšanu  
Nīderlandē ir ievērojami pieaudzis seksuālo pakalpojumu biznesā iesaistīto bērnu 
skaits. Saskaņā ar bērnu tiesību organizāciju datiem 1996. gadā Nīderlandē 
prostitūcijā bija iesaistīti 4000 nepilngadīgo, bet 2001. gadā - 1500042. Līdzīga 
situācija vērojama arī pārējās valstīs, kurās ir legalizēta prostitūcija. 
Nīderlandes pieejas prostitūcijas regulēšanā atbalstītāji arī atzīst vairākus trūkumus 
īstenotajā politikā. Viņuprāt, problēmas ar šo likumdošanas modeli sagādā tas, ka 
pašvaldību pieredzes trūkums šai jautājumā un atbalsta trūkums dekriminalizācijā 
atsevišķos gadījumos ir kavējuši efektīvu likuma ieviešanu. Problēmas rada arī 
saskaņotības trūkums pašvaldības ietvaros, piemēram, izpratnes par konkrētiem 
jautājumiem starp ugunsdzēsības departamentu un veselības departamentu var 
atšķirties. Gala rezultātā, pašvaldībās, kur pret prostitūciju pastāv toleranta attieksme 
un atvērtība attiecībā uz komunikāciju starp iesaistītajām pusēm, ieviešana ir bijusi 
veiksmīga. Savukārt citās pašvaldībās noteikumi ir tik stingri, ka bordeļiem ir grūti 
darboties legāli43. 
 
Dr. Hendrik Wagenaar - pētnieks, kas veicis likumdošanas Nīderlandē novērtējumu –
kā trūkumus politikas īstenošanā norāda arī to, ka pašvaldību administrācijas 

                                                 
40 Raymond, Janice G. (2003) „10 Reasons for Not Legalizing Prostitution”, „Coalition Against 
Trafficking in Women International” (CATW), March 25, 2003 
41 Daley, Suzanne, (2001, August 12) „New Rights for Dutch Prostitutes, but No Gain.” New York 
Times, pp. A1 and A4. 
42 Tiggeloven Carin (2001) „Child Prostitution in the Netherlands”, 2001.  
www.rnw.nl/hotspots/html/netherlands011218.html.  
43 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences p.31-32. 
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nesaņēma papildus finansu līdzekļus, nenotika reorganizācijas. Tās tikai saņēma 
jaunus pienākumus jomā, kas tām nebija iepriekš zināma. Licenču piešķiršana un 
sadarbība starp pašvaldībām un bordeļu īpašniekiem dažos apgabalos strādāja 
veiksmīgi, citos tā neizveidojās sekmīga.  
 
De Roode Draad (prostitūtu interešu aizstāvības organizācija) pārstāves norāda, ka ne 
visas prostitūtas ir apmierinātas ar reģistrācijas nepieciešamību legālajos bordeļos. 
Viņām jāreģistrējas kā seksa pārdošanas personām, bet pret ‘sex workers’ sabiedrībā 
pastāv negatīva attieksme. Tāpat ir prostitūtas, kas nevēlas kļūt par nodokļu 
maksātājām, viņas nevēlas strādāt legāli, lai varētu paturēt visu naudu sev bez 
nodokļu atvilkumiem. Citas problēmas rada tas, ka visos bordeļos darba apstākļi nav 
pietiekoši labi, darba devēji nedod pietiekoši daudz tiesību, negrib, lai darbinieces 
iesaistās arodbiedrībā, strādā kā pašnodarbinātās. Organizācija ir secinājusi, ka 
situācija ir kļuvusi labāka tām sievietēm, kas pēc legalizācijas ir ieguvušas darba 
atļauju un pievienojušās arodbiedrībai. Bet ne-Eiropas sievietēm, imigrantēm situācija 
ir kļuvusi sliktāka. Legalizējot vienas grupas darbību, citas darbība ir palikusi 
nelegāla44.  
 
Gan Nīderlandes pieejas atbalstītāji, gan kritizētāji atzīst, ka, neskatoties uz liberālo 
politiku pret bordeļiem, kuras mērķis bija padarīt šo jomu caurspīdīgu un kontrolētu, 
vēl arvien ir nelegāli bordeļi, ir sievietes, kuras pārdod seksuālos pakalpojumus spaidu 
kārtā, vēl arvien ir tirgus, par kuru policijai ir maz zināšanu. Nīderlandes pieejas 
atbalstītāji gan norāda, ka jāņem vērā tas, ka nelegālas jomas legalizēšana ir ilgstošs 
process. No vienas puses prostitūcija ir kļuvusi caurredzamāka un ir vieglāk kontrolēt 
legālos bordeļus, no otras puses, arvien pastāv pelēkais tirgus, par kuru policijai ir 
mazāk informācijas un kontroles45. 

 
 
 

ZVIEDRIJA  
 

PROSTITŪCIJAS DEFINĒŠANA 
Zviedrijas prostitūcijas likumdošana izriet no uzskata, ka seksuālo pakalpojumu 
pirkšana ir vīrieša vardarbība pret sievieti. Tāpat pastāv viedoklis, ka prostitūcija 
nevar būt labprātīga, sieviete tiek definēta kā upuris. Zviedrijā prostitūcija tiek 
uztverta kā nopietna sociāla problēma, kas nodara kaitējumu ne tikai indivīdiem, bet 
arī sabiedrībai kopumā. Līdz ar to zviedru varas orgāni pievēršas prostitūcijas 
negatīvajai ietekmei uz sabiedrību, uzskatot, ka nav iespējams panākt pilnīgu 
dzimumu līdztiesību sabiedrībā, kamēr vien vīrieši pērk, pārdod un ekspluatē 
sievietes46. Tādējādi Zviedrijā likumdošanas mērķis ir izskaust prostitūciju kopumā. 
 
Zviedrijā netiek nošķirta prostitūcija un cilvēku tirdzniecība seksuālas ekspluatācijas 
nolūkos. Likumdošanas pamatā ir pārliecība, ka šīs abas parādības var novērst, 
vēršoties pret pamata cēloni – pieprasījumu pēc seksa pakalpojumiem, uzskatot, ka 
bez vīriešu pieprasījuma meiteņu un sieviešu seksuālai ekspluatācijai, globālā 

                                                 
44 Ibid, p.34. 
45 Ibid,p.53. 
46 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences 45.p. 
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prostitūcijas industrija nevarētu plaukt un izplesties47. Savukārt prostitūcijas 
legalizācija tiek uztverta kā ekstrēmas seksuālās diskriminācijas un vardarbības 
formas normalizēšana, vīriešu dominantes pār visām sievietēm pastiprināšana48. 
 
Likumdošanas izveidē būtiska loma ir bijusi sieviešu/feminisma kustībai49.  
 
PASTĀVOŠĀ LIKUMDOŠANA 
1999. gada 1. janvārī spēkā stājās likums, kas aizliedz seksuālo pakalpojumu 
pirkšanu.50 Zviedrija ir pirmā valsts, kas pieņēmusi vienpusēju seksa pirkšanas 
aizliegumu un soda seksuālā pakalpojuma pircēju51. 
 
Likums saka: 
Persona, kura par samaksu iegūst gadījuma rakstura seksuālas attiecības, ir sodāma 
– ja vien šī darbība nav saistīta ar sodu saskaņā ar Kriminālkodeksu52 – par seksuālo 
pakalpojumu pirkšanu ar naudas sodu vai ieslodzījumu līdz sešiem mēnešiem. 
Par mēģinājumu veikt šādas darbības persona tiek sodīta saskaņā ar 
Kriminālkodeksa 23 pantu53. 
 
Visbiežāk piespriestais soda mērs ir naudas sods, kura apmēru nosaka proporcionāli 
sodāmā ienākumiem. Soda nauda tiek aprēķināta ‘dienas sodos’ (day fine), kurus 
aprēķina pēc noteiktas formulas, balstoties uz personas finansiālo stāvokli. Vidēji sods 
par seksuālo pakalpojumu pirkšanu atbilst 50 līdz 75 ‘dienas sodiem’54. Ja pārkāpums 
ir sērijveida, piespriestais sods var būt līdz 150 ‘dienas sodiem’. Savukārt 
apcietinājums tiek piespriests ļoti reti, visbiežāk gadījumos, kad ir sodāmi blakus-
aspekti. 
 
Likuma ieviešanas īstermiņa mērķis bija atbrīvoties no ielu prostitūcijas un novērst 
jaunu prostitūtu rekrutēšanu. Ilgtermiņa mērķis ir likvidēt prostitūciju un sutenerismu 
vispār55. 
 
Likumdošanā ir paredzēta palīdzība sievietēm vardarbības situācijās, tai skaitā, tām, 
kas vēlas pārtraukt prostitūtas nodarbošanos. Palīdzība paredz nodrošināt sievietēm 
pieeju patversmēm, konsultācijām, izglītībai un darba apmācībai. Tiešā atbildība par 

                                                 
47 Ekberg, G. (2004) The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services. Best Practices 
for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. In: Violence Against Women, vol. 10, 
no. 10, 1189.p. 
48 Ibid, 1190.p. 
49 Ibid,1191.p. 
50 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences 7.p 
51 Ibid,14.p. 
52 Attiecas uz gadījumiem, ja seksuālo pakalpojumu sniedzējs/a ir nepilngadīgs (jaunāks par 18 
gadiem) 
53 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences 16.p. 
54 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences 17-18.p. 
55 Ibid,22.p 
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pakalpojumu nodrošināšanu prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības upuriem saskaņā ar 
likumu ir deleģēta pašvaldībām56. 
 
 
LIKUMA IEVIEŠANA 
Mēģinājumos piespriest sodu par šī likuma pārkāpšanu galvenās problēmas rodas ar 
pietiekamu pierādījumu iegūšanu. Saskaņā ar valsts likumiem, prostitūta var atteikties 
sniegt liecību, kas var atklāt, ka viņa veikusi diskreditējošu darbību57. Pierādījumus 
iegūt ir vieglāk, ja policija nogaida, līdz pārkāpums ir noticis, taču tas, savukārt, ir 
pretrunā ar policijas noziegumu prevencijas funkciju. 1999. gadā 51% no visām 
ierosinātajām lietām slēdza pieradījumu trūkuma dēļ58. 
 
Laika periodā no 1999. gada janvāra līdz 2004. gada aprīlim par likuma pārkāpšanu 
ziņots par 734 vīriešiem. No 2003. gadā par seksuālo pakalpojumu pirkšanu 
arestētajiem 300 vīriešiem, 200 tika arestēti Stokholmā. Laikā no 1999. līdz 2002. 
gadam 140 vīrieši ir atzīti par vainīgiem vai notiesāti par seksuālo pakalpojumu 
pirkšanu59.  
 
Pieejamajā literatūrā ir norādīts, ka sagatavošanās likuma ieviešanai bijusi 
nepilnīga60, jo netika izstrādāts ieviešanas un realizēšanas plāns, un lielākā daļa lielo 
policijas iecirkņu un konsultantu no tiesu orgāniem bija pret likuma ieviešanu61. Lai 
palielinātu policistu kompetences līmeni un zināšanas par prostitūciju un cilvēku 
tirdzniecību, Nacionālā Kriminālpolicija kopā ar valdības Dzimumu līdztiesības 
departamentu 2003. gadā izveidoja speciālu izglītības programmu par prostitūcijas 
jautājumiem. Pateicoties tai, ir uzlabojusies policistu izpratne par prostitūcijas 
problēmu, ir samazinājusies sākotnējā skepse un nepatika pret 1999.gadā pieņemto 
likumu, un ir palielinājies arestu skaits62. 
 
Likuma ieviešanai tika piešķirti vērā ņemami finansu līdzekļi – sākotnēji 10 miljoni 
zviedru kronu gadā, no kurām 7 miljoni tika atvēlēti policijai, kura naudu sadalīja pēc 
saviem ieskatiem, lai sekmētu likuma ievērošanu. 2003. gadā valdība asignēja 30 
miljonus zviedru kronu cīņai pret cilvēku tirdzniecību periodam no 2004. līdz 2006. 
gadam, šajos līdzekļos ietverti arī prostitūcijas apkarošanai paredzētie līdzekļi, tie 
vairs atsevišķi netiek izdalīti63. Norvēģu pētnieki novērtē, ka šādi asignētie līdzekļi ir 
veicinājuši sekmīgu likuma ieviešanu, netraucējot citiem policijas pienākumiem. 
                                                 
56 Ekberg, G. (2004) The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services. Best Practices 
for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. In: Violence Against Women, vol. 10, 
no. 10, 1192.p. 
57 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences 18.p 
58 Ibid,18.p 
59 Ekberg, G. (2004) The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services. Best Practices 
for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. In: Violence Against Women, vol. 10, 
no. 10, 1195.p. 
60 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences 21.p 
61 Ibid, 21.p 
62 Ekberg, G. (2004) The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services. Best Practices 
for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. In: Violence Against Women, vol. 10, 
no. 10, 1196.p. 
63 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
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Piemēram, izveidotas īpašas policijas nodaļas/grupas/projekti, jautājumu risināšana 
notiek lokālā mērogā, t.i., vietējās policijas nodaļas izlemj, ko darīs. Taču asignēto 
līdzekļu piešķiršana cilvēku tirdzniecībai visdrīzāk nozīmēs mazākas uzmanības 
pievēršanu prostitūcijai kā tādai, jo ir citas prioritātes, kam velta vairāk resursu64. 
 
Savukārt valdības pārstāves Gunillas Ekbergas rakstā norādīts, ka, lai gan pirmajā 
gadā pēc likuma pieņemšanas policija galvenokārt pievērsās vīriešiem, kas pērk ielu 
prostitūtas, nākošajos gados notikusi arvien lielāka uzmanības pievēršana dzīvokļu 
bordeļiem, porno-klubiem, masāžas saloniem un eskorta aģentūrām65. 
 
Tā kā prostitūcija statistiski ir grūti mērāms fenomens, nav iespējams apgalvot, ka 
prostitūcijas noziegumu skaits ir samazinājies, un, lai gan ir samazinājusies ielu 
prostitūcija, bet nav informācijas par prostitūciju iekštelpās. Jānorāda, ka prostitūcija 
iekštelpās Zviedrijā veido apmēram divas trešdaļas no prostitūcijas tirgus66. 
 
Eksperti norāda uz pieņemtā likuma sākotnējā varianta nepilnības: no sodāmības 
varēja izvairīties tie vīrieši, kas regulāri pērk vienu un to pašu prostitūtu, tāpat nebija 
paredzēti gadījumi, kad cilvēks vai cilvēku grupa pērk seksuālos pakalpojumus kādam 
citam, tostarp gadījumi, kad kāda organizācija nodrošina eskorta pakalpojumus 
klientiem-vīriešiem vai biznesa partneriem67. 
 
Pie likumdošanas nepilnībām jāpiemin arī tas, ka saskaņā ar administratīvās apelācijas 
tiesas lēmumu prostitūtām par saviem ienākumiem ir jāmaksā nodokļi, taču nav 
skaidri noteikts, kā68. Kopumā prostitūtas neiekļaujas nodokļu maksāšanas shēmā, 
viņām nav paredzētas sociālās garantijas, kas ir strādājošajiem. Likumdošanas ziņā 
taksācija ir neskaidra un atšķiras no pilsētas uz pilsētu. Dažas nodokļu pārvaldes 
prostitūtas ignorē, citas tās sameklē un liek maksāt nodokļus, balstoties uz pieņemtu 
aprēķinu, kas dažkārt atstāj prostitūtas smagā finansiālā stāvoklī69. 
 
 
LIKUMDOŠANAS IETEKME UZ PROSTITŪCIJU VALSTĪ 
Pirms likuma pret seksuālo pakalpojumu pirkšanu stāšanās spēkā Zviedrijā bija 
aptuveni 2500 prostitūtas, no kurām aptuveni 650 (26%) strādāja ielās70. Ielu 
prostitūcija pastāv lielajās pilsētās – Stokholmā, Gēteborgā un Malmē. Gada laikā pēc 
likuma pieņemšanas zināmo ielas prostitūtu skaits samazinājās aptuveni uz pusi, kopš 
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tā laika tas ir palicis relatīvi nemainīgs71. Taču jāpiebilst, ka aplēses dažos 
informācijas avotos ir atšķirīgas, kopumā pastāv problēmas ar ticamu skaitlisko datu 
iegūšanu par Zviedrijā pastāvošo situāciju. 
 
Eksperte Stokholmā Anna Wilkens norāda, ka kopš likuma pieņemšanas ielu 
prostitūcija Stokholmā ir samazinājusies par vairāk nekā divām trešdaļām. Pirms 
likuma izsludināšanas pilsētā bija starp 350 un 400 ielu prostitūtām, šobrīd (2003. 
gadā) nav vairāk kā 10072. 
 
Zviedrijas Nacionālās Veselības un Labklājības padomes (The Swedish National 
Board of Health and Welfare) izdotajā gadskārtējā ziņojumā (SoS report) par 2003 
norādīts, ka nav iespējams pateikt, vai ielas prostitūtu skaita samazinājums noticis 
likumdošanas vai citu iemeslu dēļ73. Piemēram, tādēļ, ka tehnoloģiju attīstības 
rezultātā pieaugusi interneta un telefonseksa izmantošana74. 
 
Gēteburgas pilsētas pasūtītā pētījumā secināts, ka prostitūtām ikdienā nākas saskarties 
ar lielāku perversitāti un vardarbību, jo pieprasījuma samazināšanās rezultātā 
prostitūtām ir lielāka konkurence, tāpēc tās ir spiestas piekrist nosacījumiem, kuriem 
agrāk nebūtu piekritušas. Izplatītākas ir dažādas perversijas un sadomazohisms75. 
Tomēr gana respektabli avoti, piemēram, Lundas Universitātes sociālās medicīnas 
profesors Stigs Larssons šādus apgalvojumus dēvē par spekulatīviem un kā galvenos 
vardarbību nosakošos faktorus min narkotikas un publisko namu īpašnieces, kas nav 
pazuduši pēc likuma pieņemšanas76. 
 
Ja attiecībā uz ielu prostitūciju vēl ir pieejama informācija, tad par citiem prostitūcijas 
veidiem, piemēram, seksuālo pakalpojumu pārdošana mājās, bordeļos, eskorta veidā 
u.c. informācijas gandrīz vispār nav. Iespējams, ka pārējie prostitūcijas veidi ir 
kļuvuši populārāki, bet tas nav skaidri zināms. Argumenti par labu šim 
apgalvojumam: (1) sievietes ir aizbaidītas no ielām, jo klientiem ir bail tikt 
pieķertiem, (2) „tehniskā revolūcija”, t.i., interneta un telefonu nozīmes pieaugums77. 
 
Kopumā izmaiņas prostitūcijas izplatībā ir grūti novērtēt. Daži avoti (piemēram, 
Ekberg) norāda uz prostitūcijas samazināšanos, jo novērota ielu prostitūcijas 
piedāvājuma un pieprasījuma samazināšanās, kas ir policijas aktīvas 
darbības/iejaukšanās rezultāts. Citi uzskata, ka ielu prostitūcijas samazināšanas liecina 
nevis par kopējā prostitūcijas tirgus samazināšanos, bet gan par tirgus pārgrupēšanos, 
tostarp, pārvietošanos uz vietām, ko policijai ir grūtāk novērot78. 
                                                 
71 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
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Kas attiecas uz prostitūtu situācijas izmaiņām pēc likuma pieņemšanas, daži avoti 
norāda uz vardarbības riska pieaugumu, tomēr Stokholmas policijas dati vardarbības 
gadījumu pieaugumu neapstiprina. Taču tie avoti, kas norāda uz vardarbības riska 
palielināšanos, to pamato ar to, ka ielas prostitūtām ir mazāk laika klienta 
novērtēšanai (klients baidās tikt noķerts, tāpēc vienošanās notiek ātrāk), kā arī klienta 
uzņemšana mājās palielina apdraudējuma risku.  
 
Ziņojums par situāciju Malmē arī uzsver klientu samazinājuma nozīmi – tā kā 
pieprasījums samazinās, pieaug konkurence prostitūtu vidū, un tām nākas pazemināt 
cenas un nepieciešams apkalpot vairāk klientu, tās ir spiestas piekrist izsargāšanās 
līdzekļu (prezervatīva) neizmantošanai u.c. lietām, kam prostitūtas parasti nepiekristu, 
tāpat prostitūtas vairāk saskaras ar brutāliem un sadistiskiem klientiem ar psihiskām 
problēmām, jo „normālie klienti” pēc 1999.gada likuma pieņemšanas baidās riskēt ar 
savu reputāciju un prostitūtu pakalpojumus izmanto mazāk79.  
 
No otras puses, 1999.gada likums ir devis iespēju sievietēm, kas grib pamest 
prostitūciju, lielākas iespējas to īstenot, kā arī darbojas kā prevencijas līdzeklis, lai 
jaunas sievietes, kas ir aizbēgušas no mājām vai ir ‘vieglo’ narkotiku lietotājas, 
neiesaistītos prostitūcijā80. 
 
Pārstāves, kas publiskajā telpā aizstāv prostitūtas, norāda, ka pašu prostitūtu viedokļos 
reti ieklausās, faktiski viņas diskriminē. Kā norādīts vienā avotā: „ja svarīgas ir 
vienlīdzīgas iespējas sievietēm, tad pašu seksa-darbinieču (sexworkers) pieredzei būtu 
jābūt diskusijas centrā, neatkarīgi no ieņemtās pozīcijas prostitūcijas jautājumā”81. 
Petra Ostergren, kura ir viena no redzamākajām prostitūtu pārstāvēm un ir veikusi 
pētījumu, intervējot prostitūtas, norāda, ka viņas jūtas diskriminētas, to likumu, kas 
cenšas viņas pasargāt, apdraudētas, un likumi prostitūtām ir radījuši nopietnu 
emocionālu stresu82. 
 
Likums aizliedz prostitūtām gūt peļņu no citu seksuāla darba un reklamēties, likums 
aizliedz arī prostitūtām īrēt telpas prostitūcijas pakalpojumu sniegšanai, tādēļ lai 
noīrētu istabu, šīm sievietēm ir jāmelo vai jāmaksā ļoti augsta īre. Tāpat prostitūtām ir 
sarežģīti dzīvot kopā ar partneri, jo citam ir nelegāli dzīvot no viņas ienākumiem. 
Prostitūtām ir sarežģīti arī nodibināt ģimeni, jo tās var zaudēt aizbildniecību pār 
bērniem, ja tiek atklāta viņas nodarbošanās83. 
 
Prostitūtu aizstāves pārstāv viedokli, ka 1999.gadā pieņemtais likums neaizsargā 
prostitūtas un galvenās negatīvās sekas vienalga attiecas uz prostitūtām. Pat ja daži 
vīrieši tiek sodīti ar naudas sodu, lielākā daļa vienalga turpina pirkt seksuālos 
pakalpojumus kā parasti, bet prostitūtām ir jācieš no likuma negatīvās ietekmes -  
jārīkojas ātrāk, jo klients baidās tikt notverts, līdz ar to grūtāk novērtēt klientu; pret 
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for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. In: Violence Against Women, vol. 10, 
no. 10, 1204.p. 
81 Ostergren, P. (2004) Sexworkers Critique of Swedish Prostitution Policy, 
http://www.petraostergren.com/content/view/44/67/
82 Ibid 
83 Ibid 

© Baltic Institute of Social Sciences, 2007 18

http://www.petraostergren.com/content/view/44/67/


viņām vērsta sabiedriskā doma; prostitūtas izvairās vērsties policijā, ja bijis vardarbīgs 
klients, jo negrib ziņot par savu klientu; izjaukti līdzšinējie sociālie tīkli, kas nozīmē 
mazāku drošību un mazāku informācijas apmaiņu; zemākas cenas un lielāka 
konkurence, kas rada drošības normu biežāku pārkāpšanu un lielāku saslimšanas 
risku; ‘jaukie klienti’ ir pazuduši, palikuši perversie. 
 
Isabella Lund un Ostergren norāda, ka prostitūtas ir stigmatizētas, izslēgtas no 
sabiedrības, viņām ir liegti labklājības valsts labumi. Savukārt mediji, politiķi un 
feministi viņas klausās un pievērš uzmanību tikai tad, ja viņas saka ‘pareizās’ lietas – 
ka ir izmatotas, ka pamet prostitūciju, t.i., labvēlīgas esošajai prostitūcijas politikai. 
Prostitūtas netiek iekļautas lēmumu pieņemšanas procesā par likumiem, kas tieši 
attiecas uz viņām, bet pastāvošā politiskā situācija nedod iespēju tām būt atklātām par 
savu darbu, vērsties pret netaisnību un pašorganizēties84,85.  
 
Prostitūtu viedoklis: „Zviedrijā ir tikai viens politiski pareizs viedoklis par prostitūciju 
un to pauž lielākā daļa politiķu, policijas un sociālo darbinieku. Viņu teiktais ir 
balstīts tajā, kam viņi tic, nevis zinātniskos pētījumos un diemžēl šī ticēšana tiek 
eksportēta uz citām valstīm kā fakti”.86

 
Zviedrijas likumdošana tiek arī kritizēta par negatīviem blakus efektiem: pirmkārt, 
prostitūtu klienti ir mazāk gatavi sadarboties ar policiju, piemēram, uzzinot par 
iespējamu cilvēku tirdzniecības, mazgadīgo prostitūcijas vai vardarbības gadījumu, 
viņš par to neziņos, jo pats baidās tikt sodīts; otrkārt, prostitūtas ir mazāk redzamas, 
t.i., vairs nav uz ielām, tāpēc tām grūtāk piekļūt, lai sniegtu atbalstu; treškārt, 
prostitūtas ir kļuvušas atkarīgākas no suteneriem, jo tām nepieciešams slēpties, lai 
nenokļūtu policijas uzmanības lokā87, tādējādi likums savā ziņā ir visnegatīvāk 
ietekmējis jau tā sociāli marginalizētās sievietes88; ceturtkārt, ir sabrukusi 
komunikācija starp prostitūtām un varas iestādēm, tāpēc nenotiek prostitūtu vēršanās 
policijā, līdz ar to grūtāk ir atklāt cilvēku tirdzniecības gadījumus89. 
 
Zviedrijas likumdošanas kritiķi norāda, ka problēma nav tajā, ka pastāv prostitūcija 
(sievietes pārdod seksuālos pakalpojumus), bet gan vardarbība, izvarošanas, atkarība 
no narkotikām un nabadzība. Tāpēc būtu jāpievēršas nevis sieviešu skaitam 
prostitūcijā, bet gan apstākļiem, kuros norit prostitūcija90. 
 
Tomēr kopumā zviedri pastāvošo likumdošanu prostitūcijas apkarošanā atbalsta: 
2001. gadā 81% iedzīvotāju likumu vērtēja pozitīvi, kamēr 15% domāja, ka tas būtu 
jāatceļ. Pēdējo piecu gadu laikā ir notikušas vairākas sabiedriskās domas kampaņas, 
piemēram, 2002.-03. gadā tika īstenota nacionāla kampaņa pret prostitūciju un cilvēku 
tirdzniecību, tostarp kampaņa vērsta pret potenciālajiem pircējiem kā preventīvs 

                                                 
84 Ostergren, P. (2004) Sexworkers Critique of Swedish Prostitution Policy, 
http://www.petraostergren.com/content/view/44/67/
85 Lund, I. (2007) Lies about sexwork in Sweden. 
86 Ibid 
87 Stridbeck, U. (ed.) (2004) Purchasing Sexual Services in Sweden and the Netherlands. Legal 
Regulation and Experiences 53.p. 
88 Sexworkers critique, atsaucoties uz pētījumu 
89 Lund, I. (2007) Lies about sexwork in Sweden. 
90 Clausen, V. (2007) An assessment of Gunilla Ekberg’s account of Swedish prostitution policy, 17.p. 
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līdzeklis prostitūcijai91. Tā kā ekspertu vērtējumā likuma pamata uzstādījums bija 
normatīvs, likums tiek vērtēts kā efektīvs92.  
 
Valdības pārstāve novērtē, ka likumam ir bijusi pozitīva ietekme uz situāciju cilvēku 
tirdzniecības jomā, padarot Zviedriju par nepievilcīgu mērķa valsti cilvēku 
tirgotājiem, jo padarījis situāciju riskantāku un dārgāku. ‘Izdevīgākas’ valstis ir 
Dānija, Vācija, Nīderlande un Spānija, kuru likumdošanas ir mazāk stingras, darbības 
nosacījumi – pievilcīgāki93. No otras puses, seksuāla ekspluatācija ir tikai viens no 
cilvēku tirdzniecības veidiem, tāpēc kritiķi norāda, ka lietderīgāka būtu sabiedrības 
izglītošana par šiem draudiem, nevis prostitūcijas aizliegšana kā cīņa pret cilvēku 
tirdzniecību.  
 
 

LIETUVA 
 
PROSTITŪCIJAS DEFINĒŠANA 
Likumdošanā nav definēts šis jēdziens, tāpēc institūcijas un darbinieki, kas ar to 
saskaras, rīkojas atbilstoši savai izpratnei par prostitūciju. 
  
PASTĀVOŠĀ LIKUMDOŠANA 
Prostitūcija nav legalizēta, tomēr tas netiek uzskatīts par kriminālnoziegumu. 
Administratīvais sods par prostitūcijas pakalpojumu sniegšanu ir aptuveni 300-500 
litu (87 – 145 eiro), ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, sods paredzēts 500-1000 litu (145-
290 eiro) apmērā vai administratīvais arests līdz 30 dienām (Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 182. pants 1. daļa). 
2005. gada jūnijā Lietuvas parlaments pieņēma izmaiņas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā, kas nosaka, ka prostitūtu pakalpojumu pirkšana tiek sodīta ar naudas sodu 
300-500 litu apmērā. 
 
Par sutenerismu var piespriest cietumsodu līdz pieciem gadiem. Nepilngadīgu vai 
citādi atkarīgu personu iesaistīšana prostitūcijā var tikt sodīta ar ieslodzījumu no 3-7 
gadiem (Kriminālkodeksā 239. pants). 
  
2000. gadā tika pieņemts Likums par reklāmu, kas aizliedz seksuālo pakalpojumu 
reklamēšanu jebkurā formā. Tomēr joprojām nav normu, kas ļautu cīnīties pret 
divdomīgiem sludinājumiem presē. 
 
1998. gadā tika pieņemti grozījumi Lietuvas Kriminālkodeksā, pievienojot 1313. 
pantu „Cilvēku tirdzniecība”. Tas nosaka, ka cilvēku tirdzniecība vai pirkšana 
seksuālās ekspluatācijas nolūkā, lai piespiestu nodarboties ar prostitūciju, lai iegūtu 
materiālu vai cita veida personīgu labumu, kā arī personu transportēšana prostitūcijas 
nolūkā Lietuvā vai ārzemēs tiek sodīta ar brīvības atņemšanu no četriem līdz astoņiem 

                                                 
91 Ekberg, G. (2004) The Swedish Law That Prohibits the Purchase of Sexual Services. Best Practices 
for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. In: Violence Against Women, vol. 10, 
no. 10, 1202.p. 
92 Ibid, 1209.p. 
93 Ibid,1200-1201.p. 
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gadiem. Ja pārkāpums izdarīts atkārtoti, iesaistot nepilngadīgas personas vai grupā, tas 
tiek sodīts ar brīvības atņemšanu no sešiem līdz divpadsmit gadiem.94   
 
Lietuvā ir izstrādāta un pieņemta jauna „Valsts programma cilvēku tirdzniecības un 
prostitūcijas novēršanai un kontrolei Lietuvā”.95 Tā ir plānota 2005-2008. gadam un 
paredz dažādus pasākumus: datu vākšana un analīze, likumdošanas normu 
uzlabošana, jaunatnes izglītošana, tiesībsargājošo institūciju darbinieku apmācība, 
atbalsts upuriem, institūciju kapacitātes palielināšana, sadarbība ar Lietuvas un 
ārvalstu organizācijām. Programmas īstenošanu koordinē Lietuvas Iekšlietu 
ministrija.96

 
LIKUMA IEVIEŠANA 
Līdz ar aizliegumu pirkt prostitūtu pakalpojumus tika īstenota vērienīga sabiedrības 
informēšanas kampaņa, lai šī norma būtu plaši zināma un gūtu sabiedrības atbalstu,  
lai nodrošinātu tās īstenošanu, ka arī lai piesaistītu Lietuvas sabiedrības uzmanību 
prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības problēmām. Kampaņu finansēja Eiropas 
Sieviešu lobijs, Koalīcija pret sieviešu tirdzniecību un Lietuvas Sociālās drošības un 
darba ministrija (tā tika īstenota kopīga Eiropas Sieviešu lobija un Koalīcijas pret 
sieviešu tirdzniecību projekta “Baltic Network to Challenge the Legalization and 
Decriminalization of Prostitution Industries and Focus on the Demand” ietvaros). 
Sabiedrības informēšanai Sieviešu informācijas centrs Viļņā 2005. gada septembrī 
izveidoja organizāciju tīklu, kurā iesaistījās Valsts Jaunatnes lietu padome, Centrs 
ģimenēm ar HIV/AIDS (centrs „Dēmetra”), Bez vēsts pazudušo personu ģimeņu 
atbalsta centrs, Lietuvas Caritas, Starptautiskā Migrācijas organizācija Viļņā, Viļņas 
Patversmju kustība un Sociālo lietu ministrijas pārstāvis. Informēšanas kampaņa 
ietvēra daudzveidīgas aktivitātes: 
 

1. Gada garumā 13 lielākajās pilsētās bija redzami plakāti ar uzrakstu „Pirkt 
sievieti ir kauns!” un „Viņa varētu būt tava meita, māsa...”; 

2. Tika iztulkots lietuviski materiāls par vīriešu pieprasījumu pēc prostitūcijas 
pakalpojumiem97 un nodots policijas, valsts un pašvaldību iestāžu 
darbiniekiem, lielu uzņēmumu vadītājiem; 

3. Kampaņa pret sekstūrismu (tās ietvaros sieviešu organizācijas un citi nosūtīja 
atklātu vēstuli sakarā ar sekstūrisma sezonas sākumu Lietuvā); 

4. Raksti un reklāmas avīzēs; 
5. Uzlīmes klubos un kafejnīcās Viļņā un reģionos; 
6. Vēstules pret sekstūrismu taksometru uzņēmumiem; 
7. Semināri žurnālistiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un sabiedriskām 

organizācijām par cilvēku tirdzniecību un seksuālu izmantošanu Lietuvā. 
 
Sieviešu informācijas centrs sadarbībā ar Koalīciju pret sieviešu tirdzniecību īstenoja 
projektu ar nosaukumu „Project to Curb Male Demand for Prostitution”, tā mērķi bija: 
                                                 
94 Reingardiene J., Pilinkaite V. (2005) Legislative Trends and New Developments, 
http://www.stopvaw.org/Legislative_Trends_and_New_Developments15.html
95 Programme for the Prevention and Control Of Trafficking in Human Beings for 2005-2008, 
http://www.vrm.lt/uploads/media/2005_2008_programa_en.doc
96 Open society institute (2006) Violence Against Women. Does the Government Care in Lithuania? 
Fact sheet, p.1 
97 Jõe-Cannon I. (Ed.), Coalition Against Trafficking in Women (2006) Primer on the Male Demand 
for Prostitution, http://action.web.ca/home/catw/attach/PRIMER.pdf   
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- cīnīties pret prostitūciju un cilvēku tirdzniecību, mazinot pieprasījumu. Panākt, 

lai vīrieši nepērk prostitūtu pakalpojumus, ar dažādām pieejām, piemēram, 
izglītojot zēnus un vīriešus, kā arī atbalstot likumdošanu, kas vērsta pret 
seksuālo pakalpojumu pircējiem; 

- informēt par „pasaules labajām praksēm” – policijas un citu organizāciju 
īstenotajiem pasākumiem pret seksuālo pakalpojumu pircējiem, piemēram, 
konfiscējot viņu automašīnas, publicējot vārdus avīzēs un Internetā vai 
translējot speciālā televīzijas kanālā novērošanas kameru materiālu, kurā 
redzami seksuālo pakalpojumu pircēji. 

 
Baltijas valstīs šī projekta ietvaros tika izvirzītas šādas prioritārās darbības jomas: 
 

- stiprināt organizāciju sadarbību cīņā pret cilvēku tirdzniecību; 
- popularizēt Zviedrijas likumdošanas pieeju, kas aizliedz seksuālo pakalpojumu 

pirkšanu un uzskata prostitūciju par vīriešu vardarbību pret sievietēm; 
- organizēt seminārus mediju pārstāvjiem un sabiedrības informēšanas 

kampaņas, īpaši akcentējot negatīvās sekas, ja prostitūcija tiek legalizēta kā 
darbs; 

- attīstīt un īstenot jaunas, radošas stratēģijas pret seksuālo pakalpojumu 
pircējiem.98 

 
Lietuvas sieviešu organizācijas apsveic aizliegumu pirkt prostitūtu pakalpojumus, 
tomēr uzskata, ka tuvākajā laikā šī norma netiks efektīvi ieviesta, jo policija tam vēl 
nav gatava.  
 
Pirmo reizi sods par prostitūcijas pakalpojumu pirkšanu tika piespriests 2005. gada 
oktobrī kādam 34 gadus vecam uzņēmējam.99 Pēc Iekšlietu ministrijas ziņām 2006. 
gadā sodītas 277 prostitūtas un 4 klienti.100

 
Lai cīnītos pret cilvēku tirdzniecību, Kriminālpolicijā 2006. gada tika izveidota īpaša 
nodaļa. Sievietēm – vardarbības, cilvēku tirdzniecības un prostitūcijas upuriem – ir 
pieejamas patversmes - aptuveni 10 visā Lietuvas teritorijā. Patversmes sievietēm 
sniedz drošu patvērumu un ēdināšanu, medicīnisku, juridisku, sociālu un psiholoģisku 
palīdzību. Viena no lielākajām atrodas Viļņā un tiek pilnībā finansēta par pašvaldības 
līdzekļiem.101

 
LIKUMDOŠANAS IETEKME UZ PROSTITŪCIJU VALSTĪ 
Pēc prostitūcijas klientu kriminalizācijas nav novērojamas izmaiņas prostitūcijas jomā 
Lietuvā, nav arī samazinājusies ielu prostitūcija. Policija īpaši necenšas sodīt 
prostitūtas un viņu klientus, tomēr dažkārt notiek policijas reidi dzīvokļos. Medijos 
pat bijušas ziņas par policistiem, kas „pievēruši acis” uz normu pārkāpumiem 

                                                 
98 Koalīcija pret sieviešu tirdzniecību (2005), http://www.catwinternational.org/campaigns.php#curb
99 Sieviešu informācijas centrs (2005), http://www.lygus.lt/ITC/news.php?id=773
100 TAMPEP (2007) Lithuania. National Report on HIV and Sex Work, 
http://www.tampep.com/documents/Lithuania%20National%20Report.pdf, p. 14. 
101 Open society institute (2006) Violence Against Women. Does the Government Care in Lithuania? 
Fact sheet, p.2-3. 
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apmaiņa pret noteiktu naudas summu vai prostitūtu bezmaksas pakalpojumiem. Pret 
vairākiem policistiem uzsākta izmeklēšana.102

 
Pēc Iekšlietu ministrijas datiem nelegālās seksa industrijas peļņa gadā sasniedz 
aptuveni 14 miljonus eiro.103 Tā kā nav likumdošanas, kas ļautu cīnīties ar 
divdomīgiem sludinājumiem, presē diezgan bieži sastopami vairāk vai mazāk slēpti 
piedāvājumi iesaistīties prostitūcijā vai izmantot prostitūtu pakalpojumus. Šie 
piedāvājumi tiek maskēti kā masāža, ziedu piegāde, jauka vakara pavadīšana.104   
 
Pēc policijas ziņām aptuveni 2100 sievietes strādāja par prostitūtām Lietuvā 2006. 
gadā (2004. gadā 3000-5000).105 Eksperti lēš, ka aptuveni trešdaļa prostitūtu sniedz 
seksuālos pakalpojumus dzīvokļos, 24% - strādā uz ielām, 15% klubos un bāros, 15% 
- masāžas salonos, 6% - eskortā un 6% uz šosejām.106

 
 
 

IGAUNIJA 
 

PROSTITŪCIJAS DEFINĒŠANA 
Igaunijas likumdošanā prostitūcija tiek uztverta kā divu pieaugušu cilvēku abpusēja 
vienošanās, kurā valstij nav tiesību iejaukties.107

 
PASTĀVOŠĀ LIKUMDOŠANA 
Igaunijā nav atsevišķu normatīvo aktu attiecībā uz prostitūciju, tomēr kopumā ir 
pētnieki, kas to uzskata par abolicionisma politiku108. Pašlaik Igaunijā prostitūcija nav 
ne aizliegta, ne legalizēta. Igaunijā nav aizliegts sniegt seksuālos pakalpojumus par 
naudu.  
 
Sutenerisms un bordeļu uzturēšana ir aizliegta, par to var sodīt ar naudas sodu vai ar 
brīvības atņemšanu līdz trim gadiem, sods var ietvert arī mantas konfiskāciju. 
Iesaistīšana prostitūcijā var tikt sodīta ar naudas sodu, nepilngadīgo iesaistīšana var 
tikt sodīta ar cietumsodu līdz pieciem gadiem. Par cilvēku tirdzniecību draud 
cietumsods līdz pieciem gadiem, ja noziegums izdarīts pret nepilngadīgu personu vai 
pret vairākām personām, tad var sodīt ar cietumsodu no 2-10 gadiem.109

 
Pēdējos gados sākušās diskusijas par iespēju sodīt seksuālo pakalpojumu pircējus jeb 
prostitūtu klientus. Igaunijas likumdevēji vēro notikumus Somijā, kur 2006. gadā tika 
pieņemts aizliegums pirkt seksuālus pakalpojumus gadījumos, kas saistīti ar cilvēku 
                                                 
102 TAMPEP (2007) Lithuania. National Report on HIV and Sex Work, 
http://www.tampep.com/documents/Lithuania%20National%20Report.pdf, p. 8-9. 
103 Ibid, p. 7. 
104 Prostitution – country information, http://www.coatnet.org/en/17778.asp
105 U.S. Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor (2007) Country Reports 
on Human Rights Practices - Lithuania,  http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78824.htm
106 TAMPEP (2007) Lithuania. National Report on HIV and Sex Work, 
http://www.tampep.com/documents/Lithuania%20National%20Report.pdf, p. 7. 
107 Jaigma M. (2007) Project QUING, Deliverable No. 8: LARG - state of the art and mapping of 
competences report: Estonia, p5.  
108 Pajumets M. (2004) Prostitution – a social problem? The views on prostitution’s nature, causes and 
effects in the Baltic states and north-western Russia, p. 57. 
109 Sex Work, HIV/AIDS, and Human Rights Central and Eastern European Harm Reduction Network, 
p. 107 
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tirdzniecību vai sutenerismu. Pirmo reizi pārkāpjot šo aizliegumu, piemērojama 
brīvības atņemšana uz sešiem mēnešiem.110 Ja šī aizlieguma rezultātā palielināsies 
sekstūristu pieplūdums Igaunijā, pieprasījumu pēc seksuālajiem pakalpojumiem 
nevarēs apmierināt ar esošajām prostitūtām un tās visticamāk tiks ievestas no citām 
valstīm. Vairāki Igaunijas ministri atbalsta ierosinājumu ieviest aizliegumu pirkt 
seksuālos pakalpojumus.111  
 
Igaunijas Tieslietu ministrija ir izstrādājusi rīcības programmu cīņai ar prostitūciju un 
cilvēku tirdzniecību 2006.-2009. gadam.112

 
LIKUMA IEVIEŠANA 
Vismaz līdz 2002. gadam policija nebija izvērsusi aktīvu darbību, lai ierosinātu un 
izmeklētu lietas saistībā ar prostitūciju.113  
Par policijas darbību prostitūcijas ierobežošanas jomā liecina 2004. gadā sarukušais 
elites bordeļu skaits no 22 līdz 14. Policijai ir arī datorizētas datubāzes par seksuālo 
pakalpojumu sniedzējiem, kas sastapti bordeļos regulāro reidu laikā.114  
No 2002. līdz 2004. gadam tika ierosinātas 12 lietas par prostitūciju vai pornogrāfiju, 
kurās iesaistīti nepilngadīgie.115

 
LIKUMDOŠANAS IETEKME UZ PROSTITŪCIJU VALSTĪ 
Pašreizējā likumdošana un tās piemērošana nav sekmējusi prostitūcijas ierobežošanu. 
Viens no iemesliem ir tas, ka prostitūcija tiek maskēta kā legāli citu veidu 
pakalpojumi, piemēram, viesnīcas, ēdināšana, striptīzs, masāža un sauna utml. Tāpēc 
pētnieki iesaka apsvērt ieviest Igaunijā līdzīgu likumdošanu kā Zviedrijā, kas aizliedz 
seksuālo pakalpojumu pirkšanu. Igaunijā nav arī rehabilitācijas programmu sievietēm, 
kas vēlas pamest prostitūciju un iekļauties legālā darba tirgū. Šīm sievietēm visvairāk 
nepieciešama medicīniskā palīdzība (ārstēšanās no alkoholisma, narkotiku atkarības, 
HIV/AIDS), īpaši rehabilitācijas centri un psiholoģiskais atbalsts.116 EQUAL projekta 
ietvaros Igaunijā plānots veidot sociālu kampaņu, kas izskaidrotu sabiedrībai 
nepieciešamību rehabilitēt prostitūtas un palīdzēt tām iekļauties darba tirgū.117

 
2006. gadā Igaunijā bija aptuveni 3000 prostitūtu jeb 23 prostitūtas uz 10 000 
iedzīvotāju. Tas ir aptuveni tikpat cik Nīderlandē, tādējādi ierindojot Igauniju starp 
valstīm ar augstu prostitūcijas izplatību.118

                                                 
110 Finland Passes Law on Criminalisation on the Purchase of Sexual Services of Vicitms of Trafficking 
(2006) http://www.legislationline.org/news.php?tid=1&jid=17
111 Estonia also considering criminalisation of purchase of sex, Helsingin Sanomat,  09.01.2006. 
http://www.hs.fi/english/article/Estonia+also+considering+criminalisation+of+purchase+of+sex/11352
18267206
112 Jõe-Cannon I. (ed.) (2005) Primer on the Demand for Prostitution, p.13. 
113 Pettai I., Kase H. (2002) Prostitution and Trafficking In Women as an Unsolved Problem in Estonia. 
The Ability Of The Estonian State To Suppress And Prevent Prostitution And Trafficking In Women, 
p. 7. 
114 Aral S.O., Lawrence J. S. St. (2005) The Dynamic Topology Of Sex Work In Tallinn, Estonia, p.28-
29. 
115 IOM (2005), Trafficking in Human Beings for Sexual Exploitation An Analysis of the Situation in 
Estonia, p.35. 
116 Pettai I., Kase H., Proos I. (2006) The Meaning of Prostitution in Estonian Society: Internal Security 
or Economic Benefit. Results of a sociological survey, p. 4. 
117 Ibid, p. 5. 
118 Pettai I., Kase H., Proos I. (2006) The Meaning of Prostitution in Estonian Society: Internal Security 
or Economic Benefit. Results of a sociological survey, p. 9. 
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Eksperti lēš, ka aptuveni 80% prostitūtu Igaunijā ir krievu izcelsmes. 
Vasarās daudzas igauņu prostitūtas dodas uz Pērnavu, lai apkalpotu ārzemju viesus. 
2005. gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka 12% Igaunijas vīriešu ir apmeklējuši 
bordeli. 2% to apmeklē – vairākas reizes gadā, 10% vīriešu ir izmantojuši prostitūtu 
pakalpojumus tikai dažas reizes savā dzīvē.119

 
Lielu daļu prostitūcijas kontrolē organizētās noziedzības struktūras, jo īpaši, 
prostitūciju elites klases bordeļos, viesnīcās un dzīvokļos. Taksometru šoferiem ir 
liela loma prostitūcijā kā starpniekiem starp klientiem un prostitūtām, viņi saņem 
ievērojamu samaksu par klientu piegādāšanu. Bordeļi lielākoties ir reģistrēti kā 
viesnīcas, naktsklubi, striptīzbāri vai masāžas saloni. Prostitūtām, kas strādā 
patstāvīgi, ir ļoti grūti konkurēt ar organizētām struktūrām.120 2005. gadā aptuveni 
puse prostitūcijas klientu Igaunijā bija somi, vēl 25% - no citām Skandināvijas 
valstīm.121

 
Tā kā kontaktēšanās ar klientiem visbiezāk notiek pa telefonu vai ar taksometru šoferu 
starpniecību, prostitūcijas pakalpojumu sniegšanas vietas Tallinā atrodamas dažādos 
pilsētas rajonos. Šīs vietas arī salīdzinoši bieži tiek mainītas, piemēram, vienā dzīvoklī 
seksuālie pakalpojumi tiek sniegti ne ilgāk par 2-3 mēnešiem.122

 
Igaunijas prostitūtas bieži vien dodas/ tiek nosūtītas uz citām valstīm, Igaunija kalpo 
arī kā tranzītvalsts sieviešu tirdzniecībā.123

 
Igaunijas Sieviešu studiju un resursu centrs sadarbībā ar Koalīciju pret sieviešu 
tirdzniecību (Coalition Against Trafficking in Women, CATW) īstenoja projektu 
„Challenging the Legalization and Decriminalization of Prostitution Industries and 
Focusing on the Demand”. Tā ietvaros tika sagatavots materiāls par vīriešu 
pieprasījumu pēc prostitūcijas pakalpojumiem.124 Sadarbojoties ar somu 
partnerorganizāciju (Unioni Naisasialiitto Suomessa) tika izplatīts aicinājums 
vīriešiem iesaistīties cīņā pret cilvēku tirdzniecību seksuālās ekspluatācijas nolūkā un 
apliecināt, ka viņi nepirks seksuālus pakalpojumus, jo tas ir pazemojoši gan vīriešiem, 
gan sievietēm. Igaunijā šādas vēstules tika nosūtītas 60 sabiedrībā pazīstamiem 
vīriešiem un saņēma samērā lielu atsaucību.125

 
SEKSTŪRISMS 
2003. gadā Igaunijā palielinājās pieprasījums pēc seksuālajiem pakalpojumiem un 
medijos tika runāts par to, ka Igaunija varētu kļūt par sekstūrisma valsti lēto seksuālo 

                                                 
119 Ibid,  p. 28. 
120 Aral S.O., Lawrence J. S. St. (2005) The Dynamic Topology Of Sex Work In Tallinn, Estonia, p. 
20-23. 
121 Ibid,  p.23. 
122 Ibid,  p.26. 
123 Pettai I., Kase H. (2002) Prostitution and Trafficking In Women as an Unsolved Problem in Estonia. 
The Ability Of The Estonian State To Suppress And Prevent Prostitution And Trafficking In Women, 
p. 3. 
124 Jõe-Cannon I. (Ed.), Coalition Against Trafficking in Women (2006) Primer on the Male Demand 
for Prostitution, http://action.web.ca/home/catw/attach/PRIMER.pdf   
125 CATW project enters second phase (2005), 
http://www.enut.ee/enut.php?keel=ENG&id=15&uid=205
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pakalpojumu un mīksto sodu dēļ.126 Zviedrijā un potenciāli nākotnē Somijā ieviestā 
prostitūciju ierobežojošā likumdošana veicina seksa pakalpojuma biznesa 
palielināšanos Igaunijā. 
2005. gadā veiktā Igaunijas iedzīvotāju aptaujā respondenti tika lūgti paust savu 
attieksmi pret diviem viedokļiem par Igaunijas kā sekstūrisma valsts tēlu. Lielākā daļa 
aptaujāto jeb 75% pievienojās uzskatam, ka, reklamējot Igauniju kā populāru 
sekstūrisma valsti, tiek neglābjami sabojāta Igaunijas starptautiskā reputācija. Turpretī 
12% aptaujāto piekrīt viedoklim, ka Igaunijai ir izdevīgi būt sekstūrisma valstij, jo tas 
palīdz piesaistīt tūristus un nāk par labu Igaunijas ekonomikai. 13% aptaujāto 
nesniedza konkrētu atbildi uz šo jautājumu.127

 
SABIEDRĪBAS VIEDOKLIS 
Prostitūciju par nopietnu draudu sabiedrībai uzskata tikai 20% jeb piektā daļa 
aptaujāto Igaunijas iedzīvotāju, seksa un pornogrāfijas reklāmu par draudu uzskata 
26% iedzīvotāju. Tādējādi prostitūcijas problēma satrauc salīdzinoši nelielu Igaunijas 
iedzīvotāju daļu, par daudz lielāku draudu tiek uzskatītas citas negatīvas parādības, 
piemēram, narkotiku atkarība (81%) un HIV/AIDS (76%).128 Uz jautājumu par 
problēmām, kas saistītas ar prostitūcijas izplatību, aptaujātie Igaunijas iedzīvotāji min 
šādus negatīvus prostitūcijas aspektus – HIV/AIDS izplatīšanās, seksuāli transmisīvās 
slimības, narkotiku atkarība, noziedzība un alkoholisms.129

 
Domājot par iemesliem, kādēļ sievietes iesaistās prostitūcijā, Igaunijas iedzīvotāji 
visbiežāk min šādus iemeslus - vēlme pieklājīgi nopelnīt (47%), ekonomiskas grūtības 
(44%) un atkarība no narkotikām (43%).130

 
Sieviešu attieksme pret prostitūtām un to klientiem ir daudz noraidošāka – negatīvu 
nostāju pret prostitūtām pauž 56% aptaujāto sieviešu un 35% vīriešu. Savukārt pret 
vīriešiem, kas apmeklē bordeļus, negatīvi noskaņoti ir 51% sieviešu un 23% vīriešu. 
Kopumā vīrieši biežāk nekā sievietes pauž vienaldzīgu vai tolerantu attieksmi pret 
prostitūtām un vīriešiem, kas izmanto viņu pakalpojumus.131

 
19% aptaujāto nevēlētos strādāt kopā ar sievieti, kas kādreiz bijusi prostitūta, vai ar 
vīrieti, kas apmeklē bordeļus. 24% nevēlas, lai viņu bērni mācītos vienā klasē ar 
prostitūtas bērnu, 42% būtu noraidoši pret draugiem, kas sāk izmantot prostitūtu 
pakalpojumus.132

 
Aptaujā tika uzdots jautājums par palīdzību sievietēm, kas pametušas prostitūciju – 
cik liela palīdzība tām būtu jāsniedz, salīdzinot ar atbalstu bezdarbniekiem. Lielāka 
daļa igauņu jeb 62% uzskata, ka bijušajām prostitūtām jāsniedz tikpat liela palīdzība 
kā citiem bezdarbniekiem, bet 5% domā, ka palīdzībai jābūt lielākai. 9% pārstāv 
viedokli, ka bijušajām prostitūtām jāsniedz mazāks atbalsts nekā citiem 

                                                 
126 IOM (2005), Trafficking in Human Beings for Sexual Exploitation An Analysis of the Situation in 
Estonia, p. 32. 
127 Pettai I., Kase H., Proos I. (2006) The Meaning of Prostitution in Estonian Society: Internal Security 
or Economic Benefit. Results of a sociological survey, p. 34. 
128 Ibid,  p. 12. 
129 Ibid,  p. 13. 
130 Ibid,  p. 17. 
131 Ibid,   p. 19. 
132 Ibid,  p. 21. 
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bezdarbniekiem, bet 12% - ka tām vispār nav jāpalīdz. 12% nebija noteikta viedokļa 
šajā jautājumā.133

 
2005. gadā veiktās aptaujas dati liecina, ka liela daļa Igaunijas iedzīvotāju uzskata, ka 
bordeļi ir vajadzīgi un tie palīdz vīriešiem noņemt stresu. Tā domā 63% aptaujāto 
vīriešu un 46% sieviešu.134  
 
41% vīriešu uzskata, ka Igaunijā prostitūciju vajadzētu legalizēt, 36% iestājas par tās 
aizliegšanu. Sieviešu vidū par prostitūcijas legalizēšanu iestājas 30% aptaujāto, 50% 
vēlas aizliegt prostitūciju, bet 20% aptaujāto sieviešu nebija noteikta viedokļa šajā 
jautājumā. Uz jautājumu, kuras prostitūcijā iesaistītās grupas būtu jāsoda, 82% 
aptaujāto norāda uz bordeļu īpašniekiem, 55% uzskata, ka būtu jāsoda prostitūtas, 
46% - ka jāsoda prostitūtu klienti. 135 55% aptaujāto Igaunijas iedzīvotāju uzskata, ka 
pašreizējie sodi par sutenerismu ir pārāk maigi, 17% domā, ka tie ir atbilstoši, bet 2% 
- ka sodi ir pārāk lieli.136

2005. gadā veiktās aptaujas dati rāda, ka lielākā daļa Igaunijas iedzīvotāju neatbalsta 
prostitūcijas klientu sodīšanu. Tomēr gandrīz puse aptaujāto sieviešu un trešdaļa 
vīriešu piekrīt šādai nostājai, pie tam pēdējo gadu laikā klientu sodīšanas atbalstītāju 
skaits ir pieaudzis. 
 
Uz jautājumu par vēlamo valdības rīcību prostitūcijas jomā 47% aptaujāto igauņu 
atbild, ka prostitūcija jāatļauj, bet vienlaicīgi stingri jākontrolē. 30% uzskata, ka 
prostitūcija ir jāizbeidz un pilnībā jālikvidē, turpretī 3% domā, ka prostitūciju nevajag 
ierobežot, jo sekstūristi ir noderīgi. 12% aptaujāto šis jautājums ir vienaldzīgs un 8% 
nav noteikta viedokļa.137

 
 

SEKSTŪRISMS LATVIJĀ 
 

 
Sekstūrisms nav juridisks jēdziens, un Latvijā tas nav ietverts normatīvajos aktos. 
Pasaules Tūrisma organizācija definē sekstūrismu kā „ceļošanu, kuras galvenais 
mērķis ir komerciālas seksuālas attiecības starp tūristu un vietējiem iedzīvotājiem”.138

 
Aplūkojot sekstūrisma jautājumu Latvijas situācijā, jānošķir prostitūcija kā organizēta 
sistēma un brīvprātīgi īslaicīgi seksuāli kontakti starp ārzemniekiem un vietējiem 
iedzīvotājiem, kas veidojas pēc iepazīšanās bāros, diskotēkās vai uz ielas. Pēdējā 
gadījumā ne vienmēr ir materiāla atlīdzība par seksuālu kontaktu. Par netiešu samaksu 
var uzskatīt izmaksātos dzērienus, ēdienu un pasniegtās dāvanas. Šāda veida 
                                                 
133 Ibid,  p. 36. 
134 Pettai I., Kase H., Proos I. (2005) Проституция в Эстонии: положение вовлеченных в 
проституцию женщин. Материалы социологического исследования, p.4. 
135 Pettai I., Kase H., Proos I. (2006) The Meaning of Prostitution in Estonian Society: Internal Security 
or Economic Benefit. Results of a sociological survey, pp. 30-31. 
136 Ibid,  p. 33. 
137 Economic Benefit. Results of a sociological survey, p. 35. 
138 "WTO Statement On The Prevention Of Organized Sex Tourism". Adopted by the General 
Assembly of the World Tourism Organization at its eleventh session - Cairo (Egypt), 17-22 October 
1995 (Resolution A/RES/338 (XI)), Cairo (Egypt): World Tourism Organization, http://www.world-
tourism.org/protect_children/statements/wto_a.htm
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seksuālajos kontaktos savā no darba vai mācībām brīvajā laikā bieži iesaistās 
sievietes, kas nestrādā par prostitūtām. 
 

- Redzot Vecrīgas dzīvi - tās meitenes, kuras tur nodarbojas ar 
prostitūciju, konsumāciju... Daudzas no viņām nav prostitūtas, bet 
viņas to savā veidā uztver kā peļņas avotu, un viņas tur iet labprātīgi. 
Līdz ar to, kad cilvēks to dara labprātīgi, problēmu saskatīt būtu 
diezgan muļķīgi. 

 
Lielākoties sekstūrisms Latvijā tiek saistīts ar Rīgu kā lielpilsētu ar vislielāko tūrismu 
pieplūdumu. Par patiesajiem sekstūrisma apjomiem ir grūti spriest, jo nav pieejami 
šāda veida dati, un tos ir ļoti grūti iegūt, ņemot vērā šīs parādības slēpto raksturu.  
 

- Cilvēki, kas veiktajās aptaujās saka, ka brauc uz Latviju, lai izbaudītu 
nakts dzīvi, tad ar to mēs neesam pārliecināti, ko viņi šeit dara. Tie ir 
apmēram 2% no kopējā tūristu skaita. Es pieļauju, ka arī tie, kas uz 
Latviju brauc cita mērķa dēļ, izmanto iespēju un šos pakalpojumus. 

 
Centrālās statistikas pārvalde ik gadu veic apsekojumu par Latvijā ieceļojošo 
ārzemnieku braucienu mērķiem, un 2006. gada dati rāda, ka aptuveni trešdaļa jeb 
30,2% ārzemnieku Latvijā ieradušies ar mērķi atpūsties, tomēr tas neļauj spriest par 
to, cik daudzi ir iebraukuši, lai saņemtu seksuālus pakalpojumus. Domājams, ka liela 
daļa no tiem, kas stājas īslaicīgos seksuālos sakaros, ierodas Rīgā citu iemeslu dēļ. 
 
1. tabula. Latvijas robežu šķērsojošo personu ceļojumu motīvi (2006. gads, 
ārzemju ceļotāji, %) 
 

Ceļojumu motīvi % 
Atpūta 30.2 
Ārstēšanās 0.1 
Darījumi 12.6 
Draugu, radinieku apmeklējumi 14.2 
Iepirkšanās 6.5 
Mācības 0.3 
Sports 0.8 
Tranzīts 24.9 
Citi motīvi 10.4 
Kopā 100% 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, pēc izlasveida apsekojuma datiem 
 
 
Lielākoties viedokļi par sekstūrisma izplatību Latvijā balstās uz personīgajiem 
novērojumiem Vecrīgas ielās un bāros. Visbiežāk kā uzkrītošas tiek minētas jaunu 
britu vīriešu grupas, kas ierodas Rīgā svinēt vecpuišu ballītes (‘stag parties’). Tomēr 
salīdzinot šos priekšstatus par britu tūristu lielo skaitu ar statistikas datiem, jāsecina, 
ka ievērojami vairāk ārzemnieku Latvijā ierodas no citam valstīm – no Vācijas, 
Somijas un Zviedrijas. 
 
 
 

© Baltic Institute of Social Sciences, 2007 28



2. tabula. Ārzemju ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm (tūkstošos) 
 

Valsts 2002 2004 2006 
Vācija 118.7 202.6 233.4 
Dānija 18.3 27.6 52.4 
Somija 171.6 149.6 249.4 
Lielbritānija 20.3 37.1 85.8 
Norvēģija 14.0 33.3 54.3 
Zviedrija 53.7 69.6 186.5 
Pavisam 2 273.5 3 033.4 4 644.6 
Avots: Centrālā statistikas pārvalde, pēc izlasveida apsekojuma datiem 
 
 

Sekstūrisms kā problēma 
 

Lai izzinātu sabiedrības attieksmi pret sekstūrismu Latvijā, gan ekspertiem 
fokusgrupu diskusijās un intervijās, gan iedzīvotāju aptaujā tika uzdots jautājums, vai, 
viņuprāt, sekstūrisms ir problēma Latvijā. Ekspertu vidū nav vienotas nostājas par 
sekstūrismu, vairāki eksperti pauda arī savstarpēji pretrunīgus viedokļus. Daudzi, jo 
īpaši, tūrisma nozares pārstāvji uzskata, ka sekstūrisms Latvijā nav uzskatāms par 
patiesu problēmu. Kā arguments tiek minēts, ka salīdzinājumā ar pasaules sekstūrisma 
metropolēm, piemēram, Bangkoku vai atsevišķām Eiropas pilsētām, Rīgā notiekošais 
ir tikai „vāja atblāzma”.  
 

- Dānijā Kopenhāgenā ir konkrēta iela, kur var iet un skatīties 
visus tos brīnumus, tas pats ir Briselē, nerunājot jau par citām 
slavenām lielpilsētām, kur brauc tikai to konkrēti skatīties. Ja tā 
skatās, tad nevar teikt, ka tā ir problēma, bet, ja skatās no citas 
puses, tad nevar tam arī paiet tā garām. 
 
- Ir zināms no mūsu Zviedrijas kolēģiem, kas sūdzas, ka Rīgā bijuši 
pārāk uzmācīgi cilvēki, vairāki gadījumi ar taksistiem ir bijuši, 
taču paskatoties uz statistiku, ir redzams, ka tie skaitļi nav tādi 
šausminoši. 
 

Lielākā daļa ekspertu, kas pārstāv tiesībsargājošās iestādes, saista sekstūrismu ar 
prostitūciju un ar to saistītām problēmām – organizēto noziedzību, nelegālās naudas 
apriti un cilvēku tirdzniecību. Sastopama arī formāla attieksme – ja policija nav 
saņēmusi iesniegumus saistībā ar sekstūrismu, tad var uzskatīt, ka ar to nav problēmu.  
 

- Es viņas [sekstūrisma problēmas] nejūtu... Pirmais, kas man kā 
kriminālpolicistam būtu jāidentificē - vai ir cilvēki, kam tas 
nepatīk, vai ir cilvēki, kurus piespiež to darīt, vai ir cilvēki, kas cieš 
no tā – tās ir trīs pamatsastāvdaļas, ar kurām man būtu 
jādarbojas. Es varu pateikt ar pilnu atbildības sajūtu, es neesmu 
saņēmis tādus iesniegumus – ne mutiskus, ne rakstiskus par to, ka 
kāds būtu no tā cietis. Tas nozīmē tikai to, ka visnotaļ ir patīkami 
visām iesaistītajām pusēm. 
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- Mēs no sava viedokļa nevērtējam šo tūrismu kā tūrismu, mēs to 
vērtējam drusku savādāk - caur prostitūcijas prizmu, caur cilvēku 
ekspluatācijas prizmu. 
 
- Es gribētu papildināt, kāpēc mēs to uzskatām par sliktu parādību, 
tas ir saistīts ar lielu melnās, skaidrās naudas apriti. Tas 
viennozīmīgi ir saistīts ar kriminālo struktūru, tādēļ, arī šāda 
aspekta dēļ tas nebūtu vērtējams pozitīvi. Skaidrs, ka tur ir 
skaidras naudas aprite, un mēs nekontrolējam to.139  

 
Iedzīvotāju aptaujas rezultāti liecina, ka 61% respondentu uzskata, ka sekstūrisms ir 
nozīmīga problēma Latvijā, 18% tam nepiekrīt, bet 21% nespēja sniegt konkrētu 
atbildi. Šajā jautājumā nav nozīmīgu atšķirību starp sieviešu un vīriešu sniegtajām 
atbildēm. Jaunākajā respondentu vecumgrupā (15-25) un starp respondentiem, kas 
ieguvuši tikai pamatizglītību, nedaudz mazāk ir to, kas uzskata sekstūrismu par 
problēmu, viņu vidū vairāk ir to, kas nesniedza konkrētu atbildi. 
 
1. attēls. Sekstūrisma kā problēmas vērtējums 

Jautājums: Vai, Jūsuprāt, seksa tūrisms, kad ārzemnieki ierodas ar 
mērķi izmantot seksuālus pakalpojumus, pašlaik ir nozīmīga 
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Vairāki eksperti uzskata, ka sekstūrisms ir mediju uzpūsta problēma, kas patiesībā 
nepastāv. Jo īpaši tūrisma nozares pārstāvji uzsvēra, ka ārzemju žurnālisti nereti 
pārspīlē Rīgas kā sekstūrisma galvaspilsētas tēlu.  
 

- Bija atbraukusi viena ļoti nopietna vācu televīzija, viņi veidoja 
sižetu par Rīgu, un šinī gadījumā viņiem bija sižets par naktsdzīvi. 
Bet tā kā viņiem bija maz laika un iekšējas problēmas, viņi gribēja 
ātrāk safilmēt un doties prom, gribēja, lai meitenes pastaigā, lai 
pastāsta, bet ne jau kaut ko pelēku, bet kaut ko interesantu. Un viņi 
vienai gidei, kas Rīgā regulāri strādā vācu grupā, prasīja, vai nav 

                                                 
139 LR Iekšlietu ministrija (2006) Informatīvais ziņojums „Par Valsts programmas cilvēku tirdzniecības 
novēršanai 2004.-2008.gadam īstenošanas gaitu” 
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pazīstamas kādas meitenes - viņam vajag divas meitenes, kuras 
nofilmēt, lai viņas tur noiet, lai pastāsta, un prom. Lai ir 
interesants sižets vācu publikai.  

 
Kaut arī liela daļa pieaicināto ekspertu sākumā pauda viedokli, ka sekstūrisms nav 
uzskatāms par nozīmīgu problēmu Latvijā, vēlāk diskusijas gaitā tika minēti arī 
vairāki negatīvi šīs parādības aspekti. Viens no tiem ir negatīvs Rīgas un Latvijas tēls 
citu valstu iedzīvotāju vidū.  
 

- Pēdējā laikā ir nācies uzklausīt ne tikai Latvijas - mūsu pašu 
iedzīvotāju - teikto par to, par ko ir pārvērtusies mūsu Rīga, bet arī 
no ārzemju latviešiem - mēs sākam atgādināt kaut kādu Baltijas 
Bangkoku. Bieži vien ārzemnieki [..] - vīrieši uztver sievietes par 
vieglas uzvedības sievietēm vai pērkamām sievietēm, vai upuri. 
Tāda situācija ir, un man kā likumdevējam vienmēr komisijās ir 
nācies runāt par to, kādā veidā šo situāciju labot, [..] es domāju, 
ka tā ir ļoti liela problēma. 
 
- Galvenā problēma ir Latvijas imidžs kā tāds no to tūristu 
pieredzes, kas apmeklē tās vecpuišu ballītes, vecpuišu tūres, un 
kādu viņi to imidžu tālāk rada ārpus Latvijas. Un vispār kāds tas 
uzstādījums tagad Latvijai ir kā lētai uzdzīves vietai. 
 
- Lielākā daļa no tiem, kas te uz Rīgu brauc, viņi gūst to iespaidu 
no vizuālajām reklāmām, ko viņi pamana. Kaut vai, kad ierodas 
lidostā, tur ir ļoti daudz reklāmu, un ļoti daudz tās bezmaksas 
kartes ‘Riga Guide’, ‘Riga in Your Pocket’, tur ir ļoti maz 
informācijas, bet ļoti daudz piedāvājumu par masāžām, tas ir tas, 
kā viņi varētu secināt, ka tā varētu būt problēma, ka tas ir tas, kā 
mēs te pelnām, ko mēs te piedāvājam. Tad viņi staigā pa pilsētu un 
redz tās rikšas, kas braukā pa pilsētu, tur redz reklāmu par 
naktsklubu, tas ir tas, ko viņi redz un, iespējams, stāsta tālāk. Mēs 
nezinām, cik daudz ir to jauniešu, kas neizmanto aģentūru 
pakalpojumus, bet brauc tieši dēļ tā.  

 
Negatīvs Rīgas un visas valsts tēls citu valstu iedzīvotāju acīs tiek saistīts ar 
personisko pašapziņu, kontaktējoties ar ārzemniekiem. Rīgas kā sekstūrisma pilsētas 
tēls var arī atturēt ārzemniekus no došanās uz Latviju. 
 
Vairākkārt tika minēts, ka pēdējos gados ir krasi mainījusies Vecrīgas vide, to lielā 
mērā ietekmējuši ārzemju tūristi. Jo īpaši kā nepatīkami tiek uztverti britu tūristi, kas 
ierodas Rīgā svinēt vecpuišu ballītes – viņi ir ļoti skaļi, daudz lieto alkoholu un 
uzvedas vaļīgi.  
 

- Mēs ejam cauri Līvu laukumam un redzam, ka tur tā vide ir 
mainījusies, agrāk tur skanēja akustiskā mūzika un to varēja 
dzirdēt, bet tagad tur ir mikrofoni, un dzirdēt nevar neko. Tur ir 
daudz britu, un kopumā apmeklētāju ir vairāk.  
 

© Baltic Institute of Social Sciences, 2007 31



- Angļu tūristi ir ļoti labi redzami, viņi ir spilgti, varbūt mums pat 
gribās viņus ieraudzīt, bet varbūt var teikt , ka arī mediji mazliet to 
visu uzspēlē. 
 

Līdz ar tūristu pieplūdumu Vecrīgā daļa iedzīvotāju cenšas izvairīties no to izklaides 
vietu apmeklēšanas, kur bieži sastopami tūristi, jo īpaši, vecpuišu ballīšu svinētāji. 
 

- Ir klubi, kas koncentrējas tikai uz šāda veida publiku. Ja mēs 
ņemam rīdziniekus, tad es šaubos, vai šausmīgi raujas tagad iet 
kaut kur [Vecrīgā]. Katrā ziņā ir jau tāda reakcija - Vecrīga, nu 
tātad pilns ar tūristiem, ar vecpuišu ballīšu tūristiem, tad sajūtas 
nav tās pašas labākās. 

 
Sievietes dažkārt jūtas neērti šo ārzemju vīriešu uzmācīgās uzvedības un seksuāla 
rakstura mājienu dēļ. Šo izmaiņu dēļ daudzi rīdzinieki izvairās apmeklēt Vecrīgas 
klubus un bārus, vairākos bāros vairs neielaiž ārzemju vīriešu grupas. 
  

- Ir ļoti grūti novilkt to robežu starp brīdi, kad tu ar viņu draudzīgi 
papļāpā un varbūt pat izdzer to viņa izmaksātu kokteili, ar to brīdi, 
kad viņš jau saprot, ka viņš tevi tā kā nopērk par to kokteili, un viņš 
gaida kaut ko vairāk un citreiz, iespējams, saņem, citreiz nesaņem 
to, ko viņš gaida. Un vēl, ka tas atspoguļojas arī uz tām sievietēm, 
kas negrib neko vairāk un arī vispār neko negrib. Un ka viņas, ejot 
pa Vecrīgu, tiek ķertas aiz rokām, un viņām tiek izteikti 
nepiedienīgi piedāvājumi, pieņemot, ka viņa piekritīs, jo viņam ir 
pieredze, ka tas te tā notiek, tad tas, man liekas, arī nav īsti forši. 

 
Tika minēts arī, ka sekstūrisms grauj jauniešu morāli, sekmējot iesaistīšanos īslaicīgās 
seksuālās attiecībās un padarot tās par normu jauniešu skatījumā. 
 
 
 

Sekstūrisma cēloņi 
 

Analizējot sekstūrisma cēloņus, eksperti min vairākus faktorus, kas veicina šīs 
parādības attīstību. Viens no tiem ir Latvijas sociāli ekonomiskās attīstības līmenis un 
iedzīvotāju finansiālais nodrošinājums, kas veicina jaunu sieviešu iesaistīšanos 
prostitūcijā, vēlmi apprecēties ar ārzemnieku vai gūt kādu materiālu labumu no 
iebraucējiem.  

- Tā ir sociālā situācija, kas liek to darīt. Tas rada cilvēkus, kas ir 
ar mieru to darīt. Ja visi būtu materiāli nodrošināti un varētu 
mācīties, un iegūt līdzekļus citādā veidā, tas piedāvājums 
neveidotos. 

 
Kā cēlonis sekstūrisma pieaugumam tika minēts arī Latvijas sieviešu zemais morāles 
līmenis un vispār morāles normu zudums sabiedrībā, jo meitenes bieži maina 
seksuālos partnerus un ir īpaši labvēlīgas pret dāsniem ārzemniekiem. Daudzas 
Latvijas meitenes cer šādi sastapt un apprecēties ar turīgu ārzemju vīrieti. Eksperti 
vairākkārt minēja vēlmi sastapt vīrieti - „princi uz balta zirga” kā ideālu un visu 
vēlmju perfektu piepildījumu. 
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- Iespaids ir tāds, ka katrai lauku meitenei ir tāds sapnis par vīru 
atrast ārzemnieku. Tāpēc arī tik viegli iekrīt. Es Vecrīgā savulaik 
spēlēju mūziku un pats redzēju, kā vakaros tas notiek. Meitenēm no 
laukiem acīs spīd, kad ierauga ārzemnieku. Var redzēt, ka viņas ir 
speciāli gatavojušās tam vakaram. Nezinu, vai tas informācijas 
vakuums ir tāds? 
 
- Protams, ir arī tas bezmaksas piedāvājums Vecrīgā, kur daži 
domā, ka atradīs savu sapņu princi uz ielas starp ārzemniekiem. 
Tādēļ man liekas, ka, ja pasēž Vecrīgā, tad var redzēt, ka tas ir 
abpusēji, vieni uzmācas vai otri uzprasās. 
 
- ..ir sieviešu pašapziņas problēma. Liekas, ka viņa gaida, ka, 
iespējams, tajā Vecrīgas krogā varēs satikt savu laimīgo puisi baltā 
zirgā no ārzemēm, kurš viņu aizvedīs nevis uz vienu nakti uz 
viesnīcu, bet uz Itāliju, Holandi, Angliju, un tur viņa dzīvos ar viņu 
laimīgi. Tas sapnis par to, ka tie Latvijas vīrieši ir tādi, kādi ir, un 
tur varbūt ir labāk un foršāk. 
 
- Tas Latvijā ir iekopts lauciņš. Te pat ir ierasta nodarbe, kad 
pieaugušas sievietes, kam te dzīvē neveicas, grib apprecēt 
ārzemnieku. Tā ir pārdošanās arī savā ziņā.  
 

Tika pieminēts arī Latvijas sieviešu ģērbšanās stils – atkailinātāks un izaicinošāks 
nekā raksturīgs Rietumvalstīs. Tas citu valstu iedzīvotājos dažkārt var radīt nepareizu 
priekšstatu par Latvijas sievietēm kā prostitūtām. 

 
- Man tas neliekas simpātiski, bet, kaut vai kā vīrietis, ejot pa 
Vecrīgu, man uzturoties vakarā kaut kādā vasaras kafejnīcā, tā 
vide tur ir ļoti izaicinoša. Meitenes, kuras arī nenodarbojas ar 
prostitūciju, daudzi viņas tā uztver, jo viņas ir ļoti izaicinošas.  
 

Tūrisma nozares pārstāvji kā vienu no cēloņiem minēja lēto aviosabiedrību radītās 
iespējas nokļūt Rīgā par zemāku cenu. Tādējādi Rīga kā ceļojuma mērķis kļuvusi 
plašāk pieejama jaunām iedzīvotāju grupām – sliktāk izglītotiem, mazāk kvalificētiem 
ārvalstu iedzīvotājiem. Īpaši bieži tika minētas vecpuišu ballītes – Rietumeiropas 
vīrieši iecienījuši Rīgu kā labu vietu šo ballīšu rīkošanai. Kā galvenais iemesls tam 
tiek minētas zemās izmaksas, salīdzinot ar citām valstīm.  
 

- Tie nav vietējā inteliģence, tie ir tie paši kaut kādi dokeri, 
strādnieki, melnstrādnieki, kas grib izlādēties. Viņi atbrauc uz 
šejieni un te ārdās, un apčurā pieminekli, un citādas nekārtības 
taisa. 

 
Kāds eksperts par vienu no sekstūrisma cēloņiem minēja, ka Rīgā kā ostas pilsētā jau 
vēsturiski vienmēr ir bijuši pieejami seksuāli pakalpojumi par maksu. 
 

- Piemēram, astoņdesmito gadu vidū, kad parādījās materiāli par 
to, ka Rīga tika salīdzināta ar mazo Parīzi. Rīga saistībā ar savu 
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ģeogrāfisko stāvokli visu laiku ir bijusi ļoti pievilcīga ne tikai 
tūristiem, bet arī jūrniekiem, visu laiku ir bijuši bordeļi, meitenes, 
kas sniedz seksuālus pakalpojumus. Pat jūrnieki, kas no Ventspils 
brauca ar taksīti līdz Rīgai, lai izmantošanu šos pakalpojumus. Tā 
bija jau Latvijas laikā, 20tie– 30tie gadi ir savā ziņā slaveni, arī 
80tie - ne velti tika izveidota tikumības policija. Tagad mēs 
dzīvojam citos apstākļos, globalizācija bez šaubām ietekmē, un mēs 
esam ieņēmuši stabilu vietu šo pakalpojumu tirgū. 

 
 

Iespējamie risinājumi 
 

Aptaujā tika uzdots jautājums par vēlamo rīcību attiecībā uz sekstūrismu Latvijā – vai 
tas būtu jāveicina, jāierobežo vai nekas nav jādara šajā jomā. 70% aptaujāto 
iedzīvotāju uzskata, ka sekstūrisms Latvijā būtu jāierobežo, 2% - ka tas ir jāveicina, 
bet 12% domā, ka nekas nav jādara šajā jomā. Salīdzinot vīriešu un sieviešu sniegtās 
atbildes, sieviešu vidū vairāk ir to, kas vēlētos ierobežot sekstūrismu (78%), bet vīrieši 
biežāk atbildējuši, ka nekas nav jādara šajā jomā (16%). Novērojamas atšķirības 
atbildēs respondentiem ar dažādu izglītības līmeni – no respondentiem ar 
pamatizglītību 60% uzskata, ka sekstūrisms Latvijā būtu jāierobežo, no aptaujātajiem 
ar vidējo izglītību tam piekrīt 72%, un ar augstāko izglītību – 81% aptaujāto.   
 
2. attēls. Attieksme pret sekstūrisma regulēšanu 
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Tālāk respondenti tika lūgti paust savu attieksmi pret dažādiem izteikumiem, kuros 
ietverti argumenti sekstūrisma ierobežošanai vai atbalstīšanai. 
 
3. attēls. Attieksme pret apgalvojumiem par sekstūrisma atbalstīšanu 

Jautājums: Lūdzu, pasakiet par katru no apgalvojumiem, vai Jūs 
tam piekrītat vai nepiekrītat!

-79

-77

10

14

15-74

9

11

11Sekstūrisms ir jāatbalsta, jo nodrošina tūristu
pieplūdumu Rīgā

Sekstūrisms ir jāatbalsta, jo nes ienākumus
Rīgas pašvaldībai 

Sekstūrisms ir jāatbalsta, jo tā ir iespēja Latvijas
meitenēm labi nopelnīt

%

BĀZE: visi respondenti, n=1001

Nepiekrīt Piekrīt Grūti pateikt, nav atbildes

 
 
4. attēls. Attieksme pret apgalvojumiem par sekstūrisma ierobežošanu 

Jautājums: Lūdzu, pasakiet par katru no apgalvojumiem, vai Jūs tam 
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Kā viens no risinājumiem tika ieteikts stingrāk kontrolēt prostitūcijas noteikumu 
ievērošanu un sutenerismu Latvijā.  
 
Eksperti bija vienisprātis, ka jāierobežo seksuālo pakalpojumu reklāma gan masu 
medijos, gan pilsētvidē un, jo īpaši, tūristiem domātajos bukletos. Atzinīgi tika 
novērtēti līdz šim panāktie ierobežojumi seksuālo pakalpojumu reklamēšanai, 
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piemēram, Rīgas lidostā, kā arī izvirzot prasību izdot atsevišķus bukletus par pilsētas 
naktsdzīves iespējām. Kā pilsētas tēlu bojājošas tika minētas masāžas salonu reklāmas 
Vecrīgā un velo rikšām piestiprinātās striptīzkluba reklāmas ar atkailinātiem 
ķermeņiem. 
 
Tūrisma nozares pārstāvji aicināja vairāk veidot pozitīvu Rīgas un valsts tēlu – 
ieguldīt vairāk līdzekļu Latvijas popularizēšanā ārzemēs, kā arī strādāt ar vietējiem 
masu medijiem.  

- Tas jaunietis, kurš ir atbraucis uz šejieni pirmo reizi uz ‘stag 
party’ un pie reizes izmanto visu pārējo, lai viņš pamanītu, ka Rīgā 
ir vēl kaut kas. Tas no tūrisma viedokļa ir svarīgi, lai viņš 
nepamana, ka tikai tas vien te ir. 
 
- Varbūt Rīgas un līdz ar to Latvijas negatīvais tēls, kā es tikko 
runāju ar vienu ļoti slavenu Brēmenes žurnālistu – šis aspekts 
vienmēr ir bijis visās valstīs vairāk vai mazāk, bet to nevajag ļoti 
afišēt, tas ir pārejošs, turklāt Latvijai tā nav ilgstoša tradīcija. Ir 
austrumu valstis, kuras ir vēl lētākas, un tūrisms pāriet uz turieni. 
 
- Mūs tāpat satrauc valsts tēls, kā jūs sakāt, jo citādi nebrauks tie 
klienti uz šejieni. Tas vārds „seksa tūrisms” ir kā tāds "bubulis". 
Un kad viņu visās avīzēs kustina tādā veidā un apraksta nezin ko, 
tiem, kas viņu lasa un to presi atreferē kaut kur ārzemēs... Viņi 
tiešām neizlasa līdz galam, neiedziļinās un viņiem liekas tiešām 
kaut kas ārprātīgs. Man liekas, ka mums vajadzētu ar presi strādāt, 
jo nav tā seksa tūrisma šeit. Mums ir savas iekšējas sociālas 
problēmas, izglītības problēmas, nesakārtotas lietas ar prostitūciju 
(..). Tās ir mūsu iekšējās lietas, kas mums ir jākārto, bet nedrīkst 
ļaut presei bļaustīties par seksa tūrismu. 

 
Vairāki eksperti ierosināja izglītot Latvijas sabiedrību, jo īpaši, jaunas sievietes, par 
riskiem, kas saistās ar gadījuma seksuālajiem sakariem, kā arī par prostitūcijas un 
cilvēku tirdzniecības briesmām kā organizētām noziedzīgām sistēmām. 
 

- Viens no veidiem ir jaunatnes informēšana. Vakar internetā 
Googlē ierakstīju ‘Latvian girls’ – tur ir daudzi stāsti, kaut vai par 
Kopenhāgenu, par cilvēkiem, kas, lai izrautos no nabadzības, tur 
nokļuvuši, braukušas kā guvernantes un citādi. Kā daži tur cīnās, 
daži pilnīgā verdzībā nonākuši. Lai viņi zina reālās sekas. Tāda 
audzinoša rakstura informācija cilvēkiem, kas nāk no laukiem, un 
ir gatavi darīt gandrīz visu. Lai ir informēti par to, kas aiz tā var 
slēpties. 
 
- Norvēģijā ir tā oficiālā nostājā, bet viņi arī vidusskolās un valsts 
kalpotājiem (it sevišķi, ierēdņiem, militārpersonām), viņi aicina arī 
valsts kompānijas darbiniekus, kas dodas uz ārzemēm, brīdina, ka 
tas seksa tūrisms ir nosodāms, un tas veicina cilvēku tirdzniecību 
un citus noziegumus. Zviedrijā pēdējo klašu skolniekus viņi izglīto 
par to, ka pirkt citu - tas ir cilvēciskas būtnes pazemošana un tas 
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arī veicina starptautisko noziedzību. Tas pats arī būtu jāizveido 
mums. 

 
Kā viena no nedaudzajām iniciatīvām saistībā ar sekstūrismu jāmin organizācijas 
„Re!Action” organizētā sociālā kampaņa „STOP Seksterorismam”. Tās mērķis bija 
pievērst sabiedrības uzmanību sekstūrisma problēmai, likt aizdomāties par negatīvo 
valsts tēlu, kā arī aicināt meitenes būt atturīgākām pret ārzemniekiem. 
 
Eksperti uzsvēra, ka ar īslaicīgam kampaņām nav iespējams neko mainīt, 
nepieciešama ilgtermiņa darbība. Vairāki tūrisma nozares eksperti pauda negatīvu 
vērtējumu organizācijas „Re!Action” organizētajai sociālajai kampaņai „STOP 
Seksterorismam”, uzsverot, ka tā iebraucējiem rada negatīvu priekšstatu par Latviju 
un atgrūž tos, kas šeit ieradušies ar citiem mērķiem. Eksperti izteica šaubas par to, cik 
lielā mērā šai kampaņai izdevās sasniegt tās patieso mērķi. 
 
Domājot par iespējām ierobežot sekstūrismu, eksperti saistīja to ar citām negatīvām 
parādībām, piemēram, salīdzinoši lēts alkohols, daudzās spēļu zāles un narkotiku 
izplatība. Tādējādi sekstūrisms ir tikai viens no elementiem, kas var radīt negatīvu 
Rīgas un Latvijas tēlu. Būtu jāstrādā ar visām šīm jomām. 
 

- Bet ir vēl viena cita lieta, kas sasaistās kopā, lētais alkohols. 
Varbūt, ka ir labi, ka alus un dzērieni ir lēti, bet tas pievilcību 
neraisa. Narkotisko vielu piedāvājums - ir tieši tāpat. Spēļu zāles 
tāpat, un sekstūrisms ir tikai viens no tiem elementiem. Skatoties 
tikai uz vienu no šiem, mēs varam viņu izraut no konteksta, tas var 
būt kā solītis uz priekšu, bet pārējās jomas mums tāpat paliek sliktā 
stāvoklī.  

 
 

PROSTITŪCIJA LATVIJĀ 
 

Iedzīvotāju attieksme pret prostitūciju 
 

Lai izzinātu Latvijas iedzīvotāju viedokli par prostitūciju, respondenti tika lūgti paust 
savu attieksmi pret vairākiem apgalvojumiem saistībā ar prostitūciju un tās tiesisko 
regulējumu. 
 
61% aptaujāto uzskata, ka „prostitūcija ir normāla parādība, kas pastāvējusi visos 
laikos”, tam nepiekrīt 25% respondentu, bet 14% nesniedza konkrētu atbildi uz šo 
jautājumu. Rīgā apgalvojumam, ka „prostitūcija ir normāla parādība, kas pastāvējusi 
visos laikos”, piekrīt 63%, pretējās domās ir 21% aptaujāto. Līdzīgas atbildes snieguši 
arī respondenti citās dažāda lieluma apdzīvotajās vietās un dažādos reģionos. Nedaudz 
atšķirīgi viedokļi vērojami dažādu vecumu iedzīvotāju vidū - visvairāk piekritēju 
minētajam apgalvojumam ir vecumgrupās no 26 līdz 35 gadiem (75%) un no 36 līdz 
45 gadiem (69%). Jāpiebilst, ka tāpat domā vismaz puse arī pārējās vecumgrupās. Nav 
nozīmīgu atšķirību atbildēs, ko snieguši respondenti ar dažādu izglītības līmeni, 
tautību, dzimumu. 
 

- Mēs jau zinām, ka prostitūcija ir, bija, būs un pastāvēs kā senākā 
profesija. Otrkārt, cilvēks ir seksuāla būtne. Mēs bieži cīnāmies ar 
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sekām, bet būtu jādomā par to, kā pareizi cilvēkus izglītot. Nevis, 
kā pareizi rakstīja Zālītis, ka mūsu valsts lielākā nelaime ir, ka 
seksuālā audzināšana tiek aizvietota ar bezmaksas prezervatīviem, 
uzskatot to par seksuālo audzināšanu, kā rezultātā rodas 
problēmas. 

 
Apgalvojumam „prostitūtas pašas vēlas šādi pelnīt naudu” piekrīt 78% aptaujāto, bet 
13% ir pretējās domās. Rīgā dzīvojošie pauduši tādu pašu viedokli – apgalvojumam 
piekrīt 80%, 12% tam nepiekrīt. Līdzīgi domā arī citu pilsētu un lauku iedzīvotāji. 
Salīdzinot respondentus dažādos reģionos, redzams, ka Latgalē dzīvojošie salīdzinoši 
mazāk domā, ka „prostitūtas pašas vēlas šādi pelnīt naudu”- šim apgalvojumam 
pievienojas 64% un pretējās domās ir 25% Latgalē aptaujāto. 
 
5. attēls. Attieksme pret apgalvojumiem par prostitūciju 

Jautājums: Lūdzu, pasakiet par katru no apgalvojumiem, vai Jūs 
tam piekrītat vai nepiekrītat!

-25

-13

14

978

61

Prostitūcija ir normāla
parādība, kas

pastāvējusi visos
laikos

Prostitūtas pašas vēlas
šādi pelnīt naudu

%

BĀZE: visi respondenti, n=1001

Nepiekrīt Piekrīt Grūti pateikt, nav atbildes

 
 
 

Valsts un pašvaldības darbības vērtējums 
 

Respondenti tika lūgti novērtēt „līdzšinējo valsts iestāžu darbību prostitūcijas 
jautājuma sakārtošanā” – 5% respondentu par to izsakās pozitīvi, 69% - negatīvi, bet 
ceturtajai dala jeb 26% nav noteikta viedokļa. Līdzīgu viedokli pauž arī rīdzinieki – 
2% valsts iestāžu darbu prostitūcijas jomā vērtē pozitīvi, 62% - negatīvi, 36% - 
nesniedz konkrētu atbildi. 
 
Līdzīgi arī par „Rīgas pašvaldības darbību prostitūcijas jautājuma sakārtošanā 
Rīgā” tikai 5% izsakās pozitīvi, 64% - negatīvi, un 31% nesniedza konkrētu atbildi. 
Rīgas iedzīvotāju nostāja ir ļoti līdzīga – 2% to vērtē kā labu vai ļoti labu, 62% - kā 
sliktu vai ļoti sliktu, un 36% nav noteikta viedokļa. 
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6. attēls. Valsts iestāžu un pašvaldības darbības vērtējums 

Jautājums: Kā Jūs vērtē jat līdzšinē jo valsts iestāžu/ Rīgas 
pašvaldības darbību prostitūcijas jautājuma sakārtošanā?

-69

-64

26

31

5

5

Kā Jūs vērtējat līdzšinējo valsts iestāžu
darbību prostitūcijas jautājuma sakārtošanā?

Kā Jūs vērtējat līdzšinējo Rīgas pašvaldības
darbību prostitūcijas jautājuma sakārtošanā

Rīgā?

%

BĀZE: visi respondenti, n=1001

Slikti Labi Grūti pateikt, nav atbildes

 
 
 

Prostitūcijas normatīvais regulējums  
 

Atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem prostitūcija Latvijas likumdošanā tiek 
definēta kā „seksuālo pakalpojumu sniegšana par maksu”140.  
 
Latvijā prostitūciju regulē vairāki starptautiski un nacionāli normatīvie akti: 

1. 1979.gada 18.decembra ANO Konvencija par jebkuras sieviešu 
diskriminācijas izskaušanu; 

2. ANO 1949.gada Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un prostitūcijas 
ekspluatēšanu no trešo personu puses; 

3. Krimināllikums; 
4. LR MK 2001.gada 22.maija noteikumi Nr.210 „Prostitūcijas ierobežošanas 

noteikumi”. 
 

Tālāk tiks aplūkotas šajos dokumentos ietvertās normas attiecībā uz prostitūciju. 
 

Kopš 1992. gada 14. maija Latvijā ir spēkā 1979.gada 18.decembra ANO Konvencija 
par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu. Saskaņā ar to „Dalībvalstis veic 
visus attiecīgos pasākumus, arī likumdošanas pasākumus, lai izskaustu visu veidu 
tirdzniecību ar sievietēm un sieviešu prostitūcijas izmantošanu”.141  
 
Latvija ir ratificējusi ANO 1949.gada Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību 
un prostitūcijas ekspluatēšanu no trešo personu puses.142 Cita starpā tā paredz: 

- sodīt personu, kura citu personu kaislības apmierināšanas vai kādā cita nolūkā 
iegādājas, pierunā vai aizved projām citu personu prostitūcijas nolūkos, kaut 
arī ar pašas personas piekrišanu (1. pants): 

                                                 
140 LR MK 2001.gada 22.maija noteikumi Nr.210 „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi”. 
141 1979.gada 18.decembra Konvencija par jebkuras sieviešu diskriminācijas izskaušanu, 6.pants. 
142 Latvija ratificējusi 1992.gada 14.aprīlī. 
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- ekspluatē citas personas prostitūciju, pat ar šīs personas piekrišanu (1. 
pants); 
 
- uztur vai vada, vai apzināti finansē vai piedalās publiskā nama 
finansēšanā (2. pants); 
 
- apzināti atļauj vai izīrē ēku vai citu vietu, vai kādu to daļu citu personu 
prostitūcijai (2. pants); 

 
- atcelt pastāvošās normas, „pēc kura rakstura personas, kuras iesaistās vai tiek 

turētas aizdomās par iesaistīšanos prostitūcijā, vai nu tiek pakļautas speciālai 
uzskaitei, vai tām ir jābūt īpašam dokumentam, vai arī kādiem citiem īpašiem 
uzraudzības vai pieteikšanās noteikumiem” (6.pants); 

 
- veikt pasākumus vai veicināt ar valsts un privātās izglītības sistēmas, 

veselības, sociālo, ekonomisko un citu iesaistīto dienestu starpniecību 
prostitūcijas novēršanu un prostitūcijas šajā Konvencijā uzskaitīto 
tiesībpārkāpumu upuru rehabilitāciju un sociālo labošanu (16. pants). 

 
Krimināllikumā ietverti vairāki panti saistībā ar prostitūciju, cilvēku tirdzniecību un 
pornogrāfiju: 

- 163.pants. Prostitūciju ierobežojošo noteikumu pārkāpšana; 
- 164.pants. Piespiešana nodarboties ar prostitūciju; 
- 165.pants. Sutenerisms; 
- 165.1 pants. Personas nosūtīšana seksuālai izmantošanai; 
- 165.2 pants. Nosūtīšana uz ārvalsti; 
- 166.pants. Pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālu ievešanas, 

izgatavošanas un izplatīšanas noteikumu pārkāpšana. 
 
 
LR MK 2001.gada 22.maija noteikumi Nr.210 „Prostitūcijas ierobežošanas 
noteikumi” cita starpā nosaka, ka: 
 

- 2. Ar prostitūciju aizliegts nodarboties nepilngadīgai personai un personai, 
kurai nav veselības kartes. Veselības karti pēc personas pirmreizējās veselības 
pārbaudes izsniedz sertificēts ārsts dermatovenerologs.  

 
- 3. Pašvaldības, kuru teritorijā iedzīvotāju skaits pārsniedz 20000, nosaka 

vietas, kur fiziskās personas, kas nodarbojas ar prostitūciju (turpmāk — 
prostitūtas), var piedāvāt seksuālos pakalpojumus vai pieņemt seksuālo 
pakalpojumu pasūtījumus. 

 
- 6. Prostitūtām aizliegts apvienoties grupās, lai piedāvātu un sniegtu seksuālos 

pakalpojumus, kā arī pieņemtu seksuālo pakalpojumu pasūtījumus. 
 

- 7. Prostitūta reizi mēnesī pārbauda veselību. Veselības pārbaudēs veicamos 
izmeklējumus nosaka labklājības ministrs. Veselības pārbaudes veic un 
attiecīgus ierakstus veselības kartē izdara sertificēts ārsts dermatovenerologs. 
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- 10. Seksuālos pakalpojumus aizliegts piedāvāt un reklamēt tīklā “Internet”, 
presē un citos sabiedrības saziņas līdzekļos (izņemot erotiska rakstura 
izdevumus), kā arī izmantojot citu personu starpniecību. 

 
- 11. Ir aizliegta jebkura trešās personas darbība, kas veicina prostitūciju. 

 
 
Latvijas normatīvajos aktos ietverta neviennozīmīga attieksme pret prostitūciju – tā 
nav aizliegta, bet nav arī legalizēta kā ienākumu gūšanas veids. Domājams, ka tas arī 
atbilst gan amatpersonu, gan lielas iedzīvotāju daļas viedoklim šajā jautājumā. No 
vienas puses, tiek uzsvērts, ka prostitūcija ir parādība, kas pastāvējusi visos laikos, un 
to nav iespējams izskaust. No otras puses, doma par prostitūciju kā likumīgu un 
sabiedrībā atzītu nodarbošanos lielākajai daļai nav pieņemama. Savukārt doma par 
nodokļu maksāšanu par ienākumiem no seksuālo pakalpojumu sniegšanas liekas 
drīzāk uzjautrinoša. Atbilstoši šiem uzskatiem arī Latvijas normatīvajos dokumentos 
ir atzīta prostitūcijas kā parādības pastāvēšana un pausta vēlme šo jomu kontrolēt, 
nosakot dažādus ierobežojumus seksuālo pakalpojumu sniegšanai par samaksu. 
 

- Es arī piekrītu šim te variantam, ka būtībā manā skatījumā varbūt 
šī mūsu neizlēmība, kas ir bijusi gadu garumos - viņa pat ir nesusi 
savus labumus. Jo tā situācija ir „puspakārta”. Ne jā, ne nē. 
Protams, pateikt „jā” negrib ne Amsterdama, ne Hamburga, bet es 
vēlreiz gribētu akcentēt jautājumu par to, ka mēs nedrīkstam 
nostāties ari kategoriski „nē”. Es vienkārši gribu atgriezties pie 
šīm perversijām, kas ir iekšā cilvēkos. Mēs redzam šīs pakalpojumu 
sniedzējas, kur ir dažādi spektri - ir bargās, sadomazo utt. Ja 
cilvēks vēlas šo pakalpojumu, tad viņš to atrod, un viņš to saņem. 
Bet ja viņš to nesaņem, tad viņam viņš jau šeit ir iekšā, un tad viņš 
sāks iet uz ielas un īstenot savas vēlmes uz cilvēkiem vardarbīgā 
veidā. Tas mani uztrauc visvairāk. 

 
- Atšķirot vaļā „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumus”, ir 
skaidri un gaiši teikts, ka prostitūcija pastāv, un patiesībā pats 
trakākais ir tas, ka pašvaldības ir savā ziņā suteneru lomās, jo 
viņas norāda vietas, kurās šīs prostitūtas var vai nevar nodarboties 
ar prostitūciju, lai gan oficiālā attieksme mūsu valstī nav 
noformulēta, un likumdevējs to nav devis. 

 
Pašlaik nedarbojas vairākas prostitūcijas ierobežošanas noteikumos noteiktās normas, 
kuru izpildi nekontrolē neviena institūcija. Piemēram, veselības kartes, kas jāsaņem 
prostitūtām – šis normas izpilde netiek kontrolēta. Pie tam saskaņā ar ANO 1949.gada 
Konvenciju par cīņu pret cilvēku tirdzniecību un prostitūcijas ekspluatēšanu` no trešo 
personu puses, ko Latvija ir ratificējusi 1992. gadā, šāda prostitūtu uzskaite nav 
pieļaujama. Policija gan arī pašlaik neveic uzskaiti par izsniegtajam veselības kartēm. 
 

- Spēkā esošie MK „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi” no 
juridiskā viedokļa ir atceļami. Latvija ir pievienojusies konvencijai, 
kurā ir aizliegta no valsts puses jebkāda uzskaite vai fiksēšana, 
kaut kāds regulējums, noteikšana, pienākumu uzlikšana 
prostitūtām. Mums ir ieviestas veselības kartes, savā ziņā 
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reģistrācija, mediķiem ir jāpaziņo par prostitūtu policijai. Tur ir 
tādas lietas, kas ir pretrunā ar šo konvenciju, kurai ir likuma spēks. 
 
- Mums pretī stāv ANO konvencija, kur ir skaidri definēts, ka valsts 
nedrīkst reģistrēt tās personas, kas nodarbojas ar prostitūciju, viņi 
cīnās arī pret veselības kartēm. (..) Runa iet par veselības kartēm, 
kas šobrīd ir vienīgais reģistrs. Neiet runa par to, ka tur visas viņas 
būtu reģistrējušās, bet nu cita reģistra vienkārši nav.  

 
 

Noteiktas vietas prostitūcijai 
 

Pašlaik pašvaldībām, kurās dzīvo vairāk nekā 20 tūkstoši iedzīvotāju, jānorāda vietas, 
kurās drīkst piedāvāt seksuālos pakalpojumus. Lielākā daļa pašvaldību šādas vietas 
nav norādījušas. Arī Rīgā, mēģinot noteikt vietas, kur atļauts piedāvāt seksuālos 
pakalpojumus, Domes deputāti sastapās ar lielu iedzīvotāju pretestību. Rīdzinieki, kas 
dzīvoja plānotajās vietās, protestēja pret šo ieceri, baidoties no kriminogēnās 
situācijas pasliktināšanās un savu īpašumu vērtības krišanās.   
 

- Faktiski mēs šobrīd varētu sodīt jebkuru pašvaldību virs 20000 
iedzīvotājiem par to, ka nav ierādītas šīs vietas. Rezultātā tikai 
dažas pašvaldības pieteica, Ķekava pieteica kaut kur pagasta galā, 
šķūņos un angāros, rezultāta tas viss izskatījās visai komiski. Bet 
teorētiski šobrīd likumdošana pavēlošā formā saka, ka pašvaldībai 
ir jānosaka šīs vietas.  
 
- Tas iet pret cilvēku interesēm, jo cilvēki teica, ka īpašumu vērtība 
samazinās, šaubīgi elementi uz turieni iet, vispār nāca 
visdažādākās vēstules no Vienības gatves, ka nedrīkst to darīt. Es 
kā [tautas] kalps sapratu, ka to nedrīkst darīt, ka zināmam cilvēku 
lokam, kas tur strādā vai dzīvo tajos mikrorajonos, kur mēs to 
piedāvājām, tas būtu nepieņemami. 
 

Iedzīvotāju aptaujā uz jautājumu: „Vai Rīgā vajadzētu ierādīt noteiktas vietas 
prostitūcijas pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai”, lielākā daļa jeb 57% atbildēja 
apstiprinoši, 20% to neatbalsta, bet 23% nav noteikta viedokļa šajā jautājumā. No 
Rīgā aptaujātajiem 67% vēlas, lai būtu noteiktas vietas prostitūcijas pakalpojumiem, 
14% ir noraidoši, un 19% nesniedza konkrētu atbildi. Saprotams, ka iedzīvotāji vēlas 
noteikt īpašas vietas, tādējādi kaut kādā mērā regulējot prostitūcijas jomu. No otras 
puses, nav pieņemama šādu vietu ‘mākslīga’ izveidošana dzīvojamās teritorijās, kurās 
līdz tam prostitūcija nav bijusi izplatīta. 
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7. attēls. Attieksme pret vietu ierādīšanu prostitūcijas pakalpojumu sniegšanai 
un saņemšanai 

19%

14%

67%

20%
57%

23%

Jā

Nē

Grūti pateikt, nav atbildes

Jautājums: Vai, Jūsuprāt, Rīgā vajadzētu ierādīt noteiktas vietas 
prostitūcijas pakalpojumu sniegšanai un saņemšanai?

                Visi

               Rīdzinieki

BĀZE: visi respondenti, n=1001
           rīdziniek i, n=317

 
 
Iekšlietu ministrijas izstrādātajā prostitūcijas ierobežošanas noteikumu projektā šī 
norma ir atcelta – pašvaldībām vairs nav pienākuma noteikt savā teritorijā vietas, kur 
atļauts nodarboties ar prostitūciju. Tomēr tām ir tiesības aizliegt piedāvāt seksuālos 
pakalpojumus noteiktās vietās.  
 
 

Normatīvo aktu grozījumu projekts 
 

2007. gada jūnijā Iekšlietu ministrija iesniegusi grozījumus143 Prostitūcijas 
ierobežošanas noteikumos, tajos paredzēts: 
 

- atbrīvot pašvaldības no pienākuma noteikt vietas prostitūcijas pakalpojumu 
sniegšanai; 

- aizliegt sniegt un saņemt seksuālos pakalpojumus: 
3.1. izglītības un audzināšanas iestādēs, baznīcās un kulta celtnēs, 

kultūras un sporta iestādēs, izklaides un atpūtas vietās, ārstniecības 
iestādēs, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās un 
ne tuvāk par 100 metriem no tām; 

3.2. ēkās vai būvēs, kurās izvietotas valsts un pašvaldību iestādes vai 
kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu 

                                                 
143 Projekts “Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi” 
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IEMNot_250907.doc
 

© Baltic Institute of Social Sciences, 2007 43

http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IEMNot_250907.doc


(akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, un ne tuvāk par 100 metriem 
no tām; 

3.3. dzīvojamā telpā, kas nav personas, kas nodarbojas ar prostitūciju, 
īpašums vai par kuru tā nav noslēgusi īres līgumu; 

3.4. ja attiecīgajā dzīvojamā telpā atrodas nepilngadīgais; 
3.5. ja pret to iebilst citas personas, kuras dzīvo attiecīgajā dzīvojamā 

telpā vai mājā. 
-  noteikt minēto iestāžu vadītāju atbildību par to, lai tajās netiku sniegti seksuāli 

pakalpojumi; 
- Iesaistīt pašvaldības policiju šo noteikumu izpildes kontrolē. 

 
Šajā noteikumu projektā ietvertas normas, kas vērstas uz prostitūcijas ierobežošanu 
galvenokārt divos virzienos - uz sutenerisma ierobežošanu un uz prostitūtu 
pakalpojumu pieprasījuma samazināšanu. Galvenais ierobežojumu mehānisms ir vietu 
un teritoriju noteikšana, kurās aizliegts sniegt un saņemt seksuālos pakalpojumus. 
Noteikumu projektā ietverto vietu un iestāžu uzskaitījums ir diezgan garš, aizliegums 
attiecas arī uz ēkām 100m attālumā no tām un tādējādi kopumā aptver samērā plašu 
teritoriju. 
 
Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu projekts paredz aizliegt prostitūcijas 
pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu cita starpā arī kultūras un sporta iestādēs, 
izklaides un atpūtas vietās, kā arī ārstniecības iestādēs. Šo iestāžu vadītāji ir atbildīgi 
par to, lai tajās netiktu sniegti seksuāli pakalpojumi. Tādējādi šie noteikumi ļaus 
vērsties pret masāžas saloniem, kas tiek izmantoti kā legāls aizsegs, lai sniegtu 
seksuālos pakalpojumus. 
 

- Mēs centāmies šo jautājumu izpētīt - principā masāža ir 
medicīniska manipulācija, kur ir vajadzīgi konkrēti dokumenti. Ja 
nav ārsta licences, tad vien jau var sodīt par nelikumīgu 
uzņēmējdarbību.  
 
- Masāžas salonos čekus izsit, tur visi kases aparāti stāv, tas ir tieši 
tāpēc, lai nodrošinātos pret situācijām, kad uzņēmums ir atbildīgs. 
Tad sākas: „Kā tas var būt, ka viņa ar klientu vienojās par kaut ko 
tādu, mums te tikai vienkārša masāža”.  
 
 - Mēs paredzam, ka nekādas izsaukšanas uz pirtīm un viesnīcām, 
kur šie numuri ir pieejami. Un tālāk jau skaidrs, ka atbildēs klients 
un šīs iestādes vadītājs. Viņš sevi prezentē kā masāžas salona 
vadītājs, bet patiesībā tas ir īsts bordelis. Atbildībai ir jāiestājas 
pret visām pusēm vienlīdzīgi, un pret iestādes vadītāju pat vēl 
lielākā mērā, jo viņš piesedzas ar juridisku konstrukciju, bet reāli 
viņš ir suteners. 

 
Kā vienu no problēmām, īstenojot prostitūcijas uzraudzību, vairāki eksperti minēja to, 
ka nevienā no Latvijas normatīvajiem aktiem nav definēts, kas tieši uzskatāms par 
seksuālu pakalpojumu.  
 

- Pēc šīs piedāvātās krimināllikuma normas nav skaidrs, kas ir 
seksuālais pakalpojums. Vai filmu parādīt interneta televīzijā, 
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televīzijā, kur ir maksas kanāls, par kuru ir jāsamaksā, vai 
internetu skatoties, ko Apollo TV piedāvā - vienreiz noskatīties. Vai 
tas ir seksuāls pakalpojums, teiksim, pornokanālu skatīties. Vai par 
maksu noskatīties pornofilmu ir seksuāls pakalpojums? 

 
Lai samazinātu pieprasījumu pēc seksuāliem pakalpojumiem, prostitūcijas 
ierobežošanas noteikumu projektā ietverts aizliegums noteiktās vietās ne tikai sniegt, 
bet arī saņemt seksuālos pakalpojumus. Tādējādi par šo noteikumu pārkāpšanu varēs 
sodīt arī prostitūtu klientus.  
 
Kopumā Iekšlietu ministrijas izstrādāto prostitūcijas ierobežošanas noteikumu 
projektu var uzskatīt par mēģinājumu atrast vidusceļu starp prostitūcijas legalizāciju 
(tomēr noteiktos apstākļos tā tiek atļauta) un prostitūcijas kriminalizēšanu un klientu 
sodīšanu (lai gan klientus varēs sodīt par šo noteikumu pārkāpšanu). 

- Pakalpojuma sniedzējs šādā gadījumā būtu vairāk vērtējams kā 
upuris, nevis kā persona, kura iedzīvojas, tādēļ mēs domājam arī 
kā samazināt arī šo pieeju šim pakalpojumam. Tādejādi, lai atsistu 
pieprasījumu, tad iesim pa to ceļu, ka sodīsim klientus arī. Bet mēs 
neaizliedzam, mums arī šobrīd nav valstī aizliegta prostitūcija. Nav 
jautājums par legalizēt vai nelegalizēt, vai aizliegt, Lietuvā tas ir 
aizliegts, Igaunijā nav aizliegts, katra valsts ir gājusi savu ceļu.  

 
Prostitūcijas noteikumos iekļauta norma, ka „ir aizliegta jebkura trešās personas 
darbība, kas veicina prostitūciju”.144  

- .. atsaucoties uz sludinājumu, meitene labprātīgi devās šādās 
gaitās. Un tur nekāda soda nav, jo devās jau labprātīgi. Ne 
vardarbības, ne piespiešanas, pilngadīga persona. To vajag, lai 
mazinātu šos kontaktus. 
 

Eksperti uzsvēra, ka prostitūcija ir daļa no organizētās noziedzības struktūrām un 
tāpēc jāskata saistībā ar citām jomām – cilvēku tirdzniecību, nelegālās naudas apriti, 
narkotiku tirdzniecību un citām. Tādējādi prostitūcija uzskatāma par daļu no 
apjomīgām nelegālām struktūrām, kas cenšas legāli noformēties un atrast likumīgu 
ietvaru. 

 - Problēma ir tur, ka tā rūpala sen jau kļuvusi par biznesu. 
Sekstūrisms ir tikai viena daļa no tā. Tas nav pārmetums tūrismam 
- seksindustrija cenšas pāriet zem kādas legālas jomas - tūrisma, 
masāžām, striptīza. Tas viss ir saistīts ar nelegālo naudas apriti. Ja 
stingrāki kļūst noteikumi, nauda meklē citu ceļu kā kļūt legāliem. 
Tas ir viens no lielākajiem biznesiem –blakus ieročiem, 
narkotikām. 
 

Sabiedrībā pārsvarā trūkst izpratnes par to, ka prostitūcija nav vis individuāla kādas 
sievietes darbība, bet gan plaša un labi organizēta sistēma, kurā ietverti gan suteneri 
un reklāmu izplatītāji, gan taksometru šoferi un viesnīcu darbinieki Tādējādi 
prostitūcija uzskatāma par daļu no apjomīgām nelegālām struktūrām, kas cenšas legāli 
noformēties un atrast likumīgu ietvaru. 
 

                                                 
144 LR MK 2001.gada 22.maija noteikumi Nr.210 „Prostitūcijas ierobežošanas noteikumi”, 11. pants. 
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- Tā ir cilvēku tirdzniecība, nevis seksuālie pakalpojumu, kā mēs 
tos uztveram, ne jau sevi pārdod, lai būtu viens pret vienu. To mēs 
daudz neatradīsim, bet tur, kur ir cilvēku tirdzniecība, kur ir 
organizācija, tur viennozīmīgi. 
 
- Mums ir masa firmu, kas specializējas uz sekstūrismu, kuras šos 
pakalpojumus reklamē, no vienas puses, tam var formāli pieiet, bet 
var arī neformāli pieiet klientam, kurš šos pakalpojumus izmanto. 
Izbrauca cilvēki, atpūtās, tiek nodoti telefoni, tikšanās vietas un 
tamlīdzīgi. Ir speciāli maršruti, un sistēma ir spēcīgi attīstīta. Otrs, 
par ko Jūs jau minējāt, ir šīs te reklāmas, kuras ļoti plaši tiek 
izvietotas, tās ir šo erotisko pakalpojumu reklāmas, lai neteiktu vēl 
vairāk. Tiesībsargājošām iestādēm un policijai nāksies sist pa tām 
astēm. Lielai daļai šo firmu ienākumi ir balstīti uz šo tūrismu kā 
tādu. Es runāju par viesnīcu sistēmām, vai tur ir trīs vai četras 
zvaigznītes, vai tie ir hosteļi, vai arī dzīvokļi. 
 
- Bet reāli ko mēs sodīsim? Mēs sodīsim pakalpojuma devēju. No tā 
nav jēgas, viņi nomaksā to sodu un sveiki. Viņš saka, ka tās puses 
tur vienojās, bet reāli ir jāvēršas pret visām trešajām personām, 
nevis tikai pret suteneru. Cilvēks iekāpj taksometrā no lidostas, un 
tur ir pilns spektrs. [..] Bet viesnīcu administrācija, taksometru 
šoferi, kuri tur savā starpā vienojas, viņi visi jau tajā biznesā ir. 
Pret šo ir jāvēršas kā pret reāli organizētu biznesu. Tas nav tā, ka 
reizi pa reizei kāds kaut ko sarunā, tas ir ļoti organizēts, ļoti 
mobils, vienots bizness, sākot ar pakalpojumu sniedzējiem, tās nav 
tikai meitenes, tie ir arī jauni vīrieši. Viesnīcu administratori, 
taksisti, suteneri - tas viss ir nopietns, organizēts, vienots bizness, 
kurš apgroza ļoti ievērojamus nelegālās naudas līdzekļus. Un tad 
tur viss mainās, kādi to uztaisa par masāžas salonu, kādi 
legalizējas par striptīza klubu, kur tikai mākslu rāda, māksla, 
protams, nosacīta. Tas viss ir liels pasākums, reklāma caur 
internetu, un tie telefona numuri, kas „SM Reklāmā” figurēja 
pirms 15 gadiem, figurē arī šobrīd.  
 
- Daudz globālāk jārisina šie jautājumi, jo nekas šajā aspektā 
netiks atrisināts un nemainīsies ar tiesību normu noregulēšanu. 
Būtība jau ir citāda. Tā ir uzņēmējdarbība, tīri pakalpojumi, kurus 
nekur nefiksē, no kuriem nauda neiet. Mums ir jādomā, kā sakārtot 
pakalpojumu jomu. Ja tā būs sakārtota – ko neviens neļauj darīt, 
būs lielāks rezultāts, nekā kārtējo reizi piemērojot šo likuma normu 
vai to likuma normu. 
 
- Te pasākumi ir preventīvi, mēs varam cīņu vest pret suteneriem, 
bet tā problēma ir kopumā ļoti daudzspektraina. Ir sekas un cēloņi, 
cilvēki, vietas, objekti, kas tur iesaistīti, bet pieejai ir jābūt 
kompleksai gan pret reklāmām, tūrisma firmām, masāžas saloniem, 
kam, dodot sertifikātu, jāskatās, vai ir atbilstoša kvalifikācija. 
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Prostitūcijas legalizēšana 
 

Lai izzinātu iedzīvotāju viedokli par vēlamo prostitūcijas regulējumu Latvijā, tika 
uzdots jautājums par Vācijā un Zviedrijā pastāvošiem modeļiem: „Pastāv divi pretēji 
modeļi prostitūcijas regulēšanā: Zviedrijas modelis, saskaņā ar kuru prostitūtu klienti 
tiek sodīti ar naudas sodu, un Vācijas modelis, kur prostitūcija ir legāla nodarbošanās 
un prostitūtas ir tādi paši darbinieki kā citi strādājošie („seksa strādnieces”). Kurš no 
šiem modeļiem, Jūsuprāt, ir piemērotāks Latvijai?” Atbildes rāda, ka iedzīvotāju vidū 
nav izteikta atbalsta kādam no šiem modeļiem – 24% aptaujāto atbalsta Zviedrijā 
pastāvošo prostitūcijas regulēšanas modeli, 23% - Vācijas modeli, 26% uzskata, ka 
neviens no šiem modeļiem nav piemērots Latvijai, bet 27% nesniedza konkrētu atbildi 
uz šo jautājumu.  
 
Salīdzinot atbildes, ko snieguši respondenti dažādos reģionos, redzamas dažas 
viedokļu atšķirības – vidzemnieki (22%) un kurzemnieki (48%) vairāk izsakās par 
labu Zviedrijas modelim, pie tam Kurzemē atbalsts ir ievērojami lielāks. Rīdzinieki 
vairāk ir par Vācijas modeli (34%). 18% pauž atbalstu Zviedrijas modelim, un 19% 
domā, ka neviens no šiem modeļiem nav piemērots Latvijai. Citās lielajās pilsētās nav 
izteikta atbalsta kādam prostitūcijas regulēšanas modelim. Savukārt rajonu centros un 
laukos dzīvojošie dod priekšroku Zviedrijas modelim, un gandrīz tikpat daudzi 
uzskata, ka neviens no šiem modeļiem nebūtu ieviešams Latvijā. 
 
8. attēls. Attieksme pret Zviedrijas un Vācijas modeli prostitūcijas regulēšanā 
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Lielākoties pieaicinātie eksperti pauda negatīvu attieksmi pret prostitūcijas 
legalizēšanu kā šīs jomas regulēšanas veidu, kā tas ir, piemēram, Nīderlandē un 
Vācijā. Kā viens no argumentiem tika minēts, ka tad valsts zināmā mērā kļūtu par 
suteneru, kas gūst ienākumus no iedzīvotāju sniegtajiem seksuālajiem 
pakalpojumiem. Doma par to, ka prostitūcija varētu būt atzīta par pieņemamu 
profesionālo izvēli, lielā daļā sabiedrības nav akceptējama un šķiet neētiska. 
 

- Reāli tā ir cilvēku tirdzniecība, un pat, ja tas ir legāli, ja tur kases 
aparāts stāv pie gultas, diez vai mēs to varam uzskatīt par 
cienījamu biznesmeni. Tas, ka dod iespēju sevi pārdot, man tas 
neliekas simpātiski, celt valsts labklājību uz tā rēķina.  
 
- Es esmu kategoriski pret prostitūcijas legalizāciju, jo prostitūcija 
tādā veidā ir sievietes pazemojums. Un tie, kas ir bijuši 
Amsterdamā vai Hamburgā, negribēs, lai tas notiktu Rīgā. 

 
Otrkārt, eksperti atsaucās uz Nīderlandes pieredzi, kur prostitūcijas legalizēšana 
izraisīja seksa industrijas daudzkārtīgu pieaugumu. Legalizēšana Nīderlandē nav 
palīdzējusi sasniegt vienu no mērķiem – sakārtot un uzraudzīt prostitūciju, jo liela 
daļa bordeļu joprojām darbojas nelegāli, un prostitūtas nesaņem lielāku aizsardzību 
nekā agrāk. 
 
Kāds tūrisma nozares eksperts pauda viedokli, ka prostitūciju vajadzētu legalizēt, lai 
valsts kasē ieplūstu tā nauda, ko tagad saņem suteneri. 
 

- .. viņi ir neredzami, viņi ir neredzamāki kā visi tie, kas taisa tās 
‘stag parties’, un dzērāji, kas taisa jandāliņus uz ielām. Patiesībā, 
tas nozīmē, ka nekādu vizuālu draudu viņi nerada. Varbūt to visu 
var organizēt tā, ka lai atgūtu šo neiegūto naudu valstij? Tā melnā 
nauda, par kuru nemaksā nodokļus, bet kura te grozās. Ļaunākais 
ir tas, lai bērniem, kas pa Vecrīgu pastaigājas, nerādītu šo 
piemēru, tas ir tas ļaunākais, ko es saskatu. Tas ir pat bīstamāk par 
visiem naktsklubiem un narkotikām, es gan nezinu, varbūt tas viss 
ir saistīts.  

 
Šādam viedoklim pievienojas arī aptuveni puse Latvijā dzīvojošo. Iedzīvotāju aptaujā 
respondentu vērtējumam tika piedāvāti vairāki apgalvojumi par prostitūcijas 
legalizēšanu. 49% aptaujāto uzskata, ka „prostitūciju vajag legalizēt, lai varētu 
iekasēt nodokļus”, 27% tam nepiekrīt, un 24% nesniedza konkrētu atbildi uz šo 
jautājumu. Rīgā šim viedoklim pievienojas 51% aptaujāto (23% nepiekrīt, 26% nav 
noteikta viedokļa šajā jautājumā). Vairāk šāds uzskats izplatīts Kurzemē (piekrīt 
59%), bet mazāk – Vidzemē (43%) un Latgalē (41%).   
 
Apgalvojumam „prostitūciju vajag legalizēt, lai nodrošinātu prostitūtu klientu 
aizsardzību pret seksuāli transmisīvajam slimībām un AIDS” kopumā piekrīt 64% 
aptaujāto, 16% tam nepiekrīt, un 20% nesniedza konkrētu atbildi. Līdzīgas atbildes 
snieguši respondenti Rīgā (68% piekrīt, 13% nepiekrīt, 19% nezina) un citās lielajās 
pilsētās. Savukārt rajonu centros un laukos dzīvojošie mazāk pievienojas viedoklim, 
ka „prostitūciju vajag legalizēt, lai nodrošinātu prostitūtu klientu aizsardzību pret 
seksuāli transmisīvajam slimībām un AIDS” – attiecīgi 47% un 59%. Salīdzinot 
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dažādos reģionos saņemtās atbildes, redzams, ka visvairāk šādu nostāju atbalsta 
Kurzemē – 77%, bet vismazāk – Vidzemē un Latgalē (54%, 56%). 
 
9. attēls. Attieksme pret apgalvojumiem par prostitūcijas legalizēšanu 

Jautājums: Lūdzu, pasakiet par katru no apgalvojumiem, vai Jūs tam 
piekrītat vai nepiekrītat!
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10. attēls. Attieksme pret prostitūcijas legalizēšanu kā seksa biznesa veicināšanu 
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Puse no visiem aptaujātajiem piekrīt apgalvojumam „prostitūcijas legalizēšana 
veicinās seksa biznesa attīstību, tādēļ tā nav atbalstāma”, 17% tam nepiekrīt, un 33% 
nesniedza konkrētu atbildi. Jo augstāks respondenta izglītības līmenis, jo drīzāk tas 
piekrīt šim apgalvojumam – pamatizglītību ieguvušo vidū to atbalsta 41%, bet starp 
respondentiem ar augstāko izglītību piekrīt 57%. Rīgā šo viedokli atbalsta 48% 
aptaujāto, līdzīgi ir arī Vidzemē un Latgalē, bet Kurzemē šim apgalvojumam piekrīt 
visvairāk – 63% respondentu. 

 
 

Prostitūcijas klientu sodīšana 
 

Cita pieeja prostitūcijas regulēšanā ir tās izskaušana, aizliedzot saņemt seksuālus 
pakalpojumus par maksu un tādējādi mazinot pieprasījumu pēc tiem. Šādas 
likumdošanas normas ir ieviestas Zviedrijā un Lietuvā. Tomēr ekspertu vērtējumā tās 
nav efektīvas un nesekmē prostitūcijas izskaušanu. 
 

- Kolēģi Lietuvā stāsta, ka viņiem jau būs divi gadi, kopš ir 
aizliegts, un viņi soda abas puses. Es jautāju, cik daudz ir sodījuši 
pakalpojuma ņēmējus, izmantotājus, kad pusotrs gads bija pagājis. 
Viņi teica, ka sešus cilvēkus, un sestais bija Latvijā labi pazīstams 
cilvēks. Bet tur vēl bija tas, ka tās meitenes, kas ar to grib 
nodarboties, viņas devās uz Vāciju un Lielbritāniju sniegt šos 
pakalpojumus, turpretī vieta nemēdz palikt tukša. Uz Viļņu un 
Kauņu ierodas uz tūrisma vīzas pamata no Baltkrievijas un 
Kaļiņingradas, jo tur tā iekļūšana ir vieglāka.  
 
- Zviedri arī problēmu nav atrisinājuši, viņi godīgi neatbild uz šo 
jautājumu, prostitūcija nav izskausta. Tādēļ mēs neaizgājām pa šo 
stingro ceļu. Bet jāatbild ir gan pircējam, gan pārdevējam, ja ir 
pārkāpti tirdzniecības noteikumi. Tas līdzsvaro atbildību, un ir 
tikai normāli. 

 
- Es kā sieviete un Latvijas pilsone domāju, ka droši vien pateikt 
kategoriski „nē” un aizliegt ir neiespējami. Cik tad vajadzēs 
naudu, lai visu to izkontrolētu un kā tas notiks? Tad labāk šo 
naudu izmantot, apkarojot to, kas tiešām ir necilvēciski, un 
izmantot šo naudu cilvēku audzināšanai, skaidrošanai. 

 
Vairāki eksperti atzīmēja, ka prostitūcijas klientu identificēšana un tiesāšana ir ļoti 
sarežģīta, jo ir grūti iegūt neapstrīdamus pierādījumus. 
 

- Juridiski šobrīd nevarēs neko izdarīt, ja nebūs mehānismu, kā to 
pierādīt, ievērojot cilvēktiesības un visu pārējo. Tie, kas varētu būt 
iespējamie liecinieki, kas tiks atzīts par pietiekamu informāciju, lai 
varētu ierosinātu kriminālprocesu, kā arī novest viņu līdz tiesai un 
uzlikt tos 4000 latus sodu. 

 
 Zviedrijā šo normu ieviešana izmaksājusi ļoti dārgi, jo bija nepieciešams izstrādāt 
jaunas policijas darba metodikas, veikt darbinieku apmācību utml. Kaut arī ir krasi 
samazinājusies ielu prostitūcija, viennozīmīgi nevar vērtēt klientu sodīšanas ietekmi 
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uz prostitūtām. Tās, no vienas puses, ir nonākušas dīvainā situācijā un kļuvušas par 
ēsmu klientu atklāšanai. No otras puses, viņas ir neaizsargātākas, jo ir spiestas ātrāk 
vienoties ar klientu un ir mazāk laika novērtēt klientu potenciālo bīstamību. 
 
Gandrīz puse aptaujāto - 47% piekrīt apgalvojumam „sievietes nevar uzskatīt par 
pērkamu preci, tādēļ prostitūcijas klienti ir jāsoda”, tam nepiekrīt 25%, bet 28% 
nesniedza konkrētu atbildi. Šajā jautājumā redzamas atšķirības sieviešu un vīriešu 
sniegtajās atbildēs – šim viedoklim pievienojas 54% sieviešu un 38% vīriešu. 
Rīgā salīdzinoši mazāk nekā citur piekrīt šim apgalvojumam - 36% aptaujāto (26% 
nepiekrīt, un 38% nesniedza konkrētu atbildi). Citās lielajās pilsētās šim viedoklim 
pievienojas 51% aptaujāto, lauku apvidos – 47%. 
 
11. attēls. Attieksme pret prostitūcijas klientu sodīšanu 

Jautājums: Sievietes nevar uzskatīt par pērkamu preci, tādēļ 
prostitūcijas klienti ir jāsoda, vai Jūs tam piekrītat vai nepiekrītat?
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BĀZE: visi respondenti, n=1001
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12. attēls. Attieksme pret prostitūcijas klientu sodīšanu, lai samazinātu 
pieprasījumu pēc prostitūcijas pakalpojumiem 

Jautājums: Prostitūtu klienti ir jāsoda, lai samazinātu pieprasījumu pēc 
prostitūtu pakalpojumiem, vai Jūs tam piekrītat vai nepiekrītat?
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Arī apgalvojumam „prostitūtu klienti ir jāsoda, lai samazinātu pieprasījumu pēc 
prostitūtu pakalpojumiem” piekrīt gandrīz puse aptaujāto – 48% (27% tam nepiekrīt, 
25% nesniedz konkrētu atbildi). Iezīmējas atšķirības vīriešu un sieviešu sniegtajās 
atbildēs – šo viedokli atbalsta 54% sieviešu un 39% vīriešu. Rīgā šim apgalvojumam 
piekrīt 36%, 31% to neatbalsta un 33% nesniedza konkrētu atbildi. Citās lielajās 
pilsētās šim apgalvojumam piekrīt ievērojami vairāk – 58%, bet laukos – 47% 
aptaujāto. 
 
Kāds eksperts rosināja saistīt jautājumu par prostitūcijas klientu sodīšanu ar jautājumu 
par to, cik lielā mērā seksuālo tieksmju apmierināšana ir uzskatāma par dabisku 
nepieciešamību. Ja tā ir cilvēka dabiska vajadzība, tad šīs tieksmes piepildīšanu 
nedrīkstētu sodīt. 

 
 

Prostitūcijas uzraudzība 
 

Eksperti uzsvēra, ka kopš Tikumības policijas likvidēšanas Latvijā vairs nav 
atsevišķas struktūrvienības, kas nodarbotos ar prostitūcijas uzraudzību. Ir gan 
izveidota policijas nodaļa cīņai ar cilvēku tirdzniecību, tomēr tā tikai daļēji iesaistās 
prostitūcijas kontrolē. Kopumā policijai trūkst kapacitātes, lai izmeklētu ar 
sutenerismu saistītās lietas, jo tās ir sarežģītas un ir grūti savākt pierādījumus. 
Eksperti atzina, ka nereti policijā trūkst ieinteresētības šīs jomas kontrolēšanā, jo 
prioritāri ir cita veida pārkāpumi, un policijas resursi pārsvarā tiek veltīti tiem.  
 

- Ir atsevišķa nodaļa, kas ar cilvēku tirdzniecības jautājumiem 
darbojas. Bet nav konkrēta struktūra, kas nodarbojas tieši ar 210. 
noteikumu [Prostitūcijas ierobežošanas noteikumu] ievērošanu – 
no tā arī viss izriet. Nevienam tas neinteresē, neviens negrib ar to 
ķēpāties. 
 
- Tāpēc arī viss tā ir izvērsies, ka mums nav institūcijas, kas 
kontrolē šo procesu. Ir tiesību normas, bet nav institūcijas, kas to 
veic. Pie visiem ierobežojumiem ir jābūt klāt likumsargam, jo mēs 
varam izstrādāt ideālas tiesību normas, bet ja mums nebūs 
mehānisms, ar kuru šo visu iedarbināt, tad rezultāta nebūs.  

 
- Kad mēs nonākam līdz jautājumam, kurš īsti uzrauga šā brīža 
prostitūcijas ierobežošanas likumu izpildi, tad secinājums ir, ka 
diemžēl neviens. Kārtības policija, tas ir viens, bet tikumības 
policijas mums vairāk nav. [..] Viennozīmīgi šobrīd nav tādas 
institūcijas, kas atbildētu par konkrēto jomu.  
 
- Tā jau nav, ka nekas netiek darīts, bet prioritātes ir citas. 
Kapacitātes prioritāšu secība ir cita. 
 
- Problēma paliek, bet kā to risināt? Zināmā mērā tas gulstas uz 
policiju, bet policija neko daudz nevar padarīt. Tas viss gulstas uz 
sabiedrību.  
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2006.gadā saistībā ar sutenerismu ir uzsākti 3 kriminālprocesi un to ietvaros ir 
aizturētas piecas aizdomās turamās personas, uz tiesu nosūtītas lietas par trim 
noziedzīgiem nodarījumiem. Savukārt nav konstatēts neviens gadījums, kur notikusi 
piespiešana nodarboties ar prostitūciju.145 2004. un 2005. gadā nebija nevienas lietas 
un apsūdzētā pēc Krimināllikuma 163.panta (Prostitūciju ierobežojošo noteikumu 
pārkāpšana). Pēc 164.panta (Piespiešana nodarboties ar prostitūciju) 2004. gadā 
ierosinātas 2 lietas un 2005. gadā - viena lieta. Pēc 165.panta (sutenerisms) 2004. gadā 
- 2 lietas un 2005. gadā - viena lieta. Ir ierosinātas krimināllietas par izspiešanu (par 
sutenerismu, kad no sievietēm tiek prasīta nauda par «jumtu»): 2004.gadā un 2005. 
gadā bijušas 2 šādas lietas.146   

 
 

Seksuālo pakalpojumu reklāma 
 

Viens no problemātiskajiem aspektiem gan saistībā ar prostitūcijas ierobežošanu, gan 
sekstūrisma kontekstā ir seksuālo pakalpojumu reklāma.  
 

- Tā reklāma, ko sniedz mediji par pakalpojumu. (..) vajag 
apskatīties, viņi sen jau, vismaz desmit gadus jau reklamē, tas pats 
par Reklāmu krievu valodā, kur jau visas manas darbības laikā, 
jau 15 gadus reklamējas vienas un tās pašas firmas, kas sniedz šos 
pakalpojumus, tā ir tā popularizēšana.  

 
- Kontekstā ir jāskatās reklāmas, bet ar masu medijiem neviens 
neko nevarēs iesākt, jo tur likumi tādi, kas viņus aizsargā. Ar „SM 
Reklāmu” neko nevar izdarīt.  

 
Pašlaik normatīvajos aktos nav definēta valsts un pašvaldības policijas sadarbība 
prostitūcijas ierobežošanas noteikumu kontrolē. 
 

- .. mēs paredzam, ka ir iespēja pašvaldībai piesaistīt papildus 
resursus. Ja iet runa par kārtību uz ielām, nevar būt tā, ka iet 
garām divi policisti - viens pašvaldības, otrs – valsts, un abi saka: 
tā nav mana kompetence. Tas nav pieļaujams. Tas it kā nav viņu 
pienākums, bet mēs dodam iespēju palīdzēt valsts policijai.  

 
Vairāki eksperti atzīmēja, ka prostitūcija ir mainījusies laika gaitā. Lielākā daļa 
prostitūtu vairs nepiedāvā seksuālos pakalpojumus uz ielām, tā vietā tiek izmantotas 
iespējas ievietot reklāmas un sludinājumus dažādos preses izdevumos un internetā. 
Arī vienošanās par seksuālo pakalpojumu bieži notiek pa telefonu vai elektroniski.   
 

- Prostitūcija kā tāda, kādu mēs to toreiz sapratām, tagad vairs 
neeksistē, tīri uz ielas ir samazinājums, personu skaits ir 
samazinājies. Tas ir tas zemākais līmenis, ar visiem no tā 

                                                 
145 LR Iekšlietu ministrija (2007) Informatīvais ziņojums par „Valsts programmas cilvēku tirdzniecības 
novēršanai 2004.-2008.gadam” īstenošanas gaitu 2006.gadā, 4. lpp., 
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IEMZino_130407_cilvtirdzn.doc
146 „Skaistule pie baseina vai meitene uz paneļa”, publicēts portālā Dialogi.lv 
05.09.2005  http://www.dialogi.lv/article.php?id=1445&t=&rub=&la=2
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izejošajiem riskiem – tur ir gan narkotikas, gan seksuāli 
transmisīvās slimības. Ja kāds uz to riskē - nu ko lai dara? 
 
- .. elektroniskie resursi tiek visu laiku pārreģistrēti, ja agrāk bija 
.lv, tad tagad tie tiek reģistrēti uz .com vai .eu. Principā viņi aiziet 
prom no mūsu jurisdikcijas, līdz ar to mēs neko lielu tur izdarīt 
nevarēsim. Tai pat laikā cilvēks, kurš grib šos pakalpojumus 
saņemt šeit, viņš jau savlaicīgi sazinās caur internetu, un šim 
procesam mēs faktiski izsekot jau vairs nevaram. 

 
Līdz ar iebraucošo tūristu skaita straujo palielināšanos Latvijā pieaugusi arī seksuālo 
pakalpojumu sniegšana ārzemniekiem.   
 

- Parādās kā jauns tas ārzemnieka elements, kas 15 gadus atpakaļ 
nebija. Toreiz tas bija vietējais uzņēmējs, kurš sapelnījis lielu 
naudu, gribēja to naudu tādā veidā notērēt. 

 
 

Nepilngadīgo prostitūcija 
 

Kā vienu no nozīmīgākajām problēmām saistībā ar sekstūrismu un prostitūcijas 
regulēšanu eksperti minēja bērnu iesaistīšanu seksuālo pakalpojumu sniegšanā. Lai 
sakārtotu šo jomu, Rīgas pilsētas galvenās policijas pārvaldē izveidota īpaša darba 
grupa.147  
 

- Jau pagājušā gada sākumā Kriminālpolicijā tika izveidota nodaļa 
(grupa) – mazgadīgo iesaistīšana prostitūcijā un pedofilija. Tad 
mēs redzam, ka ir šie tūristi, kam šī lieta interesē un kas brauc 
nevis vienkārši, lai šeit izklaidētos, bet brauc ar mērķi jau izmantot 
šos mazos zēnus. Ja mēs šai problēmai neliksim tādus nopietnus 
soļus pretī, tad viņa var izvērsties par ļoti nopietnu problēmu. 
 
- Mēs kā problēmu uzskatām tieši tos mazgadīgos, nepilngadīgos 
bērnus, kas klaiņo pa ielām, un viņiem varbūt nav nobriedusi 
psihe, un viņus vieglāk ir pierunāt, piespiest un pēc tam ar 
šantāžas palīdzību izmantot. Es domāju, ka tā ir daudz lielāka 
problēma nekā prostitūcija. Ir seksa tūristi, tieši tas kontingents, 
kas tieši uz tiem mazgadīgajiem bērniem brauc. 
 
- Šie upuri ir mūsu bērni, kas nonākuši kaut kādās problēmās 
(bērni, kas dzīvo internātos, kas klaiņo). Arī šie bērni savā veidā ar 
šo problēmu pelna sev iztiku, iesaistot vēl kādu draugu un tādā 
veidā pelna naudu. Un veidojas šāds te tīkls. Arī es uzskatu, ka šī ir 
daudz lielāka problēma par seksa tūrismu. 

 
Bērnu seksuāla izmantošana, tai skaitā, bērnu prostitūcija un bērnu iesaistīšana 
cilvēku tirdzniecībā ir parādība, par kuras patiesajiem apjomiem ir grūti spriest, jo 
                                                 
147 LR Iekšlietu ministrija (2006) Informatīvais ziņojums par „Valsts programmas cilvēku tirdzniecības 
novēršanai 2004.-2008.gadam” īstenošanas gaitu, 7. lpp., 
http://www.cilvektirdznieciba.lv/data/File/Likumdosana/atskaite_06.pdf
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lielākoties šie gadījumi netiek reģistrēti. Rīgā, jo īpaši, pēdējos gados šī problēma 
saistās ar ārzemju tūristu pieplūdumu.148 Pēc Iekšlietu ministrijas datiem pēdējos 
gados ir mazinājusies nepilngadīgo iesaistīšana prostitūcijā.149

 
Prostitūtu rehabilitācija 

 
Pašlaik Latvijā nav atsevišķu palīdzības programmu, kas vērstas uz bijušo prostitūtu 
rehabilitāciju. Līdz šim lielāka uzmanība pievērsta cilvēku tirdzniecības upuru 
reintegrācijai, šie sociālie pakalpojumi izvērtēti Baltic Institute of Social Sciences 
pētījumā „Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru 
reintegrācijai”150.  
 
Iedzīvotāju aptaujā apgalvojumam „nodarbošanās ar prostitūciju rada sievietēm 
smagas fiziskas un psiholoģiskas sekas” pievienojas 68% respondentu, 10% tam 
nepiekrīt, bet 22% nesniedza konkrētu atbildi uz šo jautājumu. Jaunāku respondentu 
vidū nedaudz mazāk ir to, kas atzīst negatīvo ietekmi uz prostitūcijā iesaistītajām 
sievietēm – 58%. Rīgā dzīvojošie daudz mazāk piekrīt šim apgalvojumam - 48%, un 
18% nepiekrīt. 
 
13. attēls. Attieksme pret apgalvojumu par fiziskām un psiholoģiskām 
prostitūcijas sekām   

48%
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Grūti pateikt, nav atbildes

Jautājums: Nodarbošanās ar prostitūciju rada sievietēm smagas 
fiziskas un psiholoģiskas sekas, vai Jūs tam piekrītat vai 

nepiekrītat?

                Visi

               Rīdzinieki

BĀZE: visi respondenti, n=1001
           rīdziniek i, n=317

 
 

                                                 
148 LPB Sv. Nikolaja Rīgas Kristīgā bērnu patversme (2006/2007) Bērnu seksuālā izmantošana Latvijā. 
149 LR Iekšlietu ministrija (2007) Informatīvais ziņojums par „Valsts programmas cilvēku tirdzniecības 
novēršanai 2004.-2008.gadam” īstenošanas gaitu 2006.gadā, 5. lpp., 
http://www.mk.gov.lv/doc/2005/IEMZino_130407_cilvtirdzn.doc
150 BISS (2007) Sociālo pakalpojumu efektivitāte cilvēku tirdzniecības upuru reintegrācijai.  
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Lielākā daļa iedzīvotāju jeb 65% atbalsta domu, ka „vajadzētu izveidot palīdzības 
programmu sievietēm, kas nodarbojas ar prostitūciju, lai viņas varētu atgriezties 
normālā dzīvē”, 9% tam nepiekrīt, un 26% nesniedza konkrētu atbildi. Rīgā piekrītoši 
atbild 52%, noraidoši - 12%, bet 36% nav noteikta viedokļa šajā jautājumā. Citās 
lielajās pilsētās šādu iespēju atbalsta vairāk jeb 76%. 
 
14. attēls. Attieksme pret palīdzības programmu izveidošanu 
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PIELIKUMI 
 

Intervēto ekspertu saraksts 
 
 

1. Jānis Šmits Saeima, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas 
priekšsēdētājs partija LPP/LC 

2. Andrejs Vilks Rīgas Domes Drošības un kārtības jautājumu komiteja, 
RSU Tiesību institūta direktors 

3. 
 

Juris Radzevičs Iekšlietu ministra padomnieks 

4. 
 

Ints Ķuzis VP Rīgas GPP Kriminālpolicijas pārvaldes priekšnieks 

5. 
 

Arturs Vaišļa  Valsts policija, ONAP, Cilvēku tirdzniecības 
izmeklēšanas nodaļa 

6. 
 

Armands Luberts Valsts policija, grupas vad. par prostitūcijas 
koordinēšanu, mazgadīgo neiesaistīšanu 

7. Egils Vidriks Rīgas Pašvaldības policija, Profilakses, statistikas un 
koordinācijas nodaļas priekšnieks 

8. 
 

Ailona Dārzniece Policijas akadēmija, Krimināltiesību katedra 
 

9. Anna Ševčenko 
 

Ekonomikas ministrija, Tūrisma nodaļa 

10. Gundega Zeltiņa 
 

Tūrisma nozares ekspertu padome  

11. 
 

Normunds Ķietis Tūrisma attīstības valsts aģentūra  
 

12. Aivars Mackevičs 
 

Eiropa.lv, Eiropas reģionālā tūrisma institūts (E.R.T.I.) 

13. Santa Graikste 
 

Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija 

14. Vladislavs Korjagins 
 

Baltic Travel Group 

15. Anita Milošauska 
 

Via Hansa Tours 

16. Tatjana Kurova 
 

Genders 

17. Mārtiņš Kozlovskis 
 

Re!Action (kampaņa „STOP seksterorismam!”) 

18. Evita Bille 
 

Alfa centrs (kampaņa „STOP seksterorismam!”) 
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Izlases sociāli demogrāfiskais raksturojums 
 

 
DZĪVESVIETA 

RĪGA CITA 
KOPĀ 

 

Skaits Kolonu % Skaits Kolonu % Skaits Kolonu % 

VISI 
RESPONDENTI  317 100% 684 100% 1001 100% 

DZIMUMS VĪRIETIS 128 40% 303 44% 431 43% 
 SIEVIETE 189 60% 381 56% 570 56% 
VECUMS 15-25 72 23% 156 23% 228 23% 
 26-35 47 15% 94 14% 141 14% 
 36-45 51 16% 106 15% 157 16% 
 46-60 84 27% 171 25% 255 25% 

 61-75 63 19% 157 23% 220 22% 

IZGLĪTĪBA  PAMATIZGLĪTĪBA/ 
NEPABEIGTA VIDĒJĀ 40 13% 175 26% 215 22% 

 VIDĒJĀ/ VIDĒJĀ 
SPECIĀLĀ 194 61% 380 56% 574 57% 

 AUGSTĀKĀ 80 25% 112 16% 192 19% 

 NAV ATBILDES 3 1% 17 2% 20 2% 
TAUTĪBA LATVIEŠI 160 51% 504 74% 664 66% 

 KRIEVI 127 40% 120 18% 247 25% 

 CITI 30 9% 60 8% 90 8% 

LR PILSONĪBA IR PILSONIS 235 74% 605 88% 840 84% 

 NAV PILSONIS 82 26% 75 11% 157 16% 

 NAV ATBILDES - - 4 1% 4 0,4% 
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