
Projekts Nr.JUST/2010/KPEN/AG/1546 "Atjaunojošā taisnīguma aktuālas 
problēmas, risināšanas perspektīvas Eiropas Savienībā"  

Apmācību kurss "Cilvēktirdzniecības 
atpazīšana, izmeklēšana, novēršana kā 
efektīvs ierocis noziedzīgā fenomena 

izskaušanai" 
Rīga, 2013. gada 26.-27. septembris 

 

 



Izmeklēšana un novēršana kā 
efektīvs instruments cilvēku 
tirdzniecības pārtraukšanai. 

 

 



Latvijas pieredze 

 Pirmais kriminālprocess Baltijā - Modeles darbs Milānā, 
Itālijā bez atlīdzības;  

 
 



Ko mēs saprotam ar  ekspluatāciju? 



Ko mēs saprotam ar 

ekspluatāciju? 



CT ekspluatācijas veidi 

 Ekspluatācija 

Cilvēka fizioloģisko parametru 
ekspluatācija 

Darba ekspluatācija 

Orgānu 
transplantācija 

Surogātmāšu 
izmantošana 

Likumīga 
darba 
ekspluatācija 

Noziedzīgā 
biznesa jomā 

Fiziskā darba 
ekspluatācija 

Fiziskā darba 
ekspluatācija 

Garīgā darba 
ekspluatācija 

Garīgā darba 
ekspluatācija 

Seksbiznesa 
jomā  

Seksbiznesa 
jomā  

Sadzīves 
pakalpojumu 
jomā 

Sadzīves 
pakalpojumu 
jomā 

Ražoš
anas 
jomā 

Ražoš
anas 
jomā 

Mājsaimniecīb
as 
pakalpojumi 

Iedzīvotāju 
sadzīves 
pakalpojumi 

Pornobizne
sa jomā 

Seksuālo 
pakalpojumu 
sniegšana 



Pašreizējie kritēriji  upura identifikācijai 

Persona: 

 galamērķa valstī, bija spiesta veikt citu darbu, nevis 

iepriekš paredzēto vai apsolīto; 

bija parādā savam darba devējam un no viņa/as tika 

iekasēta daļa ienākumu ( par mājokli, par pārtiku, par 

transportu, u.c.);  

nebija darba līgums;  

pēc brīvas gribas nevarēja pamest nodarbošanos vai 

mainīt darbu;  

tika atņemti identifikācijas dokumenti;  

 
 

 

 

 



Pašreizējie kritēriji DE upura 

identifikācijai 

Persona: 

bija nodarbināta pret paša/as gribu;  

brīvi nevarēja rīkoties ar saviem ienākumiem;  

tika piespiesta strādāt ilgāk par noteikto stundu skaitu 

nedēļā;  

darba vietā tika uzraudzīta (apsargi, videonovērošanas 

kameras, suņi, slēgtas durvis), lai bēgšanu padarītu 

neiespējamu;  

 
 

 

 

 



Pašreizējie kritēriji DE upura 

identifikācijai  

Persona tika iebiedēta un viņai 

tika draudēts:  

ar izrēķināšanos, ja 

sazināsies ar policiju/ 

vērsīsies pēc palīdzības  citā 

iestādē;  

ar izrēķināšanos (tsk. arī  ar 

personas ģimeni un 

radiniekiem),  ar deportāciju/ 

ziņošanu attiecīgajām 

institūcijām, ja  mēģinās 

bēgt/ atgriezties savā 

izcelsmes valstī;  

izjuta draudus netieši, 

redzot, kā vardarbība tiek 

veikta pret citiem; 

 
 

 

 



Pašreizējie kritēriji DE upura 

identifikācijai  

Persona tika iebiedēta un 

viņai tika draudēts:  

ir manāmas fiziskas 

vardarbības pazīmes/ 

persona ir cietusi no 

vardarbības iepriekš;  

liegta cilvēka 

pamatvajadzību 

apmierināšana, turēšana 

bez ūdens, pārtikas, 

miega, medicīniskās 

aprūpes vai iespējām 

apmierināt citas 

pamatvajadzības.  

 
 

 

 



Citu valstu pieredze un DE indikatori 

Beļģijas Kriminālikums: 

 Par CT ir uzskatāma personas savervēšana, 
pārvadāšana, nodošana, izmitināšana vai personas, 
kura tiek nodota vai pārvietota, kontrolēšana ar nolūku: 
nodarbināt šo personu vai veicināt personas 
nodarbinātību apstākļos, kas ir pretēji cilvēka cieņai.  

 

Apstākļi, kas ir pretēji cilvēka cieņai -  pazīmes:  

 1. pazemināts dzīves līmenis – fiziskais (pārvietošanās 
ierobežojumi, medicīniskā aprūpe nav, neeksistē cilvēka 
pamatvajadzības) un garīgais; 

 2. atkarība no citas personas, pazemojums, piespiešana, 
spaidi; 

 3. vairāku DE indikātoru kopums,  tai skaitā, 
nepietiekams atalgojums, nemaksāšana, atvilkumi no 
algas; 

   

 



Tendences 



 

Latvijas Valsts policija  

Tel.: +371 67075332 

e-pasts: vadims.nazarovs@vp.gov.lv 

Paldies par uzmanību! 

 

Jautājumi? 


