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DEFINĪCIJAS

• ANO cilvēku tirdzniecības definīcija

Cilvēku tirdzniecība ir ekpluatācijas nolūkos izdarīta cilvēku savervēšana, 
pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, izmantojot spēku, draudus 
vai citu piespiešanu, aizvešanu ar varu, krāpšanu, maldināšanu vai citas viltus 
formas , varas pozīcijas vai arī dodot vai saņemot maksājumus vai labumus, lai 
panāktu, kādas tādas personas piekrišanu, kurai ir vara pār citu personu.



• Latvijas Krimināllikumā sniegtā cilvēku tirdzniecības dafinīcija

Cilvēku tirdzniecība ir ekspluatācijas nolūkā izdarīta personu savervēšana, 
pārvadāšana, slēpšana vai sņemšana, lietojot vardarbību vai draudus, vai 
aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās 
bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai saņemot materiālās vai citāda rakstura 
labumus, lai panāktu tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs 
cietušais.



CILVĒKU TIRDZNIECĪBAS MĒRĶIS:

• Cilvēku tirdzniecības mērķis ir ekspluatācija, lai gūtu materiālu labumu.



CILVĒKU TIRDZNIECĪBA VESTURĒ UN 
MŪSDIENĀS

• Pirmsākumi:

- Verdzība

- Plaši izplatīta

- Legāla(atļauta)

• Mūsdienas:

- Cilvēku tirdzniecība

- Plaši izplatīta(ANO dati: 4 milijoni upuru viena gada laikā; ienesīgākais 
noziedzīgais bizness)

- Nelikumīga(aizliegta)

- Grūti apkarojama



CILVĒKU TIRDZNIECĪBAS FORMAS

• Citu personu prostitūcija vai citas seksuālas ekspluatācijas formas

• Piespiedu darbs vai pakalpojumi

• Verdzība vai verdzībai līdzīgas formas

• Kalpība

• Orgānu izņemšana

• Fiktīvās laulības



CILVĒKU TIRDZNIECĪBAS 
MEHĀNISMI

• Vervēšana

• Pārvervēšana

• Nodošana

• Slēpšana 

• Saņemšana



UPURU TRANSPORTĒŠANAS CEĻI

• Izcelsmes veids(donorvalsts)

• Tranzīta valsts

• Mērķa valsts(uzņemošā valsts, saņēmējvalsts, galamērķa valsts)



CILVĒKU TIRDZNIECĪBAS RISKA 
GRUPAS

• Cilvēki ar zemu izglītības līmeni

• Bezdarbnieki, darba meklētāji

• Personas  ar zemiem, nepastāvīgiem ienākumiem

• Sievietes(pārsvarā no 18 – 40 gadu vecumam)

• Personas, kuras jau iepriekš cietušas vardarbības

• Prostitūtas



POTENCIĀLĀS RISKA GRUPAS, KAS 
VISBIEŽĀK TIEK PAKĻAUTAS CILVĒKU 

TIRDZNIECĪBAI

• Jaunietes līdz 25gadu vecumam

• Bērni un pusaudži no augsta sociālā riska ģimenēm, bāreņi, ielu bērni

• Bērni bāreņi, dzīvojošī ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā

• Etniskās minoritātes



CILVĒKA ORGĀNU CENAS 
‘’MELNAJĀ‘’ TIRGŪ

• Dažādas cīpslas $ 2000 – 5000 gabalā

• Kauli, ceļa locītava $ 4000 – 14000

• Āda no viena donora $3600 – 36000

• Sirds vārstuļi $ 7000 gabalā

• Acs redzene $ 2400 katra

• Kāju un citas lielās ķermeņa vēnas no viena cilvēka $ 14000



CILVĒKU TIRDZNIECĪBAS NORISES 
POSMI

• Vervēšana ir iesaistīšana cilvēku tirdzniecībā, veicot savstarpējas sarunas, 
izmantojot trešās personas, ievietojot darba piedāvājuma sludinājumus 
plašsaziņas līdzekļos, un tml.

• Pārvadāšana ir personas pārvietošana telpā no vienas uz otru (pa sauszemi, 
gaisu, ūdeni) ar jebkādu transportlīdzekli.



CILVĒKU TIRDZNIECĪBAS NORISES 
POSMI

• Nodošana uz ārvalsti nogādātās personas atstāšana vai atdošana kādai 
citai personai, piemēram, striptīza kluba vai intīmservisa īpašniekam.

• Slēpšana personas turēšana tādā vietā, kur citi viņu neredz, nevar atrast, kā 
arī tādu apstākļu radīšana, lai personu nevarētu atrast.

• Saņemšana uz ārvalsti vai citu pilsētu nogādātās(aizvestās) personas 
sagaidīšana un pieņemšana.



PALDIES PAR UZMANĪBU!


