
Darbaspēka ekspluatācija
Valsts darba inspekcijas pieredze un 

izaicinājumi



VDI loma darba spēka 
tirdzniecības identificēšanā

VDI gadā vidēji veic 10 000 
apsekojumus:

•25% no apsekojumiem mērķēti 
nereģistrētās/nelegālās 
nodarbinātības atklāšanai;

•Iesniegumu izskatīšana;

•Nelaimes gadījumu izmeklēšana;

•Potenciālo arodslimnieku darba 
vietu apsekošana;

•Tematiskās pārbaudes/kampaņas
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://cozybeehive.blogspot.co.uk/2009/02/breaking-news-inspector-clouseau-finds.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Sagaidāmais ieguvums no FLOW 
rīka

• Informācijas un skaidrojuma 
pieejamība ikvienam inspektoram 
izvēlētajā apjomā;

• Īsais ceļvedis kā sagatavoties 
apsekojumam vai kā rīkoties, ja 
apsekojuma laikā rodas aizdomas par 
riskiem;

• Starpposms starp apmācībām un 
instruments jauniem darbiniekiem.

Rīks ir aizpildījis informācijas/literatūras 
trūkumu par šo fenomenu un iekļāvis 
vadlīnijas DE identificēšanai.
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Līdzšinējā pieredze – informācijas 
pārsūtīšana Valsts policijai
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This Photo by Unknown Author is licensed 

under CC BY-SA-NC

This Photo by Unknown Author is 

licensed under CC BY-SA

This Photo by Unknown Author is 

licensed under CC BY-SA

https://www.peoplematters.in/news/trends/michael-pages-salary-benchmark-report-is-out-are-you-paid-right-20606
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Farm_Sanctuary
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Navy_040623-N-8977L-010_Sailors_assigned_to_Nimitz-class_aircraft_carrier_USS_Ronald_Reagan_(CVN_76)_position_a_frame_of_a_wall_while_helping_the_non-profit_group_Habitat_for_Humanity_build_homes.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Līdzšinējā pieredze

Negatīvais

•VDI rīcībā nenonāk 
informācija par 
rezultātiem/trūkumiem;

•Nav vienotas pieejas

Pozitīvais:

•Atsaucīgi kolēģi neformālā 
līmenī
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://gclibrary.commons.gc.cuny.edu/2015/12/17/working-papers-academic-works/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Izaicinājumi starpinstitūciju 
sadarbībai 

Līdz šim notikušas vairākas VDI un VP 
kopīgas pārbaudes, secinājumi:

•Nav izmērāma ieguvuma;

•Nav koordinētas sadarbības/procedūras;

•Ieinteresētība?

•Iestāžu kompetence nav cēlusies

RISINĀJUMI???
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Šodienas izaicinājums – trešo 
valstu darbinieki

Nodarbināšanas formas un problēmas pieņem jaunu seju

Darbinieki nereti nevar nosaukt viņu darba devēju

Valodas problēmas

Veicot pārbaudes, darbinieki nevar uzrādīt nekādus dokumentus

Darbinieki nereti nesaņem apsolīto darba algu

Iesniegumos darbinieki norāda, ka darba devējs draudējis anulēt 
darba atļauju, ja darbinieks izvirzīs kādas pretenzijas

Darbinieki neapzinās pret viņiem izdarītos pārkāpumus, tajā 
skaitā neapzinās sevi kā upurus

Starpnieku ķēdes
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Šodienas izaicinājums – nosūtītie 
darbinieki

https://failiem.lv/u/kw928evt
#/view/rc6dr6wj

Video tapis Nordic Baltic undeclared project ietvaros
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This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

https://failiem.lv/u/kw928evt#/view/rc6dr6wj
https://researchleap.com/impact-analysis-slovak-hungarian-cross-border-cooperation-projects/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Mājas lapas:

www.vdi.gov.lv

www.stradavesels.lv 

www.osha.lv

FB: Valsts darba inspekcija

@darbaizsardziba
@darbainspekcija

www.slideshare.net/Valsts_darba_inspekcija

www.youtube.com/user/LMVDI#p/u

VDI sabiedrības informēšanas 
aktivitātes
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PALDIES!


