
Starpinstitūciju sadarbība darbaspēka 

ekspluatācijas gadījumu atklāšanā

Rīga 08.10.2020.



Cilvēku tirdzniecības elementi:

1. Darbība (vervēšana, transportēšana, 

nodošana/saņemšana);

2. Līdzekļi (viltus izmantošana, maldināšana, draudi 

u.c.);

3. Nolūks (ekspluatācija)
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Darbaspēka ekspluatācijas galvenie indikatori:

• Maza/ neatbilstoša padarītājam darbam alga

• Parāk stingra darbinieku kontrole;

• Regulārs virsstundu darbs / dažreiz neapmaksāts;

• Darba aizsardzības noteikumu neievērošana, hiģienas 

normu neievērošana;

• Draudi, fiziskā vai emocionālā ietekmēšana

• Sliktie dzīvošanas apstākļi u.c.



Latvijas un Apvienotas Karalistes 

kopīga

operācija “Doubrava”
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ONG sastāvēja no 12 personām

• 28 cietušie

• Ekspluatēti no 1 mēneša līdz trim gadiem

• Uz pirmās pratināšanas brīdī neviena persona 

neatzina sevi par cietušo
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Gadījums ar Tadžikistānas 

pilsoņiem
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 Vērsās pēc palīdzības 17 personas 

 Saņēma palīdzību no NVO:

 -noformētas uzturēšanās atļaujas;

 -nodrošināti dzīvošanas apstākļi;

 -atrasta jauna darba vieta

 Turpināja strādāt un komunicēt ar darba devēju un saņemt darba algu 



“Cēsu” lieta 
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Pirmās instances tiesa - notiesajošais spriedums

krimināllikuma panta objektīvo un subjektīvo 

pazīmju dažāda traktēšana

Apelācijas instances tiesa – attaisnojošais spriedums 
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Sadarbības partneri



Valsts darba inspekcija
Valsts robežsardze
Rīgas pašvaldības policija
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• Būvobjektu pārbaudes;

• Objektu un vietu, kur tiek nodarbināti 

ārzemnieki pārbaudes un apsekošana;

• Kopīgie reidi;

• Regulāra informācijas apmaiņa



Nevalstiskās organizācijas
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Nodrošina dažāda veida palīdzību 

cietušajiem no CT



Faktori, kuri sekmē personu paverdzināšanu un 

apgrūtina izmeklēšanu:

 Nenoregulēta darba algu izmaksu sistēma;

 Darba līgumu nereģistrēšana VID;

 Nepietiekoša dokumentu un tājos izklastītas informācijas pārbaudes 

kontrole no atbildīgo dienestu puses;

 Nepietiekoša informācijas apmaiņa starp Valsts policiju un PMLP;

 Likumdošanas nepilnības (administratīvā / kriminālā atbildības)
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Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes 

Organizētās noziedzības apkarošanas pārvalde 3.nodaļa 

Paldies par uzmanību!
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