
Cilvēku tirdzniecība
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Kārtības policijas biroja
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Vervēšana - kur

• Interneta portāli – sociālie tīkli, čatu lapas

• Personīga iepazīšanās caur draugu paziņu loku

• Darba sludinājumi

• Krodziņi un citas publiskas vietas
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Kas ir vervētājs?
• Draugi, paziņas, vai pat radi;

• Darbā iekārtošanas firmas;

• Sludinājumi internetā, čatu lapas;

• Modeļu aģentūras;

• Iepazīšanās aģentūras;
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• Ātri,  ātri nav ko domāt

• Citas izdevības var nebūt – super iespēja

• Nesaki nevienam, var nesanākt

• Fiksi nopelnīsi un brauksi atpakaļ, gabaldarbs

• Tev nekas nebūs jādara

• Tev tikai būs……
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Kāds izskatās 

vervētājs?
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Kāpēc es „uzķēros”?
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Mīts vai patiesība
• Cilvēks, kur piedāvā darbu un stāsta no savas pieredzes ir 

ticams / uzticams;

• Atsaucēm uz draugu, radu labiem nostāstiem var ticēt;

• Ja apsolītais darbs nepatiks, to būs iespējams uzteikt un 

atgriezties mājās jebkurā laikā;

• Ja firma ievietojusi darba piedāvājuma sludinājumu avīzē,

NVA, Eures mājaslapā, norādot savus datus, tas noteikti

ir legāls/ uzticams darbs;

• Drauga, paziņas vai radinieka darba piedāvājums

(ārzemēs) ir uzticams;

• Vervētāji izskatās pēc noziedzniekiem un tos var atpazīt

pēc ārējā izskata un uzvedības. 8



Viesmīlis

Darba vieta: Rusta, Vācija

Darba samaksa: 1800 eiro 

Darba laiks: pilna laika, maiņu darbs 

Darba līgums: uz noteiktu laiku 01.04.2017.-07.01.2018., ar iespēju pagarināt līgumu

Darba apraksts un pienākumi: 

• palīdzēt apkalpot klientus restorānā, bufetē un speciālos pasākumos utt.

• iegūta izglītība viesmīlības sfērā vai pietiekama profesionālā pieredze;

• jāpārzina restorānu klasisko apkalpošanu un piemīt attiecīgās speciālista zināšanas - it sevišķi 
vīna, alkohola un siera jomā;

• kandidātam jāspēj sniegt augstas kvalitātes apkalpošanu un piemīt labas manieres, -
draudzīgums, labi kopts ārējais izskats;

• nepieciešamas vācu valodas zināšanas (B2 līmenī).

Papildus informācija:

• darba devējs nodrošina tālākas apmācības, darbinieku ēdināšanu un atlaides, darba apģērbu, 
sporta zāli un augstas kvalitātes apmešanās vietu.
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• Viesmīlis

Darba vieta: Rusta, Vācija

Darba samaksa: 1800 eiro 

Darba laiks: pilna laika, maiņu darbs 

Darba līgums: uz noteiktu laiku 01.04.2017.-07.01.2018., ar iespēju pagarināt līgumu

Darba apraksts un pienākumi: 

• palīdzēt apkalpot klientus restorānā, bufetē un speciālos pasākumos utt.

• iegūta izglītība viesmīlības sfērā vai pietiekama profesionālā pieredze;

• jāpārzina restorānu klasisko apkalpošanu un piemīt attiecīgās speciālista zināšanas - it sevišķi vīna, 
alkohola un siera jomā;

• kandidātam jāspēj sniegt augstas kvalitātes apkalpošanu un piemīt labas manieres, -
draudzīgums, labi kopts ārējais izskats;

• nepieciešamas vācu valodas zināšanas (B2 līmenī).

Papildus informācija:

• darba devējs nodrošina tālākas apmācības, darbinieku ēdināšanu un atlaides, darba apģērbu, sporta zāli 
un augstas kvalitātes apmešanās vietu.

• Vakances derīguma termiņš: nav norādīts
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Viesu uzņemšanas dienesta vadītājs

Valsts: Vācija

Darba vieta: Cham, Bavārija, Vācija

Darba samaksa: sākot no 2925 EUR mēnesī 

Darba laiks: pilna laika, maiņu darbs

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku 

Pienākumi:

• Viesu uzņemšanas nodaļas organizācija, menedžments, darbinieku darba kontrole

• Nodrošināt mierīgu nodaļas darbību

• Uzraudzīt viesnīcas numuru apdzīvotību, nodrošināt viesnīcas ietilpības pilnvērtīgu 
izmantošanu

• Vēstuļu un informatīvo rakstu sagatavošanas un sūtīšana

Prasības: 

• Pabeigta izglītība ar viesnīcu darbu saistītā programmā 

• Organizēts, elastīgs, radošs un ar iniciatīvu

• Prioritizē mērķu sasniegšanu un klientu apmierinātību
11

www.nva.gov.lv/eures

http://www.nva.gov.lv/eures


Viesu uzņemšanas dienesta vadītājs

Valsts: Vācija

Darba vieta: Cham, Bavārija, Vācija

Darba samaksa: sākot no 2925 EUR mēnesī 

Darba laiks: pilna laika, maiņu darbs

Darba līgums: uz nenoteiktu laiku 

Pienākumi:

• Viesu uzņemšanas nodaļas organizācija, menedžments, darbinieku darba kontrole

• Nodrošināt mierīgu nodaļas darbību

• Uzraudzīt viesnīcas numuru apdzīvotību, nodrošināt viesnīcas ietilpības pilnvērtīgu 
izmantošanu

• Vēstuļu un informatīvo rakstu sagatavošanas un sūtīšana

Prasības: 

• Pabeigta izglītība ar viesnīcu darbu saistītā programmā 

• Organizēts, elastīgs, radošs un ar iniciatīvu

• Prioritizē mērķu sasniegšanu un klientu apmierinātību
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AKTIVITĀTES (A)

• Savervēšana 

• Pārvadāšana

• Nodošana

• Izmitināšana

• Slēpšana

• Saņemšana

• Kontroles maiņa 

13



Ekspluatācija (E)

• Iesaistīšana noziedzīgos nodarījumos

• Piespiedu seksuālo pakalpojumu sniegšana

• Verdzības stāvoklis
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Piespiedu līdzekļi (PL)

• Vardarbīgi

- fiziskā vardarbība

- emocionālā/ psiholoģiskā vardarbība

- seksuālā vardarbība

• Nevardarbīgi 

- viltus

- krāpšana

- maldināšana
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Par cilvēku tirdzniecību atzīstamas 

aktivitātes ekspluatācijas nolūkā, 

izmantojot piespiedu līdzekļus
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Normatīvie akti

• ES Pamattiesību harta (2010/C 83/02)

• ANO Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību

• Eiropas Padomes Konvencija par cīņu pret cilvēku tirdzniecību

• Ministru kabineta 2014.gada 21.janvāra rīkojums Nr. 29 

«Cilvēku tirdzniecības novēršanas pamatnostādnes 2014.-2020. 

gadam» (iepriekš MK 27.08.2009. rīk. Nr. 590 «Programma cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-

2013. gadam»)

• Krimināllikums

• Administratīvo pārkāpumu kodekss

• Latvijas Augstākās tiesas Krimināllietu Departamenta 

tiesu prakse

• U.c. 17



Kā saprast:

• Krimināllikuma 154.1 pants. Cilvēku tirdzniecība

- Savervēšana /…/

- Pārvadāšana un/ vai personas aizvešana /…/

- Nodošana /…/

- Izmitināšana /…/

- Slēpšana /…/

- Saņemšana /…/

- Kontroles maiņa /…/

Sods: 3 gadi brīvības atņemšana - 15 gadiem brīvības 
atņemšana + mantas konfiskācija + Probācijas uzraudzība uz 
3 gadiem
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• Krimināllikuma 165.1 pants. Personas nosūtīšana 

seksuālai izmantošanai 

- nosūtīšanu ar pašas personas piekrišanu 

- iedzīvošanās nolūkā (mantkārība)

- + organizēta grupa

Sods: naudas sods – 15 gadiem brīvības atņemšana + 

mantas konfiskācija + Probācijas uzraudzība uz 3 gadiem
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Vervē – aizrunā – transportē –

pārdod – nodod – izmanto 
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Dati 
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Fakti (nosacīti)

Fiktīvās laulības 

- (mēneša pabalsts 5 gadu garumā 100 – 500 euro + kāzu 

organizēšana 2000-10 000 euro)

- Vienreizēja maksa 200 -10 000 euro

+ Ceļa izdevumi, uzturs līdz laulībām

- Atsevišķi labumi (auto, dzīvoklis, ceļojums, kredītu segšana)

• Piespiedu darbs

- Apmaksāta dzīvesvieta, ikdienas uzturs, iknedēļas alga

- Uztura paka + dzīvesvieta tas viss par 20 eiro + Tavs darbs
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Kurp? 
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Latvija

IRL

GER

ESP

UK

ROC



KOMPETENCES
(darba ekspluatācijas nolūkā)

Ārvalstu juristi

Ārvalstu arodbiedrības

Ārvalstu policija

24

Ārvalstu Darba 

inspekcija

Valsts Darba inspekcija

VP Organizētā 
noziedzība

VP Ekonomisko noziegumu 
apkarošana



KOMPETENCES
(CILVĒKU TIRDZNIECĪBA)
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!
Objektīvās pazīmes (vizuālais izskats un saskarsme) 

- uz personas ķermeņa ir redzami sasitumi vai citas fiziskas vardarbības pēdas;

- persona izskatās nekopta, nomocīta; 

- persona mēģina aizbēgt;

- persona ir nervoza;

- persona ir ļoti jūtīga;

- persona izskatās iebaidīta; 

- persona izrāda depresijas pazīmes;

- persona ir atturīga attiecībās ar citiem darbiniekiem;

- persona  nelabprāt  atbild  uz  jautājumiem,  mēģina atbildēt atbilstoši kāda 

pamācībām, runā iemācītu tekstu;

- persona nezin valsts valodu (ārzemnieka gadījumā).
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Kas jāņem vērā pirms došanās uz darbu ārzemēs:

• uzmanīgi pārbaudīt darba piedāvājumu ārzemēs. 

• iekārtot darbā var tikai licencētas firmas. /par licenci var uzzināt Nodarbinātības valsts aģentūrā/ 

• pirms līguma parakstīšanas rūpīgi jāiepazīstas ar tā saturu – ja rodas šaubas, vēlams tā kopiju parādīt juristam; 

• pieprasīt pēc iespējas detalizētāku darba līgumu. Līgumu noformēt tajā valodā, kuru labi pārzina;

• piezvanīt izvēlētās valsts vēstniecībai Latvijā un noskaidrot, kas ir nepieciešams, lai ārzemnieks varētu strādāt 
attiecīgajā valstī;

• noskaidrot Latvijas vēstniecības adresi, tālruņus tajā valstī, uz kurieni dodaties 

• +371 26 33 77 11* – (ārkārtas situācijās 24 h diennaktī zvaniem no jebkuras valsts),

• +371 67016364* – (tikai darba laikā zvaniem no jebkuras valsts),

• 80005905 - (tikai darba laikā bezmaksas informatīvais tālrunis zvaniem no Latvijas),

• +371 67 015 905* – (tikai darba laikā zvaniem no jebkuras valsts);

• apgūt izvēlētās valsts valodu elementārā līmenī; 

• informēt tuviniekus par darbu ārzemēs, atstāt mājās precīzu savas uzturēšanās vietas adresi un visu informāciju 
par savu darba devēju; vienoties ar tuviniekiem, kad un kā paziņot par darba gaitām ārzemēs;

• atstāt mājās pases kopiju un savu nesen uzņemtu fotogrāfiju, vienu pases kopiju paņemt līdzi gadījumam, ja 
pazūd pase vai kāds to atņem;

• nokārtot visu iespējamo apdrošināšanu, tai skaitā veselības apdrošināšanu un apdrošināšanu nelaimes 
gadījumiem; nedoties ceļā bez naudas. Paņemt līdzi vismaz tik daudz līdzekļu, lai pietiktu atpakaļceļam.

• - Reģistrēties Konsulārajā reģistrā – https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts;

• - iepazīties ar ieteikumiem un brīdinājumiem ceļotājiem;

• - ielādēt savā Android vai Apple viedtālrunī mobilo aplikāciju "Ceļo droši"; 27
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Uzturēšanās laikā ārzemēs:
• nekad un nekādā gadījumā neatdot nevienam savu pasi/ ID 

karti, izņemot gadījumus, kad to pieprasa amatpersona;

• ja tiek nozagta pase vai persona nokļūst sarežģītā stāvoklī, 
nekavējoties ziņot tuvākajai policijai vai Latvijas vēstniecībai 
attiecīgajā valstī;

• ja uzturēšanās apstākļi atšķiras no darba līgumā norādītajiem, 
sazināties ar aģentūru vai personu, kura iekārtoja darbā. 
Nekavējoties pieprasīt apstākļu uzlabošanu. Ja situācija 
nemainās, ir tiesības lauzt līgumu;

• darba laikā ārzemēs censties nepalikt nevienam parādā;

• piezvanīt tuviniekiem un informēt par pārmaiņām, kas saistītas 
ar darbu
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!!!
JA ESAT APDRAUDĒTS – TAISIET BARDAKU 

UZ IELAS, KAS IZRAISĪTU POLICIJAS 

IERAŠANOS
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Kur vērsties:

Valsts policijas GKrPP ONAP 3.nodaļa

67075450, 67075344
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Izmantotie resursi:

• www.cilvektirdznieciba.lv, 

• www.zinisavastiesibas.lv. 

• www.patverums-dm.lv

• www.la.lv

• www.shazam.com

• www.slayerment.com

• www.apollo.net.lv

• www.spoki.tvnet.lv

Projekta HESTIA materiāli
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