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Pamata izaicinājumi cīņai ar CT

1.Izpratnes trūkums par cilvēku cieņu.

2.Izpratnes trūkums par sabiedrisko taisnīgumu.

3.Izpratnes trūkums par upura brīvu gribu / ievainojamību.
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Tiešais atbalsts  cilvēku tirdzniecības upuriem 

1. Valsts policija (110, onap@vp.gov.lv).

2. NVO Centrs Marta (+371 67 378 539, www.marta.lv) Rīga, Liepāja,
Rēzekne.

3. NVO Patvērums „Drošā māja" (24/7 uzticības tālrunis cilvēku
tirdzniecības mazināšanai +37128612120, www.patverums-dm.lv) Rīga,
Kurzeme, Vidzeme, Latgale, Zemgale.
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VP GKrPP ONAP 3.nodaļa Cīņai ar cilvēku 
tirdzniecību

Apkarojamie noziedzīgie nodarījumi

Tiešie:
•Cilvēku tirdzniecība (KL 1541.p.);
•Personas nosūtīšana seksuālai izmantošanai (KL 1651.p.);
•Sutenerisms (KL 165.p.);

Biežāk saistītie:

• Ļaunprātīga nodrošināšana ar iespēju likumīgi iegūt tiesības uzturēties ES
(KL 2852.p.)
• Bordeļa izveidošana, uzturēšana, vadīšana un finansēšana (KL 1631.p.)
• Piespiešana nodarboties ar prostitūciju (KL 164.p.);
• Noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšana (KL 195.p.)
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Atklātie upuru ekspluatācijas paveidi

Darba ekspluatācija ar niecīgu / neatbilstošu apmaksu –
lauksaimniecība, lopkopība, celtniecība, auto mazgātavas, pārstrādes
uzņēmumi (pārtikas, atkritumu), mājkalpība.

Seksuāla izmantošana - piespiedu prostitūcija, nepilngadīgo
prostitūcijas organizēšana, piespiedu dalība porno materiālu
uzņemšanā.

Piespiedu noziegumi - ekspluatatīvas fiktīvas laulības, pabalstu
izkrāpšana, mazgadīgo zagļu noziegumu organizēšana.
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Atklātie iedarbības veidi

Vardarbība, draudi, aizvešana ar viltu, izmantojot cietušā atkarību no
vainīgā, ievainojamības vai bezpalīdzības stāvokli. Dodot vai
saņemot jebkāda rakstura labumus, lai panāktu tās personas
piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais.

Ievainojamība - medicīniska rakstura mentāla atpalicība,
nepilngadība, alkohola / narkotiku atkarība, bezpajumtnieki, trūcīgie,
bez valodas zināšanām.
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Upuru veidi  cilvēku tirdzniecības lietās 

Cietušais - persona, kas piekritusi iegūt cietušā statusu sakarā ar KL
154.1p. nodarījuma viņai radītu morālu aizskārumu, fiziskām ciešanām vai
mantisku zaudējumu. (KPL 95.,96.pants)

Liecinieks - ikviena persona, kas var sniegt informāciju par izmeklējamiem
notikumiem un ar tiem saistītajiem faktiem un palīgfaktiem. (KPL
109.pants)

Upuris - persona, kuru valsts deleģētā NVO speciālistu komisija atzina par
atbilstošu cilvēku tirdzniecības upura kritērijiem. (MK Nr.344, 16.07.2019.,
9.; 10. un 11.panti)

N.B. Nodarījums pret ārzemnieku notika LV teritorijā vai to izdarījusi
persona, kurai ir juridiskās saiknes ar LV. (KL 4.pants)
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Rīcība cilvēku tirdzniecības identificēšanas 
gadijumā.

1. Ja personai pastāv tūlītēji draudi (telefoniski - 110 un informēt
onap@vp.gov.lv darba kartībā)

2. Ja Latvijas pilsonis / nepilsonis vēršas pēc palīdzības, BET nevēlas
kontaktēties ar policiju (informēt personu par iespēju to saņemt pie
NVO, informēt par gadījumu - onap@vp.gov.lv)

3. Ja personai saskatāmas cilvēku tirdzniecības pazīmes, vai ja ārzemnieks
vēršas pēc palīdzības (informēt par gadījumu -onap@vp.gov.lv )
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E-pasta ziņojuma saturs 

1. Savu novērojumu apraksts brīvā formā, par personas-upura iespējamo
pakļaušanu cilvēku tirdzniecībai (Kad, Kur, Kas).

2. Iesniegt personas-upura (viņa pavadoņu) kontakta informāciju, personas
datus un citu informāciju, kas palīdzētu identificēt iesaistītās personas un
notikumus.
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Tel.: +371 67075332

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

Paldies par uzmanību!
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