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Ievads 



Autors izvēlējās šo tēmu, lai uzzinātu kaut ko vairāk par cilvēku 

tirdzniecību, jo tā ir ļoti aktuāla tēma. Autors vēlās uzzināt, kāpēc tas 

notiek un kā tas notiek. Autors vēlās noskaidrot kādi šobrīd ir statistikas 

dati visā pasaulē, kā arī Latvijā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             Cilvēku tirdzniecības vēsture 

Cilvēku tirdzniecības pirmsākumi meklējami jau ļoti senā pagātnē. Šī 

necilvēciskā nodarbe pastāvēja jau pirms mūsu ēras - Senajā Ēģiptē un 

Senajā Divupē plaši izmantoja vergu darbu. Par vergiem parasti kļuva 

karagūstekņi un bēgļi. Bieži vien arī vecāki, trūkuma spiesti, pārdeva savus 

bērnus verdzībā gan tāpēc, lai iegūtu līdzekļus, gan arī tāpēc, lai bērns 

izdzīvotu. Vergus visbiežāk izmantoja kā palīgpersonālu – vīrieši raka kanālus 

un ūdenskrātuves, būvēja dambjus, strādāja akmeņlauztuvēs, kā arī 

valdnieka, augstmaņu un tempļu saimniecībās, bet sievietes – valdnieka vai 

tempļu darbnīcās kā vērpējas, audējas un malējas.  

Laika gaitā cilvēku tirdzniecība ir ievērojami mainījusies. Cilvēku tirgotāji 

atšķirībā no seno laiku vergturiem izmanto jaunas un mūsdienīgas metodes, 

lai pievilinātu un pakļautu upurus. Mainījies arī veids, kā un kur pārdotie 

cilvēki tiek izmantoti. Taču būtībā mūsdienās cilvēku tirdzniecība nozīmē to 

pašu, ko pirms daudziem tūkstošiem gadu, – cilvēki pārdod citus cilvēkus. 

Pārdevēji par pārdotajiem saņem naudu vai kāda cita veida atlīdzību.  

 

Tā kā verdzība pasaulē sen vairs neeksistē un cilvēks nav prece vai īpašums, 

kas kādam pieder, tad cilvēku tirdzniecība visā pasaulē ir uzskatāma par 

noziegumu. Cilvēku tirdzniecība ir rupjš cilvēka cieņas un cilvēktiesību 

pārkāpums.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Cilvēku tirdzniecības mērķis 

Cilvēku tirdzniecībai parasti ir viens mērķis tas ir personas ekspluatācija. 

Ekspluatācija nozīmē personas izmantošana dažādiem nolūkiem, parasti, 

lai labi nopelnītu. Personas parasti tiek izmantotas seksbiznesa jomā vai 

mazapmaksāta darba veikšanai. Cilvēku tirdzniecībai ir vairāki veidi: 

●Prostitūcija 

●Piespiedu darbs vai pakalpojumi 

●Kalpošana 

●Orgānu tirdzniecība 

●Fiktīvās laulības 

Cilvēki parasti uzskata, ka cilvēku tirdzniecība ir saistīta tikai ar 

sievietēm un jaunām meitenēm, bet tā tas nav, jo cilvēku tirdzniecībā var 

arī iesaistīt pretējo dzimumu jebkādā vecumā. Nabadzīgās 

Austrumeiropas un Balkānu valstīs kā Albānija, Moldova, Rumānija, 

Ukraina ir sastopama orgānu izņemšana un tirdzniecība. Fiktīvām 

laulībām parasti ir cits mērķis – iegūt uzturēšanos atļauju trešo dalībvalstu 

personām. Cilvēku tirdzniecība kriminālajā pasaulē ir trešajā vietā pēc 

narkotiku un ieroču pārdošanas. Nonākot vervētāju rokās, upurim tiek 

atņemti visi dokumenti un pēc tam ir ļoti mazas izredzes aizmukt un 

nokļūt mājās.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Cilvēku tirdzniecība Latvijā 

Cilvēku tirdzniecība pēdējos gados arī pie mums ir kļuvusi ļoti aktuāla. 

Ar katru gadu pieaug upuru un vervētāju skaits. Latvija ir viena no 

donorvalstīm, no kurienes sieviete un bērni tiek pārdoti uz Angliju, 

Poliju, Īriju, Izraēlu, Spāniju, Vāciju un Itāliju seksuālai izmantošanai. 

Galvenos tirdzniecības ceļus kontrolē Polijas, Ukrainas un Izraēlas 

organizētās noziedzības grupas, kas sadarbojas ar Latvijas, 

kriminālnoziedzniekiem, kuri vervē upurus. Latvijā visaktuālākās ir 

fiktīvās laulības, par tām sievietēm tiek piesolīta liela naudas summa. 

Sievietes bieži vien nesaprot uz ko ir parakstījušās un kad ir aizbraukušas 

uz valsti kur, notiek laulības saprot kas notiek patiesībā, notiek. Sievietei 

parasti nākas dzīvot zem viena jumta ar vairākiem vīriešiem, kas bieži 

vien upuri seksuāli izmato. Protams, tiek arī atņemti visi dokumenti. 

Latvijā katru mēnes izbrauc desmitiem sieviešu, kas vēlās labi nopelnīt, 

bet viņas patiesībā nezina, kas viņas sagaida. Vēlāk rodas situācija, kad 

sievietes tiek izmantotas prostitūcijā un pornogrāfijā, piespiedu kārtā 

neko nenopelnot un iespējas atgriezties vairs nav. Latvijā arī tiek vervētas 

jaunas meitenes, vecumā no divpadsmit gadiem dažreiz pat jaunākas, 

viņas tiek vervētas caur interneta vidi, kur uzrodas vīrieši kas uzdodas par 

viņu vienaudžiem un piedāvā satikties vai kut kur aizbraukt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vervēšana 

Vervētāji ir Latvieši kas atrodas Latvijā vai savā jaunajā dzīves vietā 

ārzemēs. Viņi bieži meklē sievietes paziņu radu un draugu lokā, lai 

piedāvātu labu darbu ārzemēs, kurš patiesībā nepastāv. Vervēšana notiek 

gan internetā gan uz ielām. Biežāk tiek vervēti nabadzīgi cilvēki, kuriem 

tiek piedāvāts darbs ar labu samaksu līdz pat 500euro mēnesī. Saka arī ka 

ir ļoti viegli atrast darbu pat bez angļu valodas zināšanām. Vervētājiem 

vienmēr ļoti svarīgi, lai ‘’prece’’, galamērķī nonāktu pēc iespējas ātrāk. 

Lai pierunātu fiktīvām laulībām tiek raksturots vīrietis, ar kuru būs 

jāslēdz, laulības. Protams, raksturojums vienmēr būs pozitīvs. Seksuālas 

attiecības ir izslēgtas, ja meitene piekrīt, tad tikai ir iespējamas intīmas 

attiecības. Topošā līgavaiņa bildes apskatīt var ļoti reti, stāsta, ka tas ir 

ļoti simpātisks vīrietis, pakistānietis viņam ir 25gadi. Viņam naudas ir 

maisiem, šeit viņš paplašina savu biznesu, piemēram – restorānu biznesā. 

Bieži vien vervētāji stāsta, ka paši ir fiktīvi precējušies un ka paši ir 

saņēmuši lielu naudu par laulībām. Vervētāji visbiežāk izvēlās jaunas 

meitenes, jo daudzas ir jaunavas un par viņām var saņemt lielu naudu. 

Protams pirms uzsāk vervēšanu upuris tiek kādu laiku novērots, lai 

uzzinātu kaut ko vairāk par viņu. Lai pasargātu sevi un savus tuviniekus 

no vervētājiem nedrīkst: 

 

●Nevienam dot savu pasi 

●Savu dzīves vietas adresi 

●Neatsaukties uz darba sludinājumiem ārzemēs 

 

 

 

 

 

 



Apkarošana 

Latvijas likumdošana ir viena no progresīvākajām un pilnīgākajām 

cilvēku tirdzniecības jomā un var kalpot par piemēru citām valstīm.  

Cilvēku tirdzniecība ir ļoti ienesīgs bizness. Līdztekus ieroču un narkotiku 

tirdzniecībai tas ir viens no trim ienesīgākajiem kriminālo aprindu biznesiem. 

Taču cilvēku tirdzniecība ir ļoti grūti atklājama, jo nereti tieši maldināšanas un 

pierunāšanas dēļ nav iespējams pierādīt, ka persona ir cilvēku tirdzniecības 

upuris. Piemēram, atklājot narkotiku kontrabandu, ir iespējams konfiscēt 

noteiktu daudzumu narkotiku, taču cilvēku tirdzniecības gadījumā personas 

var atteikties sniegt liecību vai apgalvot, ka viņas nemaz nav cilvēku 

tirdzniecības upuri.  

Cilvēku tirdzniecība ir smags cilvēktiesību pārkāpums. Kopumā cilvēktiesības 

var definēt kā tiesības, kuras ir pēc būtības neatņemamas un bez kurām mēs 

kā cilvēki nespētu dzīvot. Cilvēktiesības un fundamentālā brīvība dod mums 

iespēju pilnvērtīgi attīstīties un izmantot mūsu cilvēcīgās vērtības, kvalitātes, 

inteliģenci, talantus un mūsu sirdsapziņu un apmierināt kā mūsu garīgās, tā 

arī citas vajadzības. 

 

ANO 1948. gadā pieņemtās Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas: 

 

3. pants nosaka, ka „katram ir tiesības uz dzīvi un personas brīvību un 

drošību”,  

 

4. pants paredz, ka „neviens nedrīkst tikt turēts kalpībā vai verdzībā, vergu 

tirdzniecībai ir jābūt aizliegtai jebkādā tās formā”, un 

 

5. pants uzsver, ka „neviens nedrīkst būt pakļauts spīdzināšanai, nežēlīgai, 

nehumānai un pazemojošai darbībai vai sodam”.  

 

Kopumā Latvijas likumu līmenī ir noteikti cilvēku tirdzniecības un ar to saistīto 

noziegumu sastāvi, kā arī attiecīgie sodi. Tie ir atrodami Krimināllikuma 154.1, 

154.2, 165.1 un 301. pantā. 

 

Krimināllikuma 154.2 pants nosaka cilvēku tirdzniecības jēdzienu, no kura 

vadoties, attiecīgi jāizmeklē lieta. Tas definē cilvēku tirdzniecību kā 

ekspluatācijas nolūkā izdarītu personu savervēšanu, pārvadāšanu, nodošanu, 

slēpšanu vai saņemšanu, lietojot vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar 

viltu vai izmantojot personas atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, 

vai arī dodot vai saņemot materiāla vai citāda rakstura labumus, lai panāktu 

tās personas piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais. 



Intervija 

Es veicu nelielu interviju ar pazīstamu cilvēku, kurš pirms, 8gadiem tika 

pārdots. Zane. (Vārds ir mainīts.) 

Autors: Sveika, Zane! 

Zane: Sveika! 

Autors: Es vēlos uzzināt kaut ko vairāk par šo notikumu, kas notika pirms 

8gadiem. 

Zane: Viss sākās ar to, kad es paliku bez darba un nezināju ko iesākt, gāju 

uz bezdarbniekiem visur kur ir iespēja atrast kādu darba piedāvājumu.  

Autors: Vai tu atradi kādu piedāvājumu? 

Zane: Diemžēl es neko neatradu, pēc neilga laika pie manis ieradās māsa 

no Londonas. 

Autors: Vai viņa tev kaut ko piedāvāja sakarā ar darbu? 

Zane: Jā, viņa man piedāvāja doties viņai līdz uz Londonu, es varot 

strādāt kopā ar viņas. 

Autors: Kādu darbu viņa tev piedāvāja? 

Zane: Viņa man piedāvāja strādāt lielveikala noliktavā, tur labi maksājot 

8paundi par stundu. 

Autors: Kāda bija tava atbilde? 

Zane: Es no sākuma negribēju, bet tad apdomāju šo piedāvājumu un 

piekritu, jo tad vismaz, zināju kad būšu kopā ar savu māsu.  

Autors: Kad jūs devāties uz Londonu? 

Zane: Pēc nedēļas māsa nopirka biļetes un mēs devāmies ceļa. 

Autors: Kur devāties nonākot gala mērķī?  

Zane: Nonākot Londona mani pārņēma savāda sajūta, māsa teica, ka viņai 

jāsatiek kāds sens paziņa, bet no sākuma mēs aiziešot pie viņas. 

Autors: Ko jūs darījāt aizejot pie viņas? 



Zane: Aizejot pie māsas, viņa man teica, lai ieeju nomazgāties un 

sataisos, es jautāju kur bet viņa neatbildēja.  

Autors: Kas notika tālāk?  

Zane: Pienāca vakars es devos viņai līdz uz satikšanos ar to seno paziņu, 

mēs nonācām pie kāda masāžas salona un iznāca kāds vīrietis, viņi ilgi 

sarunājās un es īsti nesapratu par ko jo tik labi nemācēju angļu valodu. 

Pēc kāda laika šis vīrietis iedeva viņai lielu naudas summu un domāju kad 

beidzot dosimies prom, bet izrādījās, ka prom dosies tikai viņa. 

Autors: Kā tu to saprati? Kā tu tajā brīdī juties? 

Zane: Viņa man teica, ka man kādu laiku ir jāpaliek pie šī vīrieša, jo viņai 

esot jādodas kaut kur. Es jutos šausmīgi, jo es sapratu, ka mana māsa 

mani pārdeva es nezināju ko darīt un kas ar mani notiks tālāk. 

Autors: Kas notika tālāk? 

Zane: Mani ieveda tanī saucamajā masāžas salona, mani ieveda kādā 

istabā un lika adot visas mantas kas man ir tai skaitā dokumentus un 

telefonu, man nekas cits neatlika kā adot.  

Autors: Kas notika kad atdevi visas mantas? 

Zane: Atdodot mantas man pateica, ka man jāsāk strādāt jau šodien, es 

neko īsti nesapratu par kādu darbu ir runa. Mani aizveda uz kaut kādu 

istabu un tur gulēja kails vīrietis un tad es sapratu, kad man būs jāstrādā 

par prostitūtu, es sāku histērijā raudāt un centos mukt, bet mani turēja. 

Autors: Kas notika nākamajā dienā? 

Zane: Es pamodos istabā vel ar astoņām meitenēm, mums pasniedza 

brokastis, brokastīs bija putra. Mani pēc brīža pasauca, es aizgāju un 

ieraudzīju kādu vīrieti un, nodomāju, ka man atkal tas būs jādara. Tomēr 

izrādījās, ka tas ir man tā sauktais suteners.  

Autors: Ko viņš gribēja no tevis? Kādas bija tavas sajūtas? 

Zane: Viņš man paskaidroja, kas man būs jādara. Viņš teica, ka man 

dienā būs jāapkalpo vismaz divdesmit klienti. Es jutos šausmīgi, biju šokā 

par to, ko man ir nodarījusi mana māsa un kā viņa to varēja man nodarīt 

naudas dēļ. 



Autors: Cik ilgu laiku tu pavadīji verdzībā?  

Zane: Es tur pavadīju divus mēnešus ar katru dienu pār mani nāca domas, 

ka nekad man nebūs savas dzīves un es netikšu prom no šejienes.  

Autors: Kā tu tiki no turienes prom? 

Zane: Kādu dienu atkal mans suteners mani pasauca uz sarunu divatā, es 

aizgāju un viņš man iedeva pieklājīgu apģērbu atdeva dokumentus un 

iedeva naudu, teica, lai eju pa sētas durvīm ārā un gaidu viņu es nesapratu 

kas notiek darīju kā viņš teica. Sagaidot, viņu viņš mani kaut kur veda, 

bet nezināju kur. Pēc kāda laika mēs bijām pie lidostas un viņš man teica, 

lai dodos prom atpakaļ uz Latviju. 

Autors: Kāda bija tava reakcija? 

Zane: Es jautāju, kāpēc viņš man palīdz, viņš atbildēja, ka esot iemīlējies 

manī un vēlot man dzīvē visu to labāko un aizbrauca. Es devos nopirkt 

biļeti uz atgriezos Latvijā. 

Autors: Ko tu darīji kad atgriezies Latvijā? 

Zane: Es devos pie vecākiem visu pastāstīt, mani vecāki bija satriekti to, 

uzzinot jo tā taču ir mana māsa. 

Autors: Kā tas viss beidzās? 

Zane: Viss beidzās ar to, kad ar manu māsu neviens no ģimenes vairs 

nekontaktējas un es apmeklēju ārstus, lai atkal būtu es pati. 

Autore: Kā tev iet šobrīd? 

Zane: Šobrīd esmu precējusies un man ir četri jauki bērni, kurus es ļoti, 

sargāju, lai ar viņiem neatgadītos nekas līdzīgs.  

Autore: Liels paldies, ka dalījies ar mani par šo stāstu. 

Zane: Nav par  

 

 

 



 

Secinājumi 

Autors secina, ka cilvēkus tirgo tikai un vienīgi naudas dēļ, to dara 

vervētāji, kuru apmāna cilvēkus ar saviem vilinošiem piedāvājumiem. 

Autors secina, ka šo problēmu apkaro gan policija, kā arī sociālie 

dienesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Izmantotā literatūra avoti 

http://www.cilvektirdznieciba.lv/ 

http://www.patverums-dm.lv/lv/cilveku-tirdznieciba 

http://marta.lv/marta-darbiba/cilveku-tirdznieciba 

Paziņa, kas ir bijusi pārdota. 
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