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 Ienesīgākais «bizness» pasaulē? 

 Organizētā noziedzība 

 Līdz 15g cietumsods 

 Cilvēku var pārdot vairākas reizes 

 Latvija tiek atklāti vidēji 12 upuri gadā, t.sk. 
bērni! 

 80% upuru - sievietes 

 Visvairāk cieš no seksuālas ekspluatācijas 

 Atvērtas robežas + internets 



Ar vardarbību 

• Ar vardarbību: nozagti, piespiesti, 

draudēts dzīvībai 

Izmantojot 

bezpalīdzības 

stāvokli 

• Izmantojot bezpalīdzības stāvokli: 

• Izmantojot situāciju, kad cilvēkam krīze, nav darba, ir 

atkarības 

Viltus 

•Viltus: Maldināti, piemānīti, daudz kas 

sasolīts 



 



 



EKSPLUATĀCIJA 



 [Video: Gribi forši pavadīt laiku] 



 



 Līdz 5g cietumsods!!! 



 



 Lielbritānija, Īrija 

 Vācija 

 Dienvideiropa (Kipra, Spānija, Turcija, Itālija) 



Kādi ir iespējamie riski dodoties strādāt uz 
ārzemēm? 

 

Vai šie darba sludinājumi ir uzticami? 

 

Vai kaut kas ir aizdomīgs? Kas tieši? 

 

 



[publicēts ss.lv] 

 

SIA EM Agenci aicina darbā MEITENES, ne 

jaunākas par 18 GADIEM elitāros naktsklubos 

ITĀLIJĀ, vakancē „hostese”. Hostese ir SIEVIEŠU 

PROFESIJA. Viņas pienākumos ietilpst naktskluba 

VIESU IZKLAIDĒŠANA, kluba produkcijas (ēdienu, 

dzērienu un citas produkcijas) noieta 

paaugstināšana. 



 Fiksēta minimālā alga līgumā (1500 eiro mēnesī) + 

bonusu sistēma, kā rezultātā VAR NOPELNĪT LĪDZ 

2500 EIRO MĒNESĪ. 

 Apmācība notiek uz vietas (darba pieredze un 

VALODU ZINĀŠANAS NAV NEPIECIEŠAMAS)  

 Tiek piedāvāta bezmaksas apmešanās Itālijā 

kvalitatīvos apartamentos (ATSEVIŠĶS DZĪVOKLIS); 



 LĪGUMA SLĒGŠANA notiek Latvijā (līguma termiņš, 

sākot no viena mēneša) 

 Iespēja izlidot pēc nedēļas, PĒC DOKUMENTU 

NOSŪTĪŠANAS 

 Lidojuma biļetes izmaksas tiek atskaitīta no pirmās 

darba algas 

 SAGAIDĪŠANA LIDOSTĀ UN TĀLĀKA PAVADĪŠANA; 

 Tiek garantēta absolūta drošība un visu 

noteikumu ievērošana 

 Jūsu CV vai īsu aprakstu un telefona numuru ar 

FOTO sūtiet uz e-pastu 

 Ja jums radušies jautājumi, ZVANIET PA TELEFONU 



[publicēts NVA mājas lapā] 

 

 Nepieciešami darbinieki sezonāliem 
lauksaimniecības darbiem Spānijā – ražas 
vākšana. Valodu zināšanas nav 
nepieciešamas. Darba pienākumi dažādi – 
atbilstoši Jūsu prasmēm, sīkāk tiks izstāstīti 
darba vietā.  

 Apmācība notiek uz vietas.  

 Darbs minimāli uz 2 mēnešiem. 

 Darba alga paredzēta 16 EUR/stundā pēc 
faktiski nostrādāta laika. Darba laiks 
elastīgs, nenormēts. Ēdināšana, dzīvošana 
un apsardze nodrošināti uz vietas. 

 



 Ceļa izdevumus līdz Spānijai apmaksā darba 
devējs. 

 Sagaidīšana lidostā un transfers (pavadīšana) 
līdz darba vietai. 

 Varēsiet doties uz darbu nedēļas laikā! Viss 
ātri un legāli! 

 Savu pieteikumu lūdzam sūtīt uz e-pastu 
rekrutēšanas firmai SIA “Darbsspanija”. 
Iepriekšējā pieredze lauku darbos tiks 
uzskatīta par priekšrocību. 

 Pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkus, 
kā arī cilvēkus ar vāju veselību lūdzam 
netraucēt! 

 



KAS RADA AIZDOMAS? 



Darbs izskatās viegls un pieejams 

 

Lielas algas 

 

Nenormēts darba laiks vai darbs naktīs 

 

Ceļš, dzīvošana tiks apmaksāti 

 

Akcents uz vecumu/ārējo izskatu 

 

Darbs bez kvalifikācijas, ko var veikt arī vietējie 

 

u.c. 



 

Par ko vajadzētu padomāt / kādu informāciju 
vajadzētu iegūt pirms došanās uz ārzemēm 
vai pirms kāda darba piedāvājuma 
pieņemšanas? 

 

 

 

 



1. Nepieņemt aizdomīgus piedāvājumus!!! 

2. Maksimāli pārbaudīt info 

3. Pirms prombraukšanas informēt savus radus 
vai draugus par savu adresi ārzemēs 

4. Pirms prombraukšanas noskaidrot tuvākās 
LV vēstniecības adresi ārzemēs 

5. Nevienam nedot savus dokumentus (iepriekš 
uztaisīt kopijas, saglabāt e-pastā) 

6. Ja pamanāt kaut ko aizdomīgu, jāvēršas 
policijā 

7. Nauda, valoda! 



 Ikviens jaunietis, kurš nonācis aizdomīgās 
situācijās vai sastapis cilvēkus, kuri sola 
vieglas naudas peļņu, var ziņot, zvanot uz 
uzticības tālruni 80002012 vai informēt kādu 
pieaugušo – uzticības personu.  

 Plašāka informācija par cilvēktirdzniecības 
riskiem pieejama resursu centra sievietēm 
“Marta” mājaslapā 
http://www.marta.lv/marta-darbiba/cilveku-
tirdznieciba.   
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