Metodiskie ieteikumi
pašvald bu soci lajiem dienestiem
par darbu ar cilv ku tirdzniec bas upuriem
Kas ir cilvēku tirdzniecība?

Cilvēku tirdzniec ba ir rupjš cilvēka pamatties bu p rk pums, un t grauj cilvēka
psihisko, emocion lo un fizisko labkl j bu. Cilvēku tirdzniec ba ir mūsdienu verdz ba. Tas ir
nopietns personas br v bas un cieņas p rk pums un smags noziedz gs nodar jums. Cilvēku
tirdzniec bas viens no galvenajiem mērķiem ir personas ekspluat cija. Tas noz mē, ka personas
tiek izmantotas savt gos nolūkos, parasti pe ņas gūšanai. Cilvēku tirdzniec ba ir ienes gs
noziedz bas veids, kas ik gadu t noziedz go nodar jumu izdar t jiem nodrošina pe ņu vair ku
desmitu miljonu eiro apmēr .
Cilvēku tirdzniec bas pamatdefin cija ir noteikta Apvienoto N cijas Organiz cijas
Konvencijas pret transnacion lo organizēto noziedz bu Protokola par cilvēku tirdzniec bas, jo
sevišķi tirdzniec bas ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sod šanu par to
(turpm k – Konvencija) 3.pant :
„„Cilvēku tirdzniec ba” noz mē ekspluat cijas nolūkos izdar tu cilvēku savervēšanu,
p rvad šanu, nodošanu, slēpšanu vai saņemšanu, izmantojot spēka pielietošanas draudus vai
pielietošanu vai ar citas piespiešanas, aizvešanas ar varu, kr pšanas, maldin šanas vai viltus
formas, izmantojot varas poz cijas vai ar cilvēku neaizsarg t bu, vai ar , dodot vai saņemot
maks jumus vai labumus, lai pan ktu k das t das personas piekrišanu, kurai ir vara p r citu
personu. Ekspluat cija ietver, k minimumu, citu personu prostitūciju vai citas seksu l s
ekspluat cijas formas, piespiedu darbu vai pakalpojumus, verdz bu vai verdz bai l dz gas
formas, kalp bu vai org nu izņemšanu”1. Savuk rt, kas attiecas uz nepilngad gajiem (ikviena
persona, kas jaun ka par 18 gadiem), tad bērnu vervēšana, p rvad šana, nodošana, slēpšana vai
saņemšana ekspluatēšanas nolūk tiek uzskat ta par "cilvēku tirdzniec bu" ar t d gad jum , ja
t nav saist ta ar jebkuru augst kminēt s defin cijas, minēto l dzek u izmantošanu.
2002.gada 25.apr l spēk st j s Latvijas Krimin llikuma groz jumi, kas paredzēja
papildin t likumu ar 154.¹pantu “Cilvēku tirdzniec ba” un 154.² ”Cilvēku tirdzniec bas
jēdziens”. Laika gait , p rņemot “Eiropas Padomes Konvencijas par c ņu pret cilvēku
tirdzniec bu” (Latvij Konvencija spēk st j s 2008.gada 1.jūlij ) un 2011.gada 5.apr a Eiropas
Parlamenta un Padomes Direkt vas 2011/36/ES par cilvēku tirdzniec bas novēršanu un
apkarošanu un cietušo aizsardz bu un ar kuru aizst j Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI,
noteikt s pras bas, Krimin llikuma panti 154.¹pantu “Cilvēku tirdzniec ba” un 154.² ”Cilvēku
tirdzniec bas jēdziens” ir būtiski papildin ti:
154.1 pants. Cilv ku tirdzniec ba
(1) Par cilvēku tirdzniec bu —
soda ar br v bas atņemšanu uz laiku l dz astoņiem gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas
konfisk cijas.
(2) Par cilvēku tirdzniec bu, ja t izdar ta pret nepilngad go vai ja to izdar jusi personu grupa
pēc iepriekšējas vienošan s, —
soda ar br v bas atņemšanu uz laiku no trim l dz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez
mantas konfisk cijas, un ar prob cijas uzraudz bu uz laiku l dz trim gadiem vai bez t s.
(3) Par cilvēku tirdzniec bu, ja t apdraudējusi cietuš dz v bu vai izrais jusi smagas sekas
vai ja t izdar ta ar sevišķu cietsird bu vai pret mazgad go, vai ja to izdar jusi organizēta grupa,
—
soda ar br v bas atņemšanu uz laiku no pieciem l dz piecpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai
bez mantas konfisk cijas, un ar prob cijas uzraudz bu uz laiku l dz trim gadiem vai bez t s.
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„Par Apvienoto N cijas Konvencijas pret transnacion lo organizēto noziedz bu Protokolu par cilvēku
tirdzniec bas, jo sevišķi tirdzniec bas ar sievietēm un bērniem, novēršanu, apkarošanu un sod šanu par to”. [st jas
spēk 29.04.2004.] Latvijas Vēstnesis, Nr.66 (3014), 28.04.2004. (aplūkots 28.10.2014.)

154.2 pants. Cilv ku tirdzniec bas j dziens
(1) Cilvēku tirdzniec ba ir ekspluat cijas nolūk izdar ta personu savervēšana, p rvad šana,
nodošana, slēpšana, izmitin šana vai saņemšana, lietojot vardarb bu vai draudus, vai aizvešanu
ar viltu vai izmantojot personas atkar bu no vain g vai t s ievainojam bas vai bezpal dz bas
st vokli, vai ar dodot vai saņemot materi la vai cit da rakstura labumus, lai pan ktu t s
personas piekrišanu tirdzniec bai, no kuras ir atkar gs cietušais.
(2) Nepilngad g vervēšana, p rvad šana, nodošana, slēpšana, izmitin šana vai saņemšana
ekspluat cijas nolūk atz stama par cilvēku tirdzniec bu ar t d gad jum , ja t nav saist ta ar
jebkuru š panta pirmaj da minēto l dzek u izmantošanu.
(3) Ekspluat cija š panta izpratnē ir personas iesaist šana prostitūcij vai cita veida seksu l
izmantošan , piespiešana veikt darbu, sniegt pakalpojumus vai izdar t noziedz gus nodar jumus,
turēšana verdz b vai cit s tai l dz g s form s (par du verdz ba, dzimtbūšana vai personas cita
veida piespiedu nodošana citas personas atkar b ), turēšana kalp b vai ar personas audu vai
org nu nelikum ga izņemšana.
(4) Ievainojam bas st voklis š panta izpratnē noz mē, ka tiek izmantoti apst k i, kad
personai nav citas re las vai pieņemamas izvēles, k vien pak auties ekspluat cijai.
Upurus bieži ar vardarb bu, piespiedu l dzek iem vai kr pšanu savervē, transportē vai
aiztur ekspluatēšanas nolūkos, kuros ietilpst seksu la izmantošana, piespiedu darbs vai
pakalpojumu sniegšana, ubagošana, noziedz gas darb bas vai org nu izņemšana.
Cilvēku tirdzniecības ekspluatācijas veidus iedala:
 seksuālās ekspluatācijas formas, piemēram, prostitūcija, pornogr fisku materi lu
izgatavošana, sekstūrisms, attēlu ievietošana internet seksu lu vēlmju
apmierin šanai;
 piespiešana veikt darbu – piespiedu darba vai darbaspēka ekspluat cijas
gad jum persona tiek aunpr t gi izmantota, ekspluatēta, k ar piespiesta veikt
neapmaks tu vai oti slikti atalgotu darbu un/vai sniegt pakalpojumus, nesaņemot
atalgojumu un dz vojot cilvēkam necien gos apst k os. Attiec gi darba tiesisko
attiec bu str dos nepast v vardarb bas, bet ir darba devēja un darba ņēmēja
tiesiska rakstura konflikts;
 piespiešana sniegt pakalpojumus – Latvijas situ cij piespiešanu sniegt
pakalpojumus saprot k jauno cilvēktirdzniec bas formu – cilvēktirdzniec ba ar
nolūku noslēgt fikt vas laul bas. Noslēgto fikt vo laul bu skaita ziņ dominē rija
un Lielbrit nija. Fikt vo laul bu popularit ti šaj s valst s izskaidro vair ki faktori:
liber l pieeja gan laul bu reģistr cijai, gan laul bas p rbaudei pēc t s
noslēgšanas. Š s valstis ir Eiropas Savien bas (ES) dal bvalstis, bet nav Šengenas
zonas dal bvalstis; taj s ir sal dzinoši lielas trešo valstu izcelsmes iedz vot ju
kopienas, kuras nodrošina atbalstu fikt vaj m laul b m, piemēram, vervējot. Uz
š m valst m, meklējot darba iespējas, dodas Latvijas pilsones, kas labpr t gi
piekr t vai ar tiek maldin tas par pied v t darba būt bu (t priekšmetu un
samaksu) un piespiestas st ties laul b ar treš s valsts pilsoņiem, t dēj di
atvieglojot treš s valsts pilsoņu iek ūšanu ES un Šengenas zon . Visvair k
vervēšana tiek izvērsta interneta vidē;
 cilvēka audu vai orgānu nelikumīga izņemšana – Latvij l dz šim nav konstatēti
cilvēktirdzniec bas gad jumi cilvēku audu vai org nu nelikum gas izņemšanas
nolūk ;
 piespiedu ubagošana – Latvij l dz šim nav konstatēti cilvēktirdzniec bas
gad jumi piespiedu ubagošanas nolūk ;
 piespiešana izdarīt noziedzīgus nodarījumus – ar šo cilvēktirdzniec bas formu
saprot personu piespiešanu tirgot narkotikas, viltotas zeltlietas, izdar t s kas
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z dz bas, kabatz dz bas, u.c. l dz gus noziedz gus nodar jumus. 2014.gad tika
sniegta valsts pal dz ba un nodrošin ta soci l rehabilit cija tr s person m, kuras
bija spiestas p rvad t narkotikas k “narkomū i”.
Paz mes, kas liecina, ka persona ir tikusi ekspluatēta:
 vardarb ba un draudi;
 pasu, identifik cijas karšu, bankas karšu, darba at auju konfisk cija;
 mazs vai neeksistējošs atalgojums;
 par dsaist bas;
 slepeni l guma noteikumi, neleg li algas atvilkumi un p rlieku lieli aizdevumi;
 p rlieku liela samaksa par dz vošanu, ēdienu, transportu un cit m liet m;
 darbinieku br v bas un kust bas kontrolēšana;
 neregul ri atvilkumi no algas par instrumentiem, oblig tiem sertifik tiem utt.;
 p rmēr gi ilgas darba stundas bez samaksas par virsstund m un oblig t s
samaksas par darbu vakaros, nakt s un br vdien s;
 aizliegums saņemt br vdienas vai br vdienu kompens ciju;
 izolēšana, aizliegums sazin ties ar citiem, ieskaitot ģimeni;
 aizliegums apmeklēt valodu kursus;
 draudi par atlaišanu no darba, varas iest žu informēšanu, darbinieka piespiedu
nosūt šanu uz dzimteni;
 neleg las samaksas piepras šana par pieņemšanu darb ;
 maldin šana par darba saturu, l gumiem, darba noteikumiem un darba at auj m;
 aizliegums pievienoties arodbiedr b m;
 nedroši un nevesel gi darba un dz vošanas apst k i;
 aizliegums saņemt medic nisko aprūpi.
„Metodiskie ieteikumi pašvaldību sociālajiem dienestiem par darbu ar cilvēku
tirdzniecības upuriem” ir izstrādāti sociālā darba speciālistiem, kuru redzeslokā, veicot
sociālo darbu, nonāk personas:
- kuras varētu būt cietušas (vai cieš) no cilvēku tirdzniecības;
- kuras pašvaldībā atgriežas valsts finansētā sociālās rehabilitācijas pakalpojuma
cilvēku tirdzniecības upuriem laikā vai pēc pakalpojuma.
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NORMAT VAIS REGUL JUMS
Latvija nacion lajos normat vajos aktos ir ieviesusi:
- 2004.gada 29.apr l pieņemt s Padomes Direkt vas 2004/81/EK par uzturēšan s
at auju, ko izdod trešo valstu valstspieder g m person m, kuras ir cilvēku
tirdzniec bas upuri vai kur m ir pal dzēts neleg li imigrēt un kuras sadarbojas ar
kompetentaj m iest dēm, pras bas;
- 2009.gada 18.jūnija Parlamenta un Padomes Direkt vas 2009/52/EK ar ko nosaka
minim los standartus sankcij m un pas kumiem pret darba devējiem, kas
nodarbina trešo valstu valstspieder gos, kuri dal bvalst s uzturas nelikum gi,
pras bas;
- un 2011.gada 5.apr a Eiropas Parlamenta un Padomes Direkt vas 2011/36/ES par
cilvēku tirdzniec bas novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardz bu un ar kuru
aizst j Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI, noteikt s pras bas.
Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas likuma 3.panta ceturt da ir noteikts, ka
tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju ir cilvēku tirdzniecības upurim, kas ir Eiropas
Savienības pilsonis, un viņa pavadībā esošam nepilngadīgam bērnam. Cilvēku tirdzniecības
upurim, kas nav Eiropas Savie nības pilsonis, un viņa pavadībā esošam nepilngadīgam
bērnam ir tiesības saņemt sociālo rehabilitāciju likumā „Par cilvēku tirdzniecības upura
uzturēšanos Latvijas Republikā” paredzētajos gadījumos.
Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas likuma 13.panta pirm s da as 7.punkt
noteikts, ka soci l s rehabilit cijas pakalpojumus cilvēku tirdzniec bas upuriem sniedz valsts
atbilstoši ikgadēj valsts budžeta piešķirtajiem l dzek iem. J uzsver, ka soci l s rehabilit cijas
pakalpojumi cilvēku tirdzniec bas upuriem par valsts budžeta l dzek iem tiek nodrošin ti kopš
2006.gada saskaņ ar 2006.gada 31.oktobra ministru kabineta noteikumiem Nr.889 „Noteikumi
par k rt bu, k d cilvēku tirdzniec bas upuri saņem soci l s rehabilit cijas pakalpojumus, un
kritērijiem personas atz šanai par cilvēku tirdzniec bas upuri” (turpm k - MK noteikumi
Nr.889), kas nosaka k rt bu, k d persona, kura atz ta par cilvēku tirdzniec bas upuri, saņem
soci l s rehabilit cijas pakalpojumus par valsts budžeta l dzek iem, un kritērijus personas
atz šanai par cilvēku tirdzniec bas upuri. Savuk rt 2003.gada 3.jūnija MK noteikumos Nr.291
„Pras bas soci lo pakalpojumu sniedzējiem” (turpm k - MK noteikumi Nr.291) ir noteiktas
visp r gas pras bas, k das j nodrošina soci lo pakalpojuma sniedzējiem, kuri sniedz soci los
pakalpojumus cilvēku tirdzniec bas upuriem.
Cilvēka tirdzniec bas upura soci laj rehabilit cij un reintegr cij sabiedr b oti
noz m ga loma ir starpinstitucion lajai sadarb bai (t.sk. valsts un pašvald bu institūciju), lai
cilvēku tirdzniec b cietuš s personas saņemtu efekt vu pal dz bu soci l s rehabilit cijas laik
un lai persona veiksm g k iek autos soci laj un profesion laj vidē.
VALSTS FINANS TAIS SOCI L S REHABILIT CIJAS PAKALPOJUMS
Par valsts soci l s rehabilit cijas pakalpojumu nodrošin šanas organizēšanu un valsts
piešķirto finansējumu administrēšanu ir atbild ga Labkl j bas ministrija.
Soci l s rehabilit cijas pakalpojumi cilvēku tirdzniec bas upuriem par valsts budžeta
l dzek iem tiek nodrošin ti kopš 2006.gada balstoties uz:
 Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas likuma 3.panta ceturto da u un
13.panta pirm s da as 7.punktu;
 2006.gada 31.oktobra MK noteikumiem Nr.889, kas nosaka k rt bu, k d
persona, kura atz ta par cilvēku tirdzniec bas upuri, saņem soci l s rehabilit cijas
pakalpojumus par valsts budžeta l dzek iem, un kritērijus personas atz šanai par
cilvēku tirdzniec bas upuri;
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 2003.gada 3.jūnija MK noteikumiem Nr.291, kas nosaka visp r gas pras bas,
k das j nodrošina soci lo pakalpojuma sniedzējiem, kuri sniedz soci los
pakalpojumus cilvēku tirdzniec bas upuriem.
Labkl j bas ministrija publisk iepirkuma k rt b izvēlas soci l s rehabilit cijas
pakalpojuma sniedzēju, kurš reģistrēts soci lo pakalpojumu sniedzēju reģistr un atbilst
normat vajos aktos par soci l s rehabilit cijas un atbalsta pakalpojumu krimin lprocesa laik
sniegšanai cilvēku tirdzniec bas upuriem pakalpojumu sniedzējiem noteiktaj m pras b m.
Latvij soci l s rehabilit cijas pakalpojumus cilvēku tirdzniec bas upuriem ir sniegušas
nevalstisk s organiz cijas - biedrība „Patvērums „Drošā māja”” un biedrība „Resursu centrs
sievietēm „Marta””. Minēt s nevalstisk s organiz cijas pakalpojumus cilvēku tirdzniec bas
upuriem sniedz ar projektu ietvaros.
Soci l s rehabilit cijas pakalpojumu cilvēku tirdzniec bas upuriem (turpm k –
pakalpojums) sniegšanu koordinē Soci l s integr cijas valsts aģentūra (turpm k – SIVA), kura
ir Labkl j bas ministrijas p rziņ esoša valsts p rvaldes iest de. SIVA nodrošina pakalpojumu
par valsts budžeta l dzek iem sniegšanas koordinēšanu, pieņem lēmumu par pakalpojuma
piešķiršanu vai atteikumu sniegt pakalpojumu.
Pakalpojuma m rķis ir atjaunot vai uzlabot cilv ku tirdzniec bas upura soci l s
funkcion šanas sp jas, lai nodrošin tu personas soci l statusa atgūšanu un iekļaušanos
sabiedr b .
Pakalpojuma saturu veido:
 psihosoci la pal dz ba, tai skait individu las soci l darbinieka, psihologa,
jurista, rstniec bas personas un citu speci listu konsult cijas atbilstoši klienta
vajadz b m,
 nepieciešam bas gad jum drošs patvērums un klienta izmitin šana,
 iespēja apgūt vai uzlabot klienta pašaprūpes vai pašapkalpošan s iemaņas,
 pirm s nepieciešam bas preču (p rtika, medikamenti) un pakalpojumu
nodrošin šana (medic nas darbinieku konsult cijas),
 klienta iesaist šana apm c b s, izgl t bas programm s, darba meklējumos, ja tas
sekmē klienta reintegr ciju sabiedr b un darba tirgū,
 nepieciešam bas gad jum
rvalst esoša klienta vai potenci l klienta un viņa
pavad b esošo nepilngad go bērnu nok ūšanas l dz pakalpojuma sniegšanas
vietai organizēšana un pavad šana.
Pakalpojuma sniedzējs klientam var pied v t ar citus pas kumus, atbilstoši
pakalpojuma sniedzēja speci listu izstr d tajam klienta individu l s soci l s rehabilit cijas
pl nam (piemēram, sniegt atbalstu personas dokumentu atjaunošan , veicin t personas
iesaist šanos krimin lproces pret person m, kuru dē klients k uvis par cilvēku tirdzniec bas
upuri u.tml.).
J atz mē, ka pakalpojuma satur nav nodal ti pakalpojumi bērniem un pilngad g m
person m, jo pakalpojumu sniedzējs pakalpojumu apjomu izvēlas atbilstoši pakalpojuma
sniedzēja speci listu izstr d tajam klienta individu lajam soci l s rehabilit cijas pl nam.
Tomēr, ja cilvēku tirdzniec bas upuris ir nepilngad gais, tad t ģimenes locek i var saņemt
piecas pakalpojuma sniedzēja konsult cijas, ja uzturas Latvij .
Soci l s rehabilit cijas pakalpojuma kurss tiek iedal ts tr s posmos:
1. posms - soci l s rehabilit cijas pakalpojuma kursa uzs kšana,
2. posms - soci l s rehabilit cijas pakalpojuma sniegšana,
3. posms - konsult cijas p c soci l s rehabilit cijas pakalpojuma kursa pabeigšanas.
(Skat t 1.shēmu 6.lpp.).
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1. sh ma
Soci l s rehabilit cijas pakalpojuma sniegšana cilv ku tirdzniec bas upurim

1.posms
Soci l s rehabilit cijas pakalpojuma kursa
uzs kšana

2.posms
Soci l s rehabilit cijas pakalpojuma sniegšana

Soci l s rehabilit cijas pakalpojuma kurss l dz
180 kalend ra dien m

Tieš s soci l s
rehabilit cijas
aktivit tes
(individu lo
konsult ciju
veid )

Ar minēt
pakalpojuma
organizēšanu saist t s
aktivit tes
(izmitin šana, pirm s
nepieciešam bas
preču ieg de,
dokumentu
atjaunošana, u.c.)

Piecas pakalpojuma
sniedzēja konsult cijas
cilvēku tirdzniec bas
upuru
nepilngad gajiem
ģimenes locek iem, ja
tie uzturas Latvij

3.posms
Konsult cijas p c soci l s rehabilit cijas pakalpojuma
kursa pabeigšanas

Ja cilvēks nepiedal s
krimin lproces , viņš
saņem piecas individu las
konsult cijas pēc soci l s
rehabilit cijas
pakalpojuma kursa
beig m 2 gadu laik

Atbalsta pakalpojumi tiem
cilvēku tirdzniec bas upuriem,
kuri iesaist s krimin lproces
par cilvēku tirdzniec bu k
cietušie vai liecinieki. Minētie
atbalsta pakalpojumi,
nep rsniedzot 150 stundas
gad , 3 gadu period

Pirmais posms - soci l s rehabilit cijas pakalpojuma kursa uzs kšana
Šaj posm pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar Latvijas vai rvalstu, pašvald bu,
valsts institūcij m un nevalstiskaj m organiz cij m, lai nepieciešam bas gad jum izvērtētu
potenci lo klientu un noteiktu viņa atbilst bu cilvēktirdzniec bas upura statusam, segtu
nepieciešamos ce a izdevumus gan klientam, gan ar viņa pavad b esošajiem nepilngad gajiem
bērniem, nog d tu droš m jviet vai l dz pakalpojuma sniegšanas vietai. Nepieciešam bas
gad jum potenci lajam klientam tiek nodrošin ta personas pavad ba l dz pakalpojuma
sniegšanas vietai. J atz mē, ka speci listu komisijas darbs, kura izvērtē potenci l klienta
atbilst bu cilvēktirdzniec bas upura kritērijiem, var notikt ar izvērtējot personas iesniegtos
dokumentus, ja persona atrodas rvalst s un tur cietusi cilvēku tirdzniec b .
Cilv ku tirdzniec bas upura identific šana:
Valsts apmaks tos soci l s rehabilit cijas pakalpojumu var saņemt tikai noteikt
k rt b identific ta persona, kura cietusi no cilv ku tirdzniec bas.
Persona tiek atz ta par cilv ku tirdzniec bas upuri:
 ar procesa virz t ja lēmumu vai ties bsarg jošo institūciju izziņu, ka persona
atz ta par cietušo vai liecinieku krimin lproces , kas ierosin ts saist b ar cilvēku
tirdzniec bu;
 ar rzemju ties bsarg još s iest des izziņu, ka uzs kts krimin lprocess, kas
saist ts ar cilvēku tirdzniec bu;
 ar soci lo pakalpojumu sniedzēja izveidotas speci listu komisijas atzinumu.
Šobr d liel kai da ai potenci lo klientu cilvēku tirdzniec bas upura statusu nosaka
soci lo pakalpojumu sniedzēja izveidota komisija. Ja cilvēku tirdzniec bas upuris tiek
identificēts k cietušais vai liecinieks krimin lprocesa ietvaros, tad Krimin llikums un
Krimin lprocesa likums paredz cietuš un liecinieka tiesisko aizsardz bu.
Speci listu komisijas darbs:
Lai novērtētu personas atbilst bu cilvēku tirdzniec bas upura kritērijiem, atbilstoši MK
noteikumiem Nr.889, pakalpojuma sniedzējs izveido speci listu komisiju, kur iek auj soci lo
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darbinieku, psihologu, juristu, Valsts policijas amatpersonu un pēc nepieciešam bas pieaicina
citus speci listus. Pakalpojuma sniedzējs intervē personu kl tienē vai izmanto elektroniskos
saziņas l dzek us, ja persona atrodas rvalst s. Ja pakalpojuma sniedzējs intervijas laik konstatē
vienu vai vair kas paz mes, kas liecina, ka cilvēks var būt cietis no cilvēku tirdzniec bas, tad
tiek sasaukta komisija, kura vērtē personas atbilst bu cilvēku tirdzniec bas upura kritērijiem.
Komisija atz st personu par cilv ku tirdzniec bas upuri, ja persona:
 tika savervēta, p rvesta, nodota vai saņemta, nolaup ta vai p rdota, vai, ierodoties
galamērķa valst , bija spiesta veikt citu darbu, nevis iepriekš paredzēto vai
apsol to;
 bija par d savam darba devējam vai vervēt jam un no viņas tika iekasēta da a
ien kumu vai persona pēc br vas gribas nevarēja pamest nodarbošanos vai main t
darbu, vai viņai tika atņemti identifik cijas dokumenti, vai piespiedu k rt bija
j sniedz seksu li pakalpojumi k da a no darba pien kumiem, vai bija
nodarbin ta pret pašas gribu, vai personai bija j str d ilg k par noteikto stundu
skaitu nedē , vai darba viet tika uzraudz ta, lai bēgšanu padar tu neiespējamu,
vai bija atkar ga no sava darba devēja ģimenes, radniec bas, darba, res attiec bu,
par dsaist bu dē ;
 netieši izjuta draudus, redzot, k vardarb ba tiek veikta pret citiem, vai personai
tika liegta cilvēka pamatvajadz bu apmierin šana, vai ir man mas fiziskas
vardarb bas paz mes, persona ir cietusi no vardarb bas iepriekš vai tika iebiedēta,
un viņai tika draudēts ar izrēķin šanos, ja viņa sazin sies ar policiju vai vērs sies
pēc pal dz bas k d cit iest dē, vai ar izrēķin šanos, ja viņa mēģin s bēgt vai
atgriezties izcelsmes valst , vai tika izteikti draudi izrēķin ties ar personas ģimeni
un radiniekiem, ja persona bēgs, vai draudēts ar deport ciju vai ziņošanu
attiec gaj m institūcij m, ja persona mēģin s bēgt;
 tika turēta ieslodz jum un slēpta no apk rtēj s vides un saskarsmes ar citiem
cilvēkiem vai tika past v gi kontrolēta, vai rpus darba vietas varēja uzturēties
tikai darba devēja p rst vja pavad b .2
Otrais posms - soci l s rehabilit cijas pamatpakalpojuma sniegšana
Kad soci lo rehabilit cijas pakalpojumu komisija ir atzinusi personu par cilvēku
tirdzniec bas upuri un SIVA ir pieņēmusi lēmumu par soci l s rehabilit cijas pakalpojuma
piešķiršanu personai, kura atz ta par cilvēku tirdzniec bas upuri, tad atbilstoši MK noteikumiem
Nr.889 un MK noteikumiem Nr.291 persona ir ties ga saņemt pakalpojumu l dz 180
kalend ra dien m. Šaj period cilvēku tirdzniec bas upurim tiek sniegta psihosoci la
pal dz ba, tai skait individu l s soci l darbinieka, psihologa, jurista, rstniec bas personas un
citu speci listu konsult cijas atbilstoši klienta vajadz b m un soci l s rehabilit cijas pl nam.
Pēc nepieciešam bas tiek nodrošin ts drošs patvērums un klienta izmitin šana. Nepieciešam bas
gad jum izmitin šanu nodrošina kop ar cilvēku tirdzniec bas upura nepilngad gajiem bērniem.
Ja pakalpojuma sniedzējam nav telpu izmitin šanai, tas noslēdz sadarb bas l gumu ar
pakalpojuma sniedzējiem par drošu klienta izmitin šanu. Cilvēku tirdzniec bas upurim
pakalpojuma laik ir iespēja apgūt vai uzlabot pašaprūpes un pašapkalpošan s iemaņas un, ja
nepieciešams, saņemt pirm s nepieciešam bas preces un pakalpojumus (piemēram, p rtiku,
saimniec bas preces, medikamentus un medic nas speci listus, apģērbu, apavus vai naudas
l dzek us to ieg dei, tiek segti ar transporta izdevumi, lai nok ūtu l dz, piemēram,
2

MK noteikumi Nr. 889 „Noteikumi par k rt bu, k d cilvēku tirdzniec bas upuri saņem soci l s rehabilit cijas
pakalpojumus, un kritērijiem personas atz šanai par cilvēku tirdzniec bas upuri” 2.pielikums 31.10.2006. Latvijas
Vēstnesis, Nr.176 (3544), 03.11.2006. [st jas spēk 01.01.2007.] (aplūkots 05.11.2014.)

7

Nodarbin t bas valsts aģentūrai). Tiek nodrošin ts materi ls atbalsts soci lo prasmju att st šanai
un pilnveidošanai, atņemto vai nozaudēto dokumentu atjaunošana vai tulkošana, k ar tiek
sniegts materi ls atbalsts pašaprūpes un pašapkalpošanas iemaņu nodrošin šanai. Pakalpojuma
sniedzēji motivē klientu iesaist ties apm c b s vai izgl t bas programm s, ja tas sekmē personas
iek aušanos soci laj vai profesion laj vidē, motivē atgriezties darba tirgū. Pakalpojuma
sniedzējs organizē starpprofesion u komandas darbu, kuras uzdevums ir cilvēku tirdzniec bas
upura individu l s soci l s rehabilit cijas pl na izstr d šana un regul ra izvērtēšana.
T k personai oti reti nepieciešami izmitin šanas pakalpojumi jau šaj etap ,
pakalpojumu sniedzējs motivē personu sadarboties ar pašvald bu soci lo dienestu, jo
dz vesvietas pašvald bas soci lais dienests var sniegt personai atbalstu un pakalpojumus
ilgtermiņ .
Trešais posms - konsult cijas p c soci l s rehabilit cijas pakalpojuma kursa
pabeigšanas
Šaj posm :
 cilvēku tirdzniec bas upurim tiek sniegtas 5 konsult cijas (konsult ciju ilgums –
viena stunda) divu gadu laik pēc pakalpojuma 180 dienu kursa beig m soci lo
problēmu risin šanai, ja persona nesaņem atbalstu saist b ar krimin lprocesu,
kas uzs kts par cilvēku tirdzniec bas faktu. Pēc pakalpojuma kursa pabeigšanas
nepieciešam bas gad jum tiek nodrošin tas jurista, soci l darbinieka, psihologa
konsult cijas;
 persona saņem atbalstu krimin lprocesa laik .
Ja persona krimin lprocesa par cilvēku tirdzniec bu ietvaros ar procesa virz t ja
lēmumu ir atz ta par cietušo vai tai ir piešķirts liecinieka statuss, ja attiec g persona nevēlas, lai
to atz st par cietušo, un to apliecina ties baizsardz bas institūcijas izsniegta izziņa, attiec gajai
personai papildus pēc pakalpojumu kursa beig m ir ties bas saņemt atbalstu saist b ar
uzs kto krimin lprocesu – psihosoci lu pal dz bu (tai skait individu las jurista, soci l
darbinieka, psihologa konsult cijas), tulka pakalpojumus, pal dz bu juridisko dokumentu
noformēšan un, ja nepieciešams, – p rst v bu ties , nep rsniedzot 150 stundu gad 3 gadu
period . Ja persona saņem valsts nodrošin to juridisko pal dz bu saskaņ ar normat vajiem
aktiem, kas nosaka valsts nodrošin t s juridisk s pal dz bas sniegšanas gad jumus un k rt bu,
attiec gajai personai k atbalstu saskaņ ar šiem noteikumiem ir ties bas saņemt soci l
darbinieka un psihologa konsult cijas, k ar , ja nepieciešams, tulka pakalpojumus šaj s
konsult cij s.
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SOCI L DIENESTA DARBS AR PERSON M CILV KU TIRDZNIEC BAS
UPURA IDENTIFIC ŠANAI, VALSTS FINANS T SOCI L S REHABILIT CIJAS
PAKALPOJUMA SA EMŠANAS LAIK UN P C T
Persona var non kt soci la dienesta redzeslok :
1. k cilvēku tirdzniec bas upuris pirms pakalpojuma saņemšanas;
2. pakalpojuma saņemšanas laik ;
3. pēc pakalpojuma saņemšanas beig m.
Cilv ku tirdzniec b cietušu personu identific šana
Saskaņ ar Soci lo pakalpojumu un soci l s pal dz bas likuma 12.panta pirm s da as
3.punkt noteikto, pašvald bas soci l dienesta pien kums ir sniegt personai psihosoci lu vai
materi lu, vai psihosoci lu un materi lu pal dz bu, lai sekmētu kr zes situ cijas p rvarēšanu un
veicin tu š s personas iek aušanos sabiedr b .
Prakse liecina, ka cilv ku tirdzniec bas riska grupas, kuras visbiež k tiek
pakļautas cilv ku tirdzniec bai, ir:
 bezdarbnieki un darba meklēt ji;
 personas, kur m izgl t bas iegūšanai vai turpin šanai nepietiek materi lo
l dzek u;
 personas, kuras jau iepriekš cietušas no vardarb bas vai k uvušas par cilvēku
tirdzniec bas upuriem;
 sievietes (p rsvar no 18 l dz 40 gadiem);
 bērni – b reņi, bez vec ku g d bas palikušie bērni vai bērni intern tskolu
audzēkņi, vai bērni un pusaudži no augsta soci l riska ģimenēm, ielu bērni;
 bērni, kuru vec ki devušies pe ņ uz rzemēm;
 personas ar gar ga rakstura traucējumiem, speci lo intern tskolu audzēkņi;
 personas, kur m ir zemi ien kumi vai kred tsaist bas.
Tomēr iepriekš minētais uzskait jums nav izsme ošs, t pēc soci l darba speci listiem
j būt informētiem par cilvēku tirdzniec bas problem tiku, lai varētu veiksm gi atpaz t cilvēku
tirdzniec bas upuri un stenot soci l darba ilgtermiņa mērķi – klienta psihosoci l s situ cijas
uzlabošanu un soci l s funkcionēšanas atjaunošanu, iedarbojoties uz klienta problēmu
cēloņiem.
Cilvēku tirdzniec b cietušais var vērsties soci laj dienest ar mērķi saņemt materi lu
pal dz bu vai var vēlēties iegūt inform ciju par pakalpojumiem. Bieži cilvēku tirdzniec b
cietus persona soci l darba speci listu redzeslok non k ar t d m problēm m, kas nav saist tas
ar cilvēku tirdzniec bu, piemēram, lūdz sniegt soci lo pal dz bu, vai ar personu apliecinošu
dokumentu nok rtošan u.tml. Personu uz soci lo dienestu var atvest treš persona, kuram tiek
uzticēta risin m problēma. Praksē var būt situ cijas, kad cilvēku tirdzniec b cietušas personas
lūdz pal dz bu elektroniski, telefoniski vai kl tienē, taču nevēlas sevi publiskot un identificēties
soci l s rehabilit cijas pakalpojumam par valsts budžeta l dzek iem saņemšanai.
J uzsver, ka soci l darba speci listi var dot noz m gu ieguld jumu prevent vaj darb ,
pievēršot pastiprin tu uzman bu personu grup m, kuras ir potenci lie cilv ku tirdzniec bas
upuri, paši, ja š das personas gatavojas doties uz rzemēm darba meklējumos vai citu iemeslu
dē .
Soci liem darbiniekiem un soci l darba speci listiem nepieciešam s zin šanas,
prasmes, iema as darb ar cilv ku tirdzniec bas upuriem
Prakse liecina, ka būtisk k s cilv ku tirdzniec b cietuš s personas vajadz bas,
kuru risin šanai t s v ršas soci laj dienest :
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 fizisk droš ba, izmitin šana un patst v ga dz vesvieta;
 iztikas l dzek u trūkums;
 personas apliecinošu dokumentu atjaunošana vai izgatavošana;
 nepieciešam ba pēc atbalsta medic nisk s pal dz bas saņemšan ;
 psiholoģisk pal dz ba;
 inform cijas nepieciešam ba par t s ties b m un iespēj m saņemt pakalpojumus;
 atbalsts izgl t bas vai nodarbin t bas jaut jumu risin šan .
Ja sociālajā dienestā ir nonācis šāds klients, tad, vēlams noskaidrot, kāda ir bijusi
potenciālā klienta līdzšinējā darba pieredze, kāds ir bijis ienākuma avots pirms vēršanās
sociālajā dienestā, kāds ir pamats nepieciešamībai atjaunot pasi vai personas apliecību.
Veicot klienta intervēšanu, soci lajam darbiniekam, būtu svar gi pievērst uzman bu
š d m personas psiholoģisk st vok a vai vesel bas problēm m un to cēloņiem:
 psiholoģiska trauma;
 depresija;
 pašn v bas mēģin jums;
 seksu li transmis v s slim bas un/vai HIV/AIDS;
 inficēšan s ar B un C hepat tu;
 ne rstētas hroniskas saslimšanas;
 negribēta grūtniec ba;
 nekvalitat vi veikts aborts;
 atkar ba no alkohola un narkotik m;
 materi lo l dzek u trūkums (apģērbam, person go vajadz bu apmierin šanai u. c.);
 drošas dz vesvietas trūkums;
 atņemto vai pazudušo dokumentu atjaunošana u. c. 3
Soci l darbinieka uzdevums ir iegūt personas uztic bu, l dz persona ir gatava atkl t
savas problēmas (t.sk. cilvēku tirdzniec bas faktu) un gatava sadarboties ar soci lo dienestu vai
valsts institūcij m. Ja soci lais darbinieks nojauš, ka personas problēmas cēlonis ir neskaidrs,
svar gi ir pielikt visas pūles, lai sadarb ba ar soci lo dienestu tiktu turpin ta.
Soci lie darbinieki saskaroties ar person m, kuras cietušas no cilvēku tirdzniec bas, k
novērtēšanas resursu var izmantot MK noteikumu Nr.889 2.pielikumu „Kritēriji personas
atz šanai par cilvēku tirdzniec bas upuri” un izvērtēt vai persona ir cietusi cilvēku tirdzniec b ,
lai pieņemtu objekt v ku lēmumu turpm kai r c bai un noskaidrot atbildes uz š diem
jaut jumiem:
 Jaut jumi, kas saist ti ar migr ciju (persona devusies uz rzemēm vai citu
reģionu konkrēta mērķa vai darba dē , u.tml.);
 Jaut jumi, kas saist ti ar nodarbin t bu (persona bija spiesta veikt citu darbu,
nevis iepriekš paredzēto vai apsol to, bija par d savam darba devējam un no
viņas tika iekasēta da a ien kumu (piemēram, par m jokli, par p rtiku, par
transportu, piespiedu k rt bija j sniedz seksu li pakalpojumi k da a no darba
pien kumiem). J noskaidro, vai persona br vi varēja r koties ar saviem
ien kumiem, vai tai vajadzēja str d t ilg k par noteikto stundu skaitu nedē un
k di bija darba apst k i (iek aujot atalgojumu un darba stundas, darba viet tika
uzraudz ta - apsargi, suņi, slēgtas durvis, lai bēgšanu padar tu neiespējamu), vai
persona ir atkar ga no sava darba devēja ģimenes, radniec bas, darba, res
attiec bu, par dsaist bu dē u.tml.;
 Jaut jumi, kas saist ti ar personas droš bu (perona tika iebiedēta un viņai tika
draudēts ar izrēķin šos, deport ciju, izjuta draudus netieši, redzot, k vardarb ba
tiek veikta pret citiem, tai tika liegta cilvēka pamatvajadz bu apmierin šana, tas
3

Autoru kolekt vs. Cilvēku tirdzniec ba- izpratne, problēmas, risin jumi. Rokasgr mata soci lajiem darbiniekiem.
R ga. 2006. 163 lpp. (107.-108.lpp.)
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ir, persona tika turēta bez ūdens, p rtikas, miega, medic nisk s aprūpes vai
iespēj m apmierin t citas pamatvajadz bas);
 Jaut jumi, kas skar personas soci l s saites (persona tika turēta ieslodz jum un
slēpta no apk rtēj s vides, vai personai tika liegtas saskarsmes iespējas ar citiem
cilvēkiem, t tika past v gi kontrolēta, past v gi dz voja darba viet , rpus darba
vietas varēja uzturēties tikai darba devēja p rst vja pavad b u.tml.);
J pievērš uzman ba, vai uz ķermeņa ir redzamas p rliecinošas fiziskas slodzes vai
fiziskas iedarb bas sekas. J vērtē k persona atbild uz jaut jumiem - atbild nelabpr t un/vai
izmanto iepriekš sagatavotas, iem c tas atbildes, ir man mas fiziskas vardarb bas paz mes vai
persona ir cietusi no vardarb bas iepriekš.2012.gad Iekšlietu ministrija un Valsts policija
sadarb b ar Valsts darba inspekciju un biedr bu "Patvērums "Droš m ja"" izstr d ja cilvēku
tirdzniec bas darba ekspluat cijas nolūk identificēšanas vadl nijas, kuras eksperti izmanto
ikdienas darb , lai identificētu cilvēku tirdzniec bas gad jumus piespiedu darba nolūk un kuras
var sniegt noder gu inform ciju ar speci laj darb ar klientu.
Atceries, veicot profesion lu soci lo darbu ar cilv ku tirdzniec bas upuriem, ir
j iev ro KONFIDENCIALIT TE un PERSONAS DATU NEIZPAUŠANA!
J atceras, ka bieži cilvēku tirdzniec b cietušie ir cietuši no vardarb bas vai cita veida
traumatiskiem notikumiem, turkl t n kotnes perspekt vas ir visai neskaidras, persona dz vo
stres . Daž s situ cij s klients var būt agres vi noskaņots, nespēt sevi adekv ti kontrolēt, vai ar
tieši pretēji - oti emocion ls, noslēgts sev , raudul gs. Turkl t cilvēku tirdzniec b cietušais var
būt pat ar smag m psiholoģisk m, medic nisk m un psihisk m saslimšan m.
Soci l darba speci listiem, kas ikdienas darb saskaras ar cilvēku tirdzniec b
cietuš m person m, ir, j atceras par nepieciešam bu būt emocion li gataviem kontaktēties ar šo
mērķa grupu, j spēj p rvarēt stresa un iespējam s konflikta situ cijas.
Soci l gad juma vad šanas procesi darb ar cilv ku tirdzniec b cietuš m
person m
Soci l dienest neatkar gi no situ cijas, k d persona ir non kusi t redzeslok , darbs
ar klientu veicams ievērojot soci l gad juma vad bas so us:
1. soci l s situ cijas izvērtēšana (intervija, vajadz bu izvērtēšana, apsekošana u.c.
soci l dienesta instrumenti darb ar gad jumu);
2. atbilst bas mērķgrupai un soci lo risku izvērtēšana (atbilstoši MK noteikumiem
Nr.889 un MK noteikumiem Nr.291);
3. soci l s rehabilit cijas pl nošana un stenošana (individu l
soci l s
rehabilit cijas pl na sast d šana (iek aujot valsts finansēto pakalpojumu k
aktivit ti vai uzdevumu) un stenošana, resursu apzin šana, u.tml.)4;
4. novērtēšana, sadarb bas nobeigums vai turpin šana;
5. turpm k novērošana.
Svar g kie soci l darbinieka uzdevumi darb ar cietuš s personas ģimeni pēc
traumatisk s pieredzes:
 apzin t un izvērtēt ģimenes soci lo situ ciju, problēmas, izvērtēt klienta esošos un
nepieciešamos resursus;
4

Atbilstoši katra soci laj dienesta nolikumam, kvalit tes vad bas sistēmai vai citai iekšēj darba organizatoriskai
shēmai, un saskaņ ar likum „Par pašvald b m” noteikto, soci lajiem dienestiem ir ties bas veidot pašiem savas,
- nepieciešam s darb bu un aktivit šu pierakstu veidlapas. Svar gi ir atcerēties, ka to sast d šan j vad s pēc
normat vajos aktos noteikt , t.sk. MK noteikumos Nr.291. noteikt , k ar var izmantot metodiskos materi lus
darbam ar cit m mērķgrup m, kas pieejami Labkl j bas ministrijas m jas lap .
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 izvirz t stermiņa un ilgtermiņa mērķi, noteikt intervences uzdevumus atbilstoši
problēmas specifikai un, pamatojoties uz normat vajiem aktiem, kas regulē
soci los jaut jumus, sniegt nepieciešamo pal dz bu;
 atbalst t klienta lēmumus vai veicin t klienta lēmumu sniegt liec bu par
p ridar t ju;
 apzin t iemeslus, k pēc ģimenes loceklim bijusi nepieciešam ba meklēt darbu
rzemēs, un pied v t alternat v s problēmas risin šanai;
 nepieciešam bas gad jum nodrošin t ģimenei psihologa, mediķa, jurista vai cita
speci lista konsult cijas;
 ja cietus persona inficējusies ar seksu li transmis vaj m slim b m, HIV/AIDS vai
ieguvusi citu slim bu, kas izplat s dzimumkontakta ce , partneri par to var
informēt tikai persona pati. Soci lais darbinieks motivē cilvēku tirdzniec b
cietušo personu iesaist ties rstniec bas pas kumos5.
J atceras, ka soci l darbinieka ilgtermiņa mērķis ir klienta psihosoci l s situ cijas
uzlabošana un soci l s funkcionēšanas atjaunošana iedarbojoties uz personas problēmu
cēloņiem. T k personai, kura cietusi no cilvēku tirdzniec bas, ir visai komplicētas problēmas,
l dz ar to ir nepieciešami specifiski resursi, kurus piesaist t intervences gait .
Soci l darba speci listam, uzs kot pal dz bas sniegšanu cilvēku tirdzniec b cietušai
personai un, izvērtējot, k da pal dz ba būtu nepieciešama, paša uzman ba j pievērš klienta paša
resursiem. Katr individu l soci l gad juma risin šan var piesaist t daž du profesiju
p rst vjus un starpnozaru institūcijas. J uzsver, ka katrs profesion lis izvirza savu mērķi un
uzdevumus, k viņš savas kompetences robež s var pal dzēt cilvēku tirdzniec b cietušajai
personai, tas var būt psihologs, psihoterapeits, jurists, medic nas darbinieks vai ģimenes rsts,
policists u.c.
Viens no atbalsta meh nismiem ir valsts finansēta soci l s rehabilit cijas programma
cilvēku tirdzniec bas upuriem. Ja persona ir cilvēku tirdzniec bas upuris vai t ir cietusi cilvēku
tirdzniec b , soci l darba speci lista pien kums ir informēt personu par iespēj m saņemt valsts
finansētu pal dz bu savu problēmu risin šan . Ja soci l darba speci lists, atbilstoši MK
noteikumu Nr.889 2.pielikumu minētajiem kritērijiem ir identificējis, ka persona ir cietusi
cilvēku tirdzniec b , tad vispirms nepieciešams informēt pakalpojuma sniedzēju, ar kuru
Labkl j bas ministrija noslēgusi l gumu par pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma sniedzēja
izveidota kompetenta komisija novērtēs personas atbilst bu cilvēku tirdzniec bas upura
kritērijiem un nosūt s personas novērtēšanas protokolu SIVA. SIVA nekavējoties (l dz trim
darba dien m), pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu personai vai personas uzņemšanu
soci l s rehabilit cijas saņēmēju rind vai atteikumu piešķirt personai pakalpojumu.
Sadarb ba ar soci lo dienestu valsts finans t pakalpojuma sniegšanas laik
J ņem vēr , ka 180 dienu periods, kad persona saņem valsts apmaks tu pakalpojumu,
ir nepietiekams piln gai cilvēku tirdzniec bas rad to seku novēršanai. Cilvēku tirdzniec bas
upuru soci l rehabilit cija ir ilgtermiņa process, kas var ilgt daudz ilg ku laiku k valsts
finansētais pakalpojums. Jau pakalpojuma sniegšanas laik pakalpojuma sniedzējam vair kk rt
n kas p rskat t cilvēku tirdzniec b cietuš s personas vajadz bas, nodrošin mos pakalpojumus
un sadarb bas organizēšanu, lai pal dz ba būtu efekt va un būtu vērsta uz ilgtermiņa mērķiem.
Soci l s rehabilit cijas period vienas vajadz bas personai var izzust, bet rasties citas. T pēc
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būtiski, lai personai, kura cietusi cilvēku tirdzniec b , sniegtais pakalpojums būtu
multidisciplin rs, elast gs un ilgstošs. 6
T k inform cija par to, ka persona cietusi no cilv ku tirdzniec bas, ir
konfidenci la, jebkura inform cija no pakalpojuma sniedz ja soci lajam dienestam var
tikt nosūt ta tikai ar pašas personas piekrišanu.
Ide laj model personas dz vesvietas vai potenci l s dz vesvietas soci lais dienests ar
personas piekrišanu tiek piesaist ts k sadarb bas partneris jau laik , kad persona saņem valsts
apmaks to soci l s rehabilit cijas pakalpojumu. Ir gad jumi, kad paralēli soci l s rehabilit cijas
un reintegr cijas procesam cilvēku tirdzniec bas gad jumos norit krimin lprocess un tiesved ba.
Šis process cilvēku tirdzniec bas upurim bieži ir oti smags, sarežģ ts un traumējošs, t pēc
svar gi nodrošin t, lai cilvēku tirdzniec bas upuris saņemtu speci listu atbalstu sadarb bai ar
ties bsarg jošaj m institūcij m visos krimin lprocesa posmos, s kot ar izmeklēšanu un beidzot
ar tiesved bu gan Latvij , gan rzemēs. T pēc nepieciešama cieša sadarb ba starp pakalpojuma
sniedzēju, ties baizsardz bas iest dēm7 un pašvald bas soci lajiem dienestiem.
Ja klients ir piekritis soci l dienesta iesaistei pakalpojuma sniegšanas laik , tad
pakalpojumu sniedzējs visu pakalpojuma sniegšanas laiku sadarbojas ar klienta pašvald bas
soci lo dienestu, nodrošinot inform cijas apmaiņu, lai kop gi risin tu cilvēku tirdzniec bas
upura problēmas. oti svar gi, ka pakalpojuma sniegšanas laik notiek intens va sadarb ba starp
pakalpojumu sniedzēju un pašvald bas soci lo darbinieku, kas p rņems soci lo gad jumu pēc
valsts apmaks t s soci l s rehabilit cijas beig m, lai persona, kura atz ta par cilvēku
tirdzniec bas upuri, tiktu veiksm gi reintegrēta sabiedr b un darba tirgū. Svar gi ir, ka jau valsts
finansēt pakalpojuma sniegšanas laik personai ir pieejami soci lo dienestu pied v tie
pakalpojumi un resursi, piemēram, pakalpojuma sniegšanas laik cilvēku tirdzniec b cietus
persona var saņemt materi lu atbalstu, kas saist ti piemēram ar dz vojam s telpas res maksu un
maksu par pakalpojumiem, kas saist ti ar dz vojam s telpas lietošanu, vai ar tiek ieg d ts
kurin mais. Būtiski, ka cilvēku tirdzniec b cietus persona paralēli pakalpojumiem saņem ar
dz vesvietas pašvald bas soci la darbinieka atbalstu un iedrošin jumu, jo katrs personas
problēmu risin šan iesaist tais speci lists var dot būtisku ieguld jumu personas resocializ cijas
proces .
Ja soci lais dienests piesaist s k sadarb bas partneris jau laik , kad persona saņem
pakalpojumu, sadarb ba tiek turpin ta pēc pakalpojuma saņemšanas, pamatojoties uz klientam
nepieciešamiem un pašvald bai pieejamiem resursiem. K minēts iepriekš, liel koties cilvēku
tirdzniec b cietus persona pakalpojuma saņemšanas laik nedz vo pie pakalpojuma sniedzēja.
Iesaistot pakalpojuma sniegšan soci lo dienestu, personai tiek nodrošin ts plaš ks pakalpojuma
un pal dz bas kl sts klienta soci l s situ cijas uzlabošan .
Sadarb ba ar soci lo dienestu p c valsts finans t pakalpojuma sniegšanas
Ir gad jumi, kad persona nepiekr t, ka pakalpojumu sniedz js inform t s
dz vesvietas soci lo dienestu. Personas piesardz ba sadarb b ar soci lo dienestu ir pamatota,
jo persona neuzticas nevienam, t.sk. dz vesviet pieejamajiem speci listiem (vair k rakstur gs
maz s pašvald b s).
K liecina prakse, personai ir pamats dom t, ka, ja nepiederošas personas uzzin s par
cilvēku tirdzniec bas faktu, persona saskarsies ar vair k m problēm m:
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 sabiedr bas negat vo, nosodošo attieksmi;
 ģimene un draugi nespēj pieņemt un p rdz vot smago notikumu;
 neveiksm g darba pieredze apgrūtina jaunu darba attiec bu veidošanu;
 jaunas profesijas vai p rkvalifik cijas nepieciešam ba, bet ir grūt bas to realizēt.8
Š d gad jum pakalpojumu sniedzēji tiek aicin ti motivēt personu sadarb bai ar
soci lo dienestu, bet soci lajiem dienestiem ir j ievēro konfidencialit tes princips, lai
inform cija par personas problēm m netiktu izplat ta pašvald bas iedz vot ju vidū.
Var būt situ cijas, kad inform cija par pabeigtu kursu non k dienesta r c b
tikai p c pakalpojuma beig m. Gad jumos, kad klientam ir problēmas, kuru dē viņš ir vērsies
soci laj dienest pēc pal dz bas, un klients informē soci lo darbinieku, ka viņš ir saņēmis
soci l s rehabilit cijas pakalpojumu k persona, kura cietusi no cilvēku tirdzniec bas. Soci lais
dienests, ievērojot konfidencialit tes principus, rakstiski pieprasa inform ciju par klientam
sniegto pakalpojumu apjomu un soci l gad juma progresu no soci lo pakalpojumu sniedzēja,
kurš ir nodrošin jis pakalpojumu. Šaj gad jum pakalpojumu sniedzējs soci lajam dienestam
nosūta inform ciju par gad jumu un ietiekumus turpm kam darba ar klientu.
Ar š da inform cijas apmaiņa ir vērtējama pozit vi, jo vismaz pakalpojuma beigu f zē
persona ir piekritusi sadarboties ar soci lo dienestu un tiks nodrošin ta pakalpojuma pēctec ba.
Sadarb ba ar klientu tiek turpin ta, un pakalpojumi klientam tiek sniegti, pamatojoties uz
klientam nepieciešamiem un pašvald bai pieejamiem resursiem un balstoties uz pakalpojumu
sniedzēja rekomend cij m.
Svar g kie soci l darbinieka uzdevumi darb ar cietuš s personas ģimeni pēc
traumatisk s pieredzes:
 j turpina apzin t un izvērtēt ģimenes soci lo situ ciju un, pamatojoties uz soci lo
likumdošanu, sniegt nepieciešamo pal dz bu;
 iedarboties uz iemesliem, k pēc ģimenes loceklim bijusi nepieciešam ba meklēt
darbu rzemēs, un pied v t alternat v s problēmas risin šanai;
 nepieciešam bas gad jum nodrošin t ģimenei psihologa, mediķa, jurista vai cita
speci lista konsult cijas. 9
Soci l s „rehabilit cijas ilgums un pozit vs soci l gad juma risin jums liel koties
atkar gs no pašas personas spējas pieņemt situ ciju, mērķtiec gi izmantot pied v to pal dz bu un
vēlmi integrēties sabiedr b ”10. Ir gad jumi, kad persona neprot organizēt savu dz vi ar pēc
pakalpojuma saņemšanas, l dz ar to past v risks, ka persona atk rtoti var non kt cilvēku
tirdzniec b . Cilvēku tirdzniec bas upuriem ir rakstur ga tendence atk rtoti nok ūt cilvēku
tirdzniec b . oti būtiski, ka reintegr cijas posm cilvēku tirdzniec b cietus persona saņemtu
pal dz bu ilgtermiņ un sniegt pal dz ba būtu savstarpēji pēctec ga un tiktu izvirz ti un sasniegti
ilgtermiņa mērķi, persona tiktu iesaist ta, piemēram, kvalifik cijas celšan un t l kizgl t b , kas
autu atrast darbu un veiksm gi iesaist ties sabiedr b .
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Inform cija par sadarb bas partneriem, ja sniedzams atbalsts personai,
kas cietusi cilv ku tirdzniec b
1.Valsts policij - vēršoties person gi jebkur Valsts policijas iecirkn ar iesniegumu, nor dot datus par sevi,
p rk puma būt bu vai nosūtot iesniegumu Valsts policijai pa pastu vai zvanot Valsts policijas Galven s
Krimin lpolicijas p rvaldes Organiz t s noziedz bas apkarošanas p rvaldei t lr. 67075372.
Zvanot uz t lr.112 vai 110, ja nepieciešama tūl t ja policijas pal dz ba.
2.Valsts darba inspekcij – vēršoties person gi ar iesniegumu Valsts darba inspekcij R g (Kr.Valdem ra iel 38
k-1, R g ) vai jebkur reģion laj Valsts darba inspekcij , nor dot datus par sevi, darba devēju un p rk puma
būt bu vai nosūtot iesniegumu pa pastu (Kr.Valdem ra iel 38 k-1, R g , LV-1010), vai izmantojot elektronisko
parakstu (iespēja ziņot ar anon mi VDI m jas lap ).
 Konsultat vie t lru i: 67186522, 67186523
 Anon mais uztic bas t lrunis: 67312176
 Fakss: 67021718
 E-pasts: vdi@vdi.gov.lv
 M jas lapa: www.vdi.gov.lv
3. rlietu ministrija Konsul rais departaments– pal dz ba rk rtas situ cij s rzemēs
 Adrese: Elizabetes iela 57, R ga, LV-1050
 Konsultat vais t lrunis: (+371) 67 016 364
 Diennakts t lrunis: (+371) 26337711
 Fakss: 67828274
 E-pasts: palidziba@mfa.gov.lv
 M jas lapa: http://www.mfa.gov.lv
4. Biedr b "Patv rums "Droš m ja""
 Adrese: L čplēša iela 75-1, R ga, LV-1011
 Uztic bas t lrunis cilv ku tirdzniec bas mazin šanai: +371 67898343, +371 28612120,24/7, bezmaksas
 E-pasts: drosa.maja@apollo.lv
 M jas lapa: www.patverums-dm.lv
5. Biedr b "Resursu centrs sieviet m "Marta""
 Adrese: Mat sa iela 49-3, R ga, LV-1009
 Konsultat vais t lrunis: 67378539
 Karstais informat vais t lrunis: 8000 2012, darba dien s 10:00 - 18:00, bezmaksas
 E-pasts: centrs@marta.lv
 M jas lapa: www.marta.lv
6. Biedr b "Par br vu Vidzemi no cilv ku tirdzniec bas"
 Adrese: "Divupes", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV-4853
 T lrunis: 29640078
 E-pasts: pbvnct@tvnet.lv
7. B RNU UN PUSAUDŽU UZTIC BAS T LRUNIS 116111
Darba dien s 08.00-23.00, sestdien s 08.00-22.00, sv tdien s 10.00-22.00.
Uztic bas t lrunis nodrošina ar E-KONSULT CIJAS bērniem un pusaudžiem, kuriem nepieciešama
psiholoģiska pal dz ba, atbalsts kr zes situ cij , k ar bērniem un pusaudžiem, kuriem savas domas un jūtas
viegl k izteikt rakstiski (ar bērniem ar paš m vajadz b m – v jdzird giem un nedzird giem bērniem). Atbildes
tiek sniegtas tr s dienu laik no vēstules saņemšanas. Vēstuli var rakst t Valsts b rnu ties bu aizsardz bas
inspekcijas:
 M jas lap : http: www.bti.gov.lv sada „uztic bas t lrunis” apakšsada „E-konsult cijas bērniem un
pusaudžiem” http://www.bti.gov.lv/lat/lietotaju_ertibam/uzdod_jautajumu
 Rakstot uz e-pasta adresi: uzticibaspasts116111@bti.gov.lv
8. Interneta vietne par cilv ku tirdzniec bas jaut jumiem: www.cilvektirdznieciba.lv
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