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Savvaļas dzīvnieku un augu 
kontrabandasveidi

•“Ķermeņa iepakojums” jeb īpatņa 
slēpšana kontrabandista drēbēs

•Konteineri, kastes, u.c. iepakojumi

•Transportlīdzekļi un to nodalījumi

•Sugu maskēšana 

•Dokumentu viltošana



“Ķermeņa iepakojums”

• Jostas ar kabatiņām, kas aptītas ap ķermeni

• Speciālas somas ap kaklu vai vidukli

• Speciāli pielāgots apģērbs ar iešuvēm, kabatām u.c.

• Vestes, zeķes u.c.



Josta ar konteineriem



Speciāli izgatavots apakškrekls ar kabatām. 



Zeķes



Konteineri, kastes, u.c. iepakojumi

• Lidostas bagāža (dīvaina bagāža – vecas kasetes, 
nesaderīgi priekšmeti u.c.)

• Konteineri un kastes:
– Pārveidoti konteineri ar papildus iedobēm
– Konteineri ar zemas vērtības precēm tiek pārvadāti pa 

garām, neizdevīgām distancēm
– Konteineros legālā krava ir sajaukta ar nelegālo

• Pasta sūtījumi



Dāvanu kaste rokas bagāžā (ievietots ērglis)



Legālajā kravā ieslēpti nelegāli, kūpināti pērtiķi



Deklarētam lāča izbāzenim vidū sabāzti dažādi citi nelegāli 
izbāzeņi



Caur pastu sūtīti rāpuļi, kas deklarēti kā preces, kas nav 
dzīvnieku izcelsmes



Ar maisiņiem piebāzts dators, kuros atrodas dažādi rāpuļi



Eksotiski tauriņi grāmatās (pasta sūtījums)



Transportl īdzekļi un to nodalījumi

• Transportlīdzeklis ar tajā esošajiem 
nodalījumiem un slēptuvēm, piem., riepas, 
bagāžnieks, vai speciāli “uzlabots aprīkojums”

• Bagāža - somas un kastes
• Nekārtība salonā



45 papagaiļi bagāžnieka nodalījumā



Dzīvnieki iejaukti starp atkritumiem



Sugu maskēšana

• Neparasta smaka vai spēcīga smarža

• Sabojāta konteineru, pudeļu u.c. aizdare

• Nepabeigti vai reģionam netipiski mākslas 
darbi

• Nesakritība starp preci un tās cenu



Dubļi, māls, krāsas un papīrs tiek bieži izmantots, lai maskētu 
ziloņkaula vai vērtīgas koksnes izstrādājumus).



Kristalizēta lāču žults tiek deklarēta kā sēņu tēja



Ziloņkauls ieslēpts mēbelēs un citos izstrādājumos (jāpievērš
uzmanība sūtījumiem no riska valstīm, piem., Āfrikas)



Ķīmiski apstrādāts melnais korallis, atgādina koka gabaliņus. 
Nodod jūras smarža



Bruņurupuča vai pitona ādas apaviem pa virsu uzvelk plānu 

liellopu ādu.



• Kontrabanda iejaukta starp legālo kravu

• Tiek pārvadāta viena, bet deklarēa cita suga

Dokumentu viltošana



I pielikuma sugas deklarē kā izskatā līdzīgas II pielikuma sugas, 
turklāt viltoti dokumenti



Šī br īža kontrabandas savvaļas 
sugu īpatņu TOP 5



I Degunradža ragi



II Ziloņkauls



III Kosmētika un pārtikas piedevas ar Hoodia sp., 
Saussurea lappa (costus), Aloe sp. (izņemot Aloe

vera), Mochus sp. u.c. sugām



IV Rāpuļi (bruņurupuči, čūskas, 
krokodilveidīgie)



V “Bushmeat” jeb savvaļas 
dzīvnieku gaļa 



• Lielākā daļa nelegāli pārvadāto CITES īpatņu 
ir dzīvnieku/augu produkti

• ES tirgus īpatnība – vienreiz nelegāli ievests 
izplatās pa visām dalībvalstīm



Apdraudētās Latvijas CITES sugas

• Plēsīgie putni un putnu olas

• Ūdri, lūšu, vilku trofejas, ādas

• Orhidejas


