
"Naudas mūlis" ir persona, kura nodod 
(elektroniski vai skaidrā naudā)  no trešās 
personas saņemtu naudu citai personai, 
saņemot par to komisijas maksu. 

Noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu legalizācija 
ar citu personu 
("naudas mūļu") 
starpniecību
Tas ir veids, kādā tiek legalizēti 
naudas līdzekļi

PAZĪMES, KAM JĀDARA 
UZMANĪGU

Negaidīti piedāvājumi, kas sola "vieglu naudu"

Darba piedāvājumi no ārzemju uzņēmumiem, kuri 
meklē "vietējos aģentus", kuri rīkotos to vārdā

Nosūtītāja e-pasta adresē visdrīzāk būs izmantots 
tīmekļa pakalpojumu sniedzēja (Gmail, Yahoo!, 
Hotmail utt.) domēna vārds, nevis  uzņēmuma, kurš 
raksta, nosaukum

Slikti formulēti teikumi ar gramatikas kļūdām

Visa saziņa un darījumi notiek tikai un vienīgi 
tiešsaistē

Darba pienākumos vienmēr ir norādīta nepieciešamība 
izmantot savu bankas kontu

Nav norādītas prasības pret nepieciešamo izglītību 
vai pieredzi

Ja domā, ka esi iesaistīts krāpšanas shēmā kā "naudas mūlis", nekavējoties pārtrauc naudas pārskaitījumu veikšanu. 
Informē savu banku vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju un vērsies vietējā policijā.

Ko darīt attiecīgajā situācijā?

#NeesiMūlis

Lai krāpšana izskatītots ticami, noziedznieki var 
izveidot īsta uzņēmuma tīmekļa vietnes kopiju ar 
adresi, kas līdzīga īstajai.

saziņa personīgi vai e-pastā;

izmantojot ziņojumu 
lietotnes (piem., WhatsApp, 
Viber, Telegram);

sociālie mediji (piem., 
Facebook, Instagram);

uznirstošās reklāmas.

bezdarbniekus, studentus un personas ar 
finansiālām grūtībām.

personas, kuras ir jaunākas par 35 gadiem, 
ieskaitot nepilngadīgos

ārzemniekus;

Noziedznieku izmantotās metodes 
"naudas mūļu" vervēšanai:

Izpēti un uzmeklē informāciju par  ikvienu uzņēmumu 
vai personu, kas piedāvā darbu.

Nekad nedod savus bankas datus personai, kuru nepazīsti 
un kurai neuzticies.

Atsakies no jebkādiem piedāvājumiem, kas sola "vieglu 
naudu". Ja piedāvājums šķiet pārāk labs, lai būtu patiess, 
tas visdrīzāk tāds nav.

NODERĪGI PADOMI

Visbiežāk par mērķi izvēlas šādas personas:



"Viegla nauda" bez piepūles?

Ja kāds piedāvā tev naudu par tava bankas konta izmantošanu naudas 
pārskaitījumiem un piedāvā par to samaksāt, tad šī persona lūdz tevi 
kļūt par "naudas mūli".

Tā ir naudas atmazgāšana, tas ir 
prettiesiski un tev var draudēt 
smagas sekas.

Nepazīstama persona sazinās ar tevi 
personīgi un lūdz izmantot tavu 

bankas kontu, lai veiktu naudas 
pārskaitījumus par atlīdzību.

Tevi pārliecina, ka ne ar ko 
neriskē.

Tev pastāsta to, kas būs jādara 
un cik daudz naudas jau 
paspēja nopelnīt citi, 
nodarbojoties ar to pašu.

Dažādu iemeslu dēļ naudas 
atmazgātāji vienmēr lūgs, lai tu 

norādītu savu bankas kontu, vai 
arī lūgs atvērt jaunu kontu.

Tu palīdzēsi noziedzniekiem 
anonīmi veikt noziedzīgi iegūtas 

naudas pārskaitījumus uz dažādām 
valstīm.

Tas skan pārāk labi, lai būtu patiesība!

#NeesiMūlis



Tev šķiet, ka tu varētu būt iesaistīts shēmā 
"naudas mūļa" lomā?

Nekad neatver bankas kontu pēc tikko satiktas 
personas lūguma.

Nekad nedod savus bankas datus personai, 
kuru nepazīsti un kurai neuzticies.

Esi piesardzīgs, saņemot negaidītu piedāvājumu, 
kas sola "vieglu naudu". Ja piedāvājums šķiet 
pārāk labs, lai būtu patiess, tas visdrīzāk tāds nav.

Nekavējoties pārtrauc naudas pārskaitījumu veikšanu.
Informē savu banku vai maksājumu pakalpojumu sniedzēju un 

Valsts policiju. Vērsies pēc palīdzības policijā!

Ja pārtrauksi sadarboties ar noziedzniekiem, vari kļūt par 
uzbrukuma vai draudu upuri.

Iespējams, nākotnē tu nevarēsi saņemt sociālos 
pabalstus.

Tev var draudēt brīvības atņemšana, naudas sods 
vai piespiedu darbs.

Banka var slēgt tavu kontu un vairs nevarēsi atvērt 
jaunu kontu.

Nepalīdzi noziedzniekiem!

Tas nav tā vērts!



#ĀTRANAUDA
#VIEGLANAUDA

 #NAUDASATMAZGĀŠANA

Ja kāds piedāvā tev naudu par tava bankas 
konta izmantošanu naudas pārskaitījumiem, 
tad šī persona lūdz tevi kļūt par "naudas mūli".

Sekas var būt 
smagas!

#NeesiMūlis



Nepazīstama persona 
sazinās ar tevi un lūdz 
izmantot tavu bankas 

kontu, lai veiktu naudas 
pārskaitījumus par 

atlīdzību.

Tev pastāsta to, kas tev 
būs jādara un cik daudz 

naudas jau paspēja 
nopelnīt citi, 

nodarbojoties ar to pašu.

Tevi lūdz dot savu 
bankas konta numuru.

Tev piedāvā lielāku 
komisijas maksu, ja 
iesaistīsi vairāk 
"naudas mūļu".

Tevi pārliecina, ka tu, 
izmantojot šo iespēju, 
ne ar ko neriskēsi.

Nekad neļauj rīkoties ar savu bankas kontu 
personai, kuru nepazīsti un kurai neuzticies.

Nekad neatklāj savas internetbankas 
piekļuves datus vai kartes informāciju (piem., 

PIN numuru, kartes verifikācijas numuru vai 
citus piekļuves kodus).

Esi piesardzīgs, ja 
saņem negaidītu 

piedāvājumu, kas sola 
"vieglu naudu".

Esi piesardzīgs, saņemot darba 
piedāvājumus, ja visa ar darbu 
saistītā saziņa un darījumi 
notiek tikai tiešsaistē.

Iegūsti vairāk informācijas par ikvienu 
uzņēmumu vai personu, kas piedāvā tev 
darbu.

sociālos medijus (piem., Facebook, Instagram, Snapchat)
saziņas lietotnes (piem., WhatsApp, Viber, Telegram, 
Messenger)
viltus darba piedāvājumus (piem., “naudas 
pārskaitīšanas aģenta” darbs)
tiešsaistes uznirstošās reklāmas
saziņu personīgi vai e-pastā

"Naudas mūlis" ir persona, kura 
nodot (elektroniski vai skaidrā 
naudā)  no trešās personas saņemtu 
naudu citai personai, saņemot par to 
komisijas maksu. 

Ja pārtrauksi sadarboties 
ar noziedzniekiem, vari 
kļūt par uzbrukuma vai 

draudu upuri.

Banka var slēgt tavu 
kontu un tu vairs nevarēsi 
atvērt jaunu kontu vai arī 
saņemt kredītkarti.

Iespējams, tu nevarēsi 
saņemt studiju vai 
hipotēkāro kredītu.

Tev var draudēt brīvības 
atņemšana, naudas sods 
vai piespiedu darbs.

"Viegla nauda" bez piepūles?

Tas skan pārāk labi, lai būtu patiesība!

Noziedznieki var sazināties ar tevi, izmantojot:

Neesi iesaistīts naudas atmazgāšanas ķēdē

Tas nav tā vērts



"Naudas mūlis" = naudas atmazgāšanas 
shēmā iesaistītā persona

Tev šķiet, ka kāds no 
taviem paziņām varētu 

būt iesaistīts shēmā 
kā "naudas mūlis"?

Personas, kuras darbojas kā 
"naudas mūļi", palīdz 

noziedzniekiem legalizēt 
noziedzīgi iegūtus līdzekļus 

un palikt nezināmiem.

Nekavējoties pārtrauc naudas 
pārskaitījumu veikšanu. 
Informē savu banku vai 
maksājumu pakalpojumu 
sniedzēju  un Valsts policiju. 
Turklāt, ja saziņa notika caur 
sociālajiem medijiem, informē 
platformas nodrošinātāju par 
attiecīgo kontu.

Brīdini viņu par sekām. 
Mudini viņu pārtraukt šo 
darbību un pēc iespējas 

ātrāk vērsies policijā.

Ko darīt, ja tev šķiet, ka 
tu varētu būt iesaistīts 
krāpšanas shēmā 
"naudas mūļa" lomā?
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