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Projekta mērķi un vispārīga informācija 

 

Projekta ELECT THB virsmērķis ir uzlabot cilvēku tirdzniecības 

seksuālās un darba ekspluatācijas nolūkos identificēšanu un 

izmeklēšanu, kā arī stiprināt sadarbību starp tiesībsargājošajām 

iestādēm un citām iesaistītajām pusēm, lai to apkarotu. 

 

Projekts izstrādāts ciešā sadarbībā ar tiesībsargājošajām 

iestādēm un citām institūcijā Somijā, Igaunijā un Latvijā, lai 

stiprinātu zināšanas un pieeju cilvēku tirdzniecības novēršanai. 

Cilvēku tirdzniecība ir pārrobežu noziegums. Lai legalizētu un 

slēptu nelikumīgās plūsmas un noziedzīgi iegūtus līdzekļus, 

noziedznieki savas darbības slēpšanai izmanto sarežģītas shēmas 

– apakšlīgumu slēgšanu, darbinieku norīkošanu darbā. Cilvēku 

tirdzniecība un plašāka ēnu ekonomika un finanšu noziegumi arī 

ir cieši saistīti. Tāpēc projekta uzdevums ir izjaukt cilvēku 

tirdzniecības finanšu uzņēmējdarbības modeli, kas palīdzēs 

cīnīties pret cilvēku tirgotāju, peļņas guvēju, lietotāju un 

ļaunprātīgo personu nesodāmību. 

ELECT THB projekta rezultāti: 

 cilvēku tirdzniecības izmeklēšanas un apsūdzības 

kapacitātes stiprināšana; 

 novērsti finanšu ieguvumi no cilvēku tirdzniecības; 

 palīdzība upuriem tievedības procesā. 

ELECT THB aktivitātes: 

 paaugprakšu un gūto atziņu apzināšana cilvēku tridzniecības 

novēršanas un apkarošanas jomās; 

 vispatveroša tiešsaistes izmeklēšanas rīka izstrāde; 

 vizualizācijas rīka izstrāde cilvēku tridzniecības ķēdes 

atšķetināšanai; 

 virtuālas apmācību programmas izstrāde, pamatojoties uz 

jaunāko informāciju par cilvēku tridzniecības modus 

operandi; 

 4  nacionāla mēroga apmācības; 

 2 starptautiskas darbnīcas; 

 2 izpētes vizītes – viena Polijā un viena Ukrainā. 

Kontaktinformācija: 

 Anniina Jokinen, projekta vadošais partneris, projekta 

vadītāja Somijā, HEUNI vecākā projektu vadītāja: 

anniina.jokinen@om.fi;  

mailto:anniina.jokinen@om.fi
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 Anna Markina, projekta vadītāja Igaunijā, Tartu 

Universitātes Tiesību institūta Tiesību Socioloģijas 

lektore: anna.markina@ut.ee;  

 Agnese Zīle-Veisberga, projekta vadītāja Latvijā, 

Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta 

vecākā eksperte: agnese.veisberga@iem.gov.lv.  
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