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Projekts «Cilvēku tirdzniecības novēršana, 
izmeklēšana un upuru repatriācija»

International Organization for Adolescents /ASV/ 
sadarbībā ar Cross-Sektor Solutions, LLC /ASV/ un 

Latvijas Jaunatnes Veselības centra Padomi

Projekta pamatmērķis:

palielināt Valsts institūciju un nevalstisko organizāciju 

sadarbības efektivitāti cīņā ar cilvēku tirdzniecību, izmantojot 

saskaņotas novēršanas un izmeklēšanas tehnikas



Starpprofesionāļu komanda
Liepās pilsētas virsprokurors, grupas vadītājs 

Liepājas pilsētas domes pārstāvis, grupas koordinators 

Pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu nodaļas inspektore

Valsts policijas pārstāvis

Kriminālpolicijas pārstāvis

Valsts robežsardzes Liepājas pārvaldes imigrācijas dienesta pārstāvis

Kurzemes apgabaltiesas tiesnese

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieks

Nodarbinātības valsts aģentūras EURES nodaļas speciālistes

Bāriņtiesas vadītāja

Izglītības pārvaldes bērnu tiesību aizsardzības nodaļas speciāliste

Liepājas sociālā dienesta speciālisti (Liepājas Universitātes lektori)

Pilsētas laikraksta «Kurzemes vārds» žurnāliste



Grupas kompetences stiprināšana

Cilvēku tirdzniecības novēršana, izmeklēšana un upuru repatriācija, 2003

Sabiedrības iesaistīšana cilvēku tirdzniecības ierobežošanā, Latvijas Jaunatnes Veselības centra 

padome, 2004

Tikšanās ar ASV konsulu Landonu R. Teiloru un citiem vēstniecības darbiniekiem, 2006

I.Dobelniece, LR Iekšlietu ministrija, A. Vaišļa, LR Valsts policija, A.Bergmanis LR 
Prokuratūra, DAPHNE, 2007

Konference «Sadarbība, neskatoties uz atšķirībām», DAPHNE, 2008

Lai apturētu cilvēku tirdzniecību seksuālajai ekspluatācijai – izaicinājumi un iespējas», 
Resursu centrs «Marta», CASTEB, Polija, Gdiņa, 2008

Pārdotā brīvība, Philip Morris International, «Patvērums «Drošā māja»», 2012

Stiprinot pašvaldību lomu darbam cīņā ar cilvēku tirdzniecību, STROM I un II, BJVP, IeM, 2015 –

2017

Novēršot cilvēku tirdzniecību un fiktīvās laulības: daudznozaru risinājums, HESTIA, 2016



Preventīvais darbs ar jauniešiem  
«Tava drošība darbā ārzemēs»

Problēmraksti pilsētas laikrakstā

Informatīvais buklets vidusskolēniem un studentiem

Piedalīšanās audzināšanas stundās 

Piedalīšanās skolu vecāku sapulcēs

Konsultācijas jauniešiem un vecākiem





Speciālistu apmācība
Starpinstitūciju sadarbība pret cilvēktirdzniecību dienvidaustrumu reģionā

DAPHNE II, 2008

• 4 interaktīvi apmācību semināri: 

«Cilvēku tirdzniecība – no atpazīšanas līdz reintegrācijai»

• Apmācīti 120 dalībnieki:

Sociālie darbinieki

Valsts un pašvaldības policijas pārstāvji

Izglītības pārvaldes speciālisti

Robežsardzes pārstāvji

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes darbinieki

Nevalstisko organizāciju pārstāvji

Prokuratūras pārstāvji

Tiesu pārstāvji



Normatīvais ietvars
Starptautiskā ietekme

• Eiropas Padomes Konvencijas par cīņu pret cilvēku tirdzniecību 
īstenošanas Latvijā novērtēšana (GRETA) I un II kārtas novērtēšana

• Dalība pētījumā - studente no Kalifornijas

Nacionālā ietekme

• Par darba grupu Programmas cilvēku tirdzniecības novēršanai 2009.-
2013.gadam īstenošanas koordinēšanai, Atis Dzērvēns, 2013

Pašvaldībā

• Grupa bez juridiska statusa
• Grupas koordinators
LPD sabiedrības pārvaldes speciālista darba aprakstā - Piedalīties pašvaldības un 
citu organizāciju komisiju, konsultatīvo padomju un darba grupu darbā par 

nevalstisko organizāciju, integrācijas, diskriminācijas un cilvēku tirdzniecības 
novēršanas, bērnu un ģimeņu tiesību aizsardzības u.c. jautājumiem



Normatīvais ietvars

Liepājas Sociālais dienests

• Cilvēku tirdzniecības upuru identificēšana – sadarbība ar citām institūcijām

• Primārā palīdzība cilvēktirdzniecības upuriem (dzīves vieta, pārtika, 

pabalsts)

• Valsts apmaksāta sociālā rehabilitācija biedrībās «Patvērums «Drošā 

māja»» vai «Resursu centrs sievietēm «Marta»»

• Sociālā dienesta klientu izglītošana cilvēku tirdzniecības jautājumos

• Resursu centrs sievietēm «Marta» struktūrvienība Liepājā



Starpprofesionāļu komandas funkcionējošā loma

Uzticības veidošanās profesionāļu starpā

Tiešas komunikācijas esamība starp citu institūciju speciālistiem

Dažādie skatījumi uz cilvēku tirdzniecības problēmu caur komandas locekļu
padziļinātām zināšanām un ieskatiem problēmā

Paplašinās problēmas risināšanas alternatīvas

Ieguvums

Uzticība tiesībsargājošām iestādēm, kas tiek novadīta līdz klientam

Iespēja balstīties uz to, ka starpprofesionāļu komandai ir liela loma, kā funkcionējošai 
vienībai

Savstarpējās sadarbības prakse

Piederības sajūta problēmas risināšanai grupā



Brigita Dreiže

Liepājas pilsētas domes 

Sabiedrības pārvaldes speciāliste

brigita.dreize@dome.liepaja.lv

+371 2 969 00 10
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