KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS 2020 METŲ
VEIKLOS ATASKAITA
I.

Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija ir jos veikla

2020 m. spalio 20 d. siekiant paminėti Europos Sąjungos kovos su prekyba žmonėmis dieną,
Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisija1 (toliau – Komisija) buvo susirinkusi į posėdį,
kurio metu aptarė ir sprendė COVID-19 sukeltos pandemijos įtakos prekybai žmonėmis,
bendradarbiavimo su Jungtinės Karalystės institucijomis ypatumus po BREXIT, konsulinės pagalbos
teikimo prekybos žmonėmis aukoms praktikos, nepriklausomo Kovos su prekyba žmonėmis 2017–
2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo vertinimo preliminarių rezultatų ir kitus klausimus.
Komisijos pirmininkas taip pat informavo, kad per keturis Komisijos gyvavimo metus (2016–2020
m.) buvo:
•
organizuota Komisijos posėdžių – 9;
•
skirta ir įgyvendinta pavedimų ministerijoms ir institucijoms – 68;
•
sustiprintas tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir įgyvendintos Kovos su prekyba
žmonėmis 2017–2019 m. veiksmų plano priemonės.
Paminėtini ir pagrindiniai Komisijos veiklos rezultatai: įsteigta Nacionalinė asociacija prieš
prekybą žmonėmis, padidintas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių pagalbą aukoms,
finansavimas (80–230 tūkst. eurų per metus), prekybos žmonėmis tema integruota į mokinių ugdymo
turinį, parengta 120 prekybos žmonėmis prevencijos konsultantų, pasirašyta Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos (VRM) ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės bendradarbiavimo deklaracija
ir kt.
Paminėtina, kad, posėdžio metu aptarusi probleminius prekybos žmonėmis klausimus,
Komisija iškėlė 7 naujus pavedimus ministerijoms ir institucijoms 2021 m. įgyvendinti. Keletas iš
Komisijos pavedimų pavyzdžių pateikiami toliau:
• Siekiant išaiškinti pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl prekybos žmonėmis mažėjimo priežastis,
ikiteisminio tyrimo institucijoms atlikti tyrimą.
• Ministerijoms ir institucijoms, rengiančioms Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022
metų veiksmų planą, atsižvelgti į NVO „Diversity Development Group“ pateiktas tyrimo
rekomendacijas.
• Policijos departamentui prie VRM ministerijos atkreipti dėmesį į COVID-19 sukeltos
pandemijos poveikį nusikalstamumui, susijusiam su prekyba žmonėmis, ir imtis priemonių šiems
nusikaltimams užkardyti.
• Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai toliau stiprinti konsulinių pareigūnų
kompetenciją prekybos žmonėmis srityje ir užtikrinti informacijos apie prekybą žmonėmis sklaidą
lietuvių bendruomenėse užsienio valstybėse.

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 785: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/19730980609211e68abac33170fc3720/asr ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016
m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1V-673: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/631e9ab083b811e6b969d7ae07280e89/asr.
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II. Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2021 m. veiksmų plano uždavinių, priemonių ir
veiksmų įgyvendinimas 2020 metais
2020 m. birželio 12 d. buvo patvirtintas naujas Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022
metų veiksmų planas2 (toliau – Planas), kuriame numatyti 4 uždaviniai (kovos su prekyba žmonėmis
koordinavimo valstybės ir savivaldybių lygmeniu stiprinimas, prekybos žmonėmis prevencijos ir
ikiteisminių tyrimų tobulinimas, pagalbos aukoms stiprinimas, specialistų kvalifikacijos kėlimas), 65
naujos ir tęstinės kovos su prekyba žmonėmis priemonės ir uždaviniai. Minėto Plano priemones ir
uždavinius 2020–2022 m. įgyvendins 16 ministerijų, organizacijų ir institucijų bei kai kurios
savivaldybės3.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2020 m. Plano priemonėms ir uždaviniams įgyvendinti įtakos
turėjo COVID-19 pandemija ir dėl jos paskelbti apribojimai šalyje4: ministerijoms, institucijoms ir
organizacijoms teko prisitaikyti prie naujų darbo sąlygų, Plano uždavinių, priemonių ir veiksmų
įgyvendinimo nuotoliniu būdu.
Toliau apžvelgiami 2020 m. Plano keturių numatytųjų uždavinių, priemonių ir veiksmų
įgyvendinimo rezultatai. Išsamesnė informacija apie uždavinių, priemonių ir veiksmų įgyvendinimą
pateikta Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2021 m. veiksmų plano priemonių įgyvendinimo 2020
m. priede (toliau – Priedas).
1 uždavinys – stiprinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą.
Plane numatytas 1 uždavinio vertinimo kriterijus – prekybos žmonėmis ikiteisminių tyrimų,
trukusių ne ilgiau kaip 2 metus ir baigtų kaltinamuoju aktu, dalis, ne mažiau kaip, procentas (70
proc.). 2020 m. pasiekta numatyto vertinimo kriterijaus reikšmė – 55,5 proc. Atsižvelgus į tai,
teigtina, kad Plane siektinas 1 uždavinio kriterijus (70 proc.) neįgyvendintas.
2020 m. 1 uždavinį sudarė 16 Plano priemonių ir veiksmų, kurias numatė įgyvendinti VRM,
GP, VDI, PD, savivaldybės ir NAPPŽ. Paminėtina, kad 2020 m. 1 uždavinyje numatyti penki
priemonių ir veiksmų kriterijai nebuvo pasiekti: 01.01.01. priemonė ir jos 3 veiksmas5, 01.01.05
priemonė6 (įgyvendinta iš dalies). 01.01.01. priemonės 3 veiksmas nebuvo įgyvendintas dėl COVID19 pandemijos sukeltų apribojimų. Išsamesnė informacija apie priemonių įgyvendinimą pateikta šios
ataskaitos Priede.

Patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1V-577 „Dėl kovos su
prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų plano patvirtinimo“.
3
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (VRM), Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija
(SADM), Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (URM), Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto
ministerija (ŠMSM), Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra (GP), Nacionalinė teismų administracija (NTA),
Policijos departamentas prie VRM (PD), Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie VRM (VSAT), Migracijos
departamentas prie VRM (MD), Valstybinė darbo inspekcija prie SADM (VDI), Užimtumo tarnyba prie SADM (UŽT),
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SAMD (VVTAĮT), Nacionalinė švietimo agentūra,
Nacionalinis transplantacijos biuras prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (NTB), Nacionalinė
asociacija prieš prekybą žmonėmis (NAPPŽ), VšĮ „Ramintoja“ ir savivaldybės.
4
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „Dėl karantino
Lietuvos Respublikoje paskelbimo“.
5
01.01.01. 3 veiksmas – viešinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos veiklą žiniasklaidoje (vykdytoja –
VRM).
6
01.01.05 – sudaryti (atnaujinti) Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo grupes savivaldybėse ir organizuoti jų veiklą
ar paskirti koordinuojančius asmenis (vykdytojos – savivaldybės).
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2020 m. 1 uždavinio priemonėms ir veiksmams įgyvendinti institucijos buvo numačiusios
29,3 tūkst. EUR, priemonėms ir veiksmams įgyvendinti išleista 10 tūkst. EUR, pvz., 01.01.08
priemonei įgyvendinti skirtos lėšos (11 tūkst. EUR) nebuvo panaudotos, nes dėl pandemijos ir jos
sukeltų apribojimų renginiai vyko nuotoliniu būdu.
2 uždavinys – tobulinti prekybos žmonėmis prevenciją ir ikiteisminį tyrimą.
Numatytas 2 uždavinio vertinimo kriterijus – teigiamai įvertinti valstybės institucijų ir
įstaigų prekybos žmonėmis prevencijos ir ikiteisminių tyrimų rezultatai (vertinimas teigiamas). 2020
m. vertinimo kriterijaus reikšmė įgyvendinta iš dalies. Atsižvelgus į tai, kad buvo įgyvendinta daugiau
nei 50 proc. 2 uždavinio veiksmų ir priemonių, laikytina, kad 2 uždavinys įgyvendintas iš dalies.
2 uždavinį buvo numatyta pasiekti įgyvendinus 17 priemonių ir veiksmų, kurias buvo
numačiusios įgyvendinti šios institucijos: VRM, URM, VDI, UŽT, ŠMSM ir Nacionalinė švietimo
agentūra, PD, GP, VVTAĮT, VšĮ „Ramintoja“ ir savivaldybės. Iš Plane numatytų 17 priemonių ir
veiksmų 6 nebuvo įgyvendintos: 01.02.01 priemonės 3 veiksmas7, 01.02.02. priemonės 1 ir 2
veiksmai8, 01.02.039, 01.02.08 10ir 01.02.10 11priemonės. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad kai kurios
priemonės, pvz., 01.02.02. priemonės 1 veiksmas, laikytinos neįgyvendintomis, nes institucijos
nepateikė VRM informacijos apie priemonės arba veiksmo įgyvendinimo eigą. 01.02.01 priemonės
3 veiksmas ir 01.02.02. priemonės 2 veiksmas nebuvo įgyvendinti dėl COVID-19 pandemijos sukeltų
apribojimų. Kitų priemonių ir veiksmų neįgyvendinimo išsamios priežastys yra nurodytos Priede.
2020 m. 2 uždavinio priemonėms ir veiksmams įgyvendinti institucijos buvo nusimačiusios
43,9 tūkst. EUR, priemonėms ir veiksmams įgyvendinti išleista apie 35 tūkst. EUR.
3 uždavinys – stiprinti pagalbos nukentėjusiems ir turintiems didelę riziką nukentėti
nuo prekybos žmonėmis asmenims teikimo sistemą.
Numatytas 3 uždavinio vertinimo kriterijus – teigiamai įvertinta valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų organizuojama ir teikiama pagalba
nukentėjusiems ir turintiems didelę riziką nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims (vertinimas
teigiamas). Uždavinys laikytinas įgyvendintu iš dalies, atsižvelgus į tai, kad tarp numatytų keturių šio
uždavinio priemonių ir veiksmų dvi priemonės buvo įgyvendintos (50 proc. priemonių).
2020 m. Veiksmų plane buvo numatytos įgyvendinti keturios priemonės ir veiksmai,
susijusios su pagalbos teikimu nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti asmenims nuo prekybos
žmonėmis, kurias buvo numačiusios įgyvendinti SADM, UŽT ir savivaldybės. 01.03.01 priemonė,
kurios siektinas rodiklis suteikia pagalbą ne mažiau kaip 220 asmenų, buvo įgyvendinta iš dalies
(pasiektas kriterijus – 208 asmenų) dėl vykstančios pandemijos ir paskelbto karantino. Dvi priemonės

01.02.01 priemonės 3 veiksmas – skleisti informaciją apie kovos su prekyba žmonėmis prevenciją lietuvių
bendruomenėse užsienyje, siekiant jas įtraukti į kovą su prekyba žmonėmis (vykdytojas – URM).
8
01.02.02. priemonės 1 ir 2 veiksmai – organizuoti tikslines prevencines priemones rizikos grupėms, galinčioms nukentėti
nuo prekybos žmonėmis: socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (vykdytojas – savivaldybės) ir asmenims, ieškantiems
darbo (vykdytoja – UŽT).
9
01.02.03 priemonė – organizuoti bendrus susitikimus su savivaldybės, valstybės institucijomis ir įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, tarptautinėmis organizacijomis bei bendruomenėmis prekybos žmonėmis
prevencijos ir pagalbos aukoms klausimais (vykdytoja – UŽT).
10
01.02.08 priemonė – įkurti prokurorų ir tyrėjų bendravimo platformą (vykdytoja – GP).
11
01.02.10 priemonė – sukurti interneto tinklalapio www.pagalbavaikams.lt mobiliąją aplikaciją (vykdytoja – VVTAĮT).
7

4

pagal nustatytus vertinimo kriterijus nebuvo įgyvendintos: 01.03.03 priemonės12 1 ir 2 veiksmo
rodikliai (vykdytojas – savivaldybės) – iš viso 20 priemonių ir veiksmų – nebuvo pasiekti dėl įvairių
priežasčių: a) nebuvo įgyvendintos, b) informacija apie priemones nebuvo pateikta, c) nebuvo
poreikio, o 01.03.05 priemonė, kurios siektinas rodiklis pagal poreikį ugdyti socialinius įgūdžius ir
kompetencijas ugdymas bei integruoti į darbo rinką asmenis, nukentėjusius ar galėjusius nukentėti
nuo prekybos žmonėmis, nebuvo pasiektas, nes tokių asmenų neatsirado.
Įgyvendinta Plano 3 uždavinio 01.03.02 priemonė (vykdytoja – URM), kurios siektinas
rodiklis – suteikti pagalbą grįžtantiems į Lietuvos Respubliką nukentėjusiesiems nuo prekybos
žmonėmis užsienio valstybėse procentas (100 proc.).
2020 m. 3 uždavinio priemonėms ir veiksmams įgyvendinti institucijos buvo nusimačiusios
281,4 tūkst. EUR. 3 uždavinio rodikliams pasiekti buvo išleista apie 281,7 tūkst. EUR.
4 uždavinys – didinti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų, kuriems gali tekti
bendrauti su prekybos žmonėmis aukomis, kompetencija ir gebėjimus.
Numatytas 4 uždavinio vertinimo kriterijus – teigiamai įvertinta valstybės institucijų ir
įstaigų veikla, didinant valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų kompetencijas ir gebėjimus kovos
su prekyba žmonėmis srityje. Laikytina, kad 4 uždavinys įgyvendintas iš dalies.
2020 m. Veiksmų plane buvo numatyta įgyvendinti 17 priemonių ir veiksmų, kurių tikslas –
organizuoti kvalifikacijos kėlimą specialistams, kuriems dėl darbo specifikos tenka ar gali tekti
susidurti su asmenimis, nukentėjusiais ar galėjusiais nukentėti nuo prekybos žmonėmis. Minėtas
priemones ir veiksmus planavo įgyvendinti ŠMSM, Nacionalinė švietimo agentūra, GP, PD,
Nacionalinė teismų administracija, URM, VSAT, UŽT, VTAĮT,VRM, VšĮ „Ramintoja“ ir
savivaldybės. Nepavyko pasiekti 4 uždavinio septynių priemonių ir veiksmų numatytų vertinimo
kriterijų: 01.04.01 priemonės13 1 ir 2 veiksmų, 01.04.0214 ir 01.04.0315 priemonių, 01.04.04
priemonės 3 veiksmo16, 01.04.0617 ir 01.04.15 18priemonių. Priežastys, dėl kurių nepavyko
įgyvendinti 4 uždavinio priemonių ir veiksmų, skirstytinos taip: a) pasirinkta kita priemonės
įgyvendinimo forma nei numatytas vertinimo kriterijus, pvz., vietoje mokymų organizuotas

01.03.03. priemonė – stiprinti pagalbą nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims: 1
veiksmas „Organizuoti pagalbą nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims“ ir 2
veiksmas „Užmegzti ryšius ir stiprinti bendradarbiavimą su institucijomis, teikiančiomis pagalbą nukentėjusiems ar
galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims“.
13
01.04.01 priemonė – tobulinti pagalbos mokiniui specialistų, dirbančių mokykloje, kompetencijas prekybos žmonėmis
prevencijos srityje: 1 veiksmas „Organizuoti prekybos žmonėmis prevencijos srityje dirbančių specialistų supervizijas“
ir 2 veiksmas „Supažindinti prekybos žmonėmis prevencijos srityje dirbančius specialistus su užsienio švietimo įstaigose
taikoma prekybos žmonėmis prevencijos praktika“ (vykdytojos – ŠMSM ir Nacionalinė švietimo agentūra).
14
01.04.02 priemonė – organizuoti mokymus apie prekybos žmonėmis aukų nustatymą, jų teisių apsaugą ir nukreipimą
pagalbai suteikti švietimo specialistams, socialiniams darbuotojams, seniūnijų ir savivaldybės administracijų
darbuotojams (vykdytojos – savivaldybės).
15
01.04.03 priemonė – organizuoti mokymus dėl prekybos žmonėmis nusikaltimų specifikos, kvalifikavimo ir įrodymų
surinkimo, taip pat dėl teisės aktų dėl prekeivių žmonėmis turto konfiskavimo taikymo prokurorams, teisėjams, tyrėjams
(vykdytojai – GP ir PD).
16
01.04.04 priemonės – suteikti žinių apie prekybą žmonėmis teisėjams ir teismo savanoriams – 3 veiksmas „Sudaryti
sąlygas teisėjams kelti kvalifikaciją tarptautiniuose mokymuose prekybos žmonėmis klausimais“ (vykdytoja –
Nacionalinė teismų administracija).
17
01.04.06 priemonė – organizuoti tęstinius kvalifikacijos tobulinimo mokymus VSAT struktūrinių padalinių
pareigūnams dėl prekybos žmonėmis (vykdytoja – VSAT).
18
01.04.15 priemonė – organizuoti kvalifikacijos kėlimo mokymus valstybės tarnautojams ir savivaldybių darbuotojams
dėl metodinių rekomendacijų taikymo prekybos žmonėmis prevencijos srityje (vykdytoja – VšĮ „Ramintoja“).
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prevencinis renginys, b) dėl pandemijos sukeltų apribojimų ir c) informacija apie priemonės
įgyvendinimą nebuvo pateikta.
2020 m. 4 uždavinio priemonėms ir veiksmams įgyvendinti institucijų buvo numatyta skirti
341,6 tūkst. Eur. 2020 m. 4 uždaviniui įgyvendinti buvo skirta 9,98 tūkst. Eur. Atkreiptinas dėmesys
į tai, kad ne visos institucijos pateikė informaciją apie išleistas lėšas priemonėms įgyvendinti.
Rezultatų aptarimas ir pasiūlymai.
 2020 m. Plane buvo numatyta įgyvendinti 4 uždavinius, kuriuos sudarė 54 priemonės ir
veiksmai. 18 priemonių ir veiksmų nebuvo įgyvendinti dėl įvairių priežasčių: COVID-19 pandemijos
sukeltų apribojimų, informacija nebuvo pateikta apie priemonės įgyvendinimą, todėl laikytina, kad
priemonės ir veiksmai nebuvo įgyvendinti, taip pat dėl to, kad nebuvo poreikio priemonių ir veiksmų
įgyvendinti.
 Iš keturių numatytų plano uždavinių buvo iš dalies įgyvendinti trys: 2 uždavinys „Tobulinti
prekybos žmonėmis prevenciją ir ikiteisminį tyrimą“, 3 uždavinys „Stiprinti pagalbos nukentėjusiems
ir turintiems didelę riziką nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims teikimo sistemą“ ir 4
uždavinys „Didinti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų, kuriems gali tekti bendrauti su prekybos
žmonėmis aukomis, kompetencija ir gebėjimus“. 1 ir 3 uždaviniais užsibrėžtų kriterijų nepasiekta.
 Siekiant įgyvendinti 2020 m. Plano priemones ir veiksmus, institucijų buvo numatyta skirti
696,7 tūkst. Eur, tačiau faktinė Plano priemonėms ir veiksmams įgyvendinti institucijų skirta suma
buvo perpus mažesnė, t. y. 336,7 tūkst. Eur.
 Institucijos, dėl pandemijos neorganizavusios Plane numatytų specialistų kvalifikacijos
kėlimo renginių, pagal galimybes dalyvavo kitų institucijų prekybos žmonėmis tarpinstituciniuose
mokymuose.
 Dalis institucijų, pvz., savivaldybių administracijos, informacijos apie Plano priemonių
įgyvendinimą 2020 m. nepateikė, todėl šios priemonės ir veiksmai buvo laikomi neįgyvendintais.
 Daugumą 2020 m. numatytų kovos su prekyba žmonėmis Plano priemonių ir veiksmų
įgyvendinti nepavyko dėl COVID-19 pandemijos sukeltų apribojimų. Siūlytina svarstyti galimybę
šias priemones ir veiksmus įgyvendinti 2021–2022 m.
 Siekiant efektyvesnio Plano priemonių ir veiksmų įgyvendinimo, siūlytina institucijoms
įvertinti numatytus priemonių ir veiksmų vertinimo kriterijus ir juos patikslinti, pvz. 01.01.06
priemonė sudaryta iš dviejų dalių: 1 dalis „Organizuoti tarpinstitucinius pasitarimus (pagal galimybes
įtraukiant tarptautinius ekspertus), kurių metu aptariamos praktikos, aktualijos, probleminės
situacijos, pristatomi ar analizuojami statistiniai duomenys“ ir 2 dalis „Prireikus pasitarimų metu
atlikti „Prekybos žmonėmis aukų nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo
rekomendacijų“ taikymo praktikos vertinimą, pateikti išvadas bei pasiūlymus dėl jų tobulinimo“.
Priemonės vertinimo kriterijus – parengtas teisės aktas iki gruodžio 1 d. – skirtas antrai priemonės
daliai.
Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos uždaviniai 2021 metams
Komisija, siekdama koordinuoti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priemones ir
veiksmus kovos su prekyba žmonėmis, 2021 m. ir toliau koncentruosis į šias pagrindines sritis:
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, prevencijos stiprinimą, efektyvų baudžiamąjį persekiojimą, aukų
nustatymo ir pagalbos aukoms tobulinimą bei Plano 2021 m. uždavinių, priemonių ir veiksmų
įgyvendinimą.
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Priedas.
Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2021 m. veiksmų plano uždavinių, priemonių ir veiksmų įgyvendinimo rezultatai 2020 m.
1 uždavinys – stiprinti kovos su prekyba žmonėmis koordinavimą
Kodas
Priemonės ir veiksmai
Institucija
Numatytas
vertinimo
kriterijus
01.01.01. Organizuoti Kovos su prekyba
Vidaus reikalų Organizuotų
žmonėmis koordinavimo
ministerija
posėdžių skaičius –
komisijos veiklą:
(VRM)
2

Rezultatas
Neįgyvendinta. Dėl COVID-19 pandemijos organizuotas
vienas Kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo
komisijos (toliau – Komisija) posėdis 2020 m. spalio 20 d.

1 veiksmas. Kasmet atnaujinti
Kovos su prekyba žmonėmis
koordinavimo komisijos sudėtį

VRM

Atnaujinta sudėtis
iki 03-01

Įgyvendinta. 2020 m. vasario 3 d. Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-89 buvo atnaujinta
Komisijos sudėtis.

2 veiksmas. Parengti Kovos su
prekyba žmonėmis koordinavimo
komisijos veiklos ataskaitą

VRM

Parengta ataskaita
iki 03-01

Įgyvendinta. Komisijos veiklos ataskaita pateikta VRM
interneto
svetainėje:
https://vrm.lrv.lt/uploads/vrm/documents/files/LT_versija/
Viesasis_saugumas/Prekyba_zmonemis/2020%2003%2024
_koordinavimo%20komisijos%202019%20m_%20ataskait
a_Sonata%20Mickute_LP%2B.pdf

3 veiksmas. Viešinti kovos su
prekyba žmonėmis koordinavimo
komisijos veiklą žiniasklaidoje

VRM

Viešinimo
priemonių skaičius
–2

Neįgyvendinta. Atsižvelgus į tai, kad dėl COVID-19
pandemijos 2020 m. įvyko tik vienas Komisijos posėdis,
atitinkamai buvo įgyvendinta viena viešinimo priemonė,
kurioje dėmesys labiau buvo atkreiptas į Europos Sąjungos
kovos su prekyba žmonėmis dienos minėjimą ir šią progą
vykstančias prevencines akcijas. Informacija pateikta VRM
interneto svetainėje: https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/lietuvamini-es-kovos-su-prekyba-zmonemis-diena

01.01.03. Organizuoti Kovos su prekyba
žmonėmis 2017–2019 metų
veiksmų plano tikslo ir uždavinių
vertinimą

VRM

Parengtų ataskaitų
skaičius – 1

Įgyvendinta. VRM užsakymu VšĮ „Diversity Development
Group“ parengtas Nepriklausomas kovos su prekyba
žmonėmis 2017–2019 m. veiksmų plano vertinimas.
Priemonei įgyvendinti skirta 10 tūkst. EUR.
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01.01.04. Teikti metodinę pagalbą
savivaldybių institucijoms
sudarant kovos su prekyba
žmonėmis koordinavimo grupes
savivaldybėse ir koordinuojant jų
veiklą
01.01.05 Sudaryti (atnaujinti) Kovos su
prekyba žmonėmis koordinavimo
grupes savivaldybėse ir
organizuoti jų veiklą ar paskirti
koordinuojančius asmenis

VRM

Suteiktos
Įgyvendinta. 2020 m. rengiant naują Kovos su prekyba
metodinės pagalbos žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų plano projektą, VRM
skaičius – 10
konsultavo savivaldybes dėl kovos su prekyba žmonėmis
koordinavimo grupių sudarymo.

Savivaldybės

Sudarytos
(atnaujintos) kovos
su prekyba
žmonėmis
koordinavimo
grupės ar paskirtas
atsakingas asmuo
iki 07-01

Įgyvendinta iš dalies. Iš 14 Veiksmų plane numatytų
savivaldybių 12 savivaldybių (Kauno, Klaipėdos, Panevėžio
ir Vilniaus miestų, taip pat Marijampolės, Ignalinos,
Jurbarko, Lazdijų, Šilutės, Šiaulių, Pakruojo ir Raseinių
rajonų) sudarė (atnaujino) kovos su prekyba žmonėmis
koordinavimo grupes ar paskyrė koordinatorių. Klaipėdos ir
Panevėžio r. savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis
koordinavimo grupių nesudarė.

01.01.06

Generalinė
prokuratūra
(GP)

Parengtas teisės
aktas iki 12-01

Įgyvendinta. Atsižvelgiant į nepalankią epideminę COVID19 ligos situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje, taip pat
į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d.
nutarimu Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskyrimo“ įvestus apribojimus, kontaktinis
koordinacinis pasitarimas 2020 m. nebuvo organizuojamas.
Plano
priemonė
(kodas
01.01.06)
įgyvendinta
suinteresuotoms institucijoms pateikiant pasiūlymus ir
pastabas raštu.
Taip pat atnaujintos Prekybos žmonėmis aukų nustatymo,
ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo
rekomendacijos.

GP, VRM,
Valstybinė
darbo
inspekcija prie
Socialinės

Surengtų
susitikimų skaičius
–1

Įgyvendinta. 2020 m. VRM organizavo du susitikimus su
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės
ambasados Vilniuje atstovais, kuriuose buvo aptartos dėl
COVID-19 kylančios problemos prekybos žmonėmis srityje
Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje, taip pat apsvarstytos

01.01.07

Organizuoti tarpinstitucinius
pasitarimus (pagal galimybes
įtraukiant tarptautinius ekspertus),
kurių metu aptariamos praktikos,
aktualijos, probleminės situacijos,
pristatomi ar analizuojami
statistiniai duomenys, o prireikus
pasitarimų metu atlikti „Prekybos
žmonėmis aukų nustatymo,
ikiteisminio tyrimo ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
rekomendacijų“ taikymo
praktikos vertinimą, pateikti
išvadas bei pasiūlymus dėl jų
tobulinimo
Stiprinti bendradarbiavimą su
Jungtinės Didžiosios Britanijos ir
Šiaurės Airijos Karalystės
institucijomis, agentūromis bei
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organizacijomis kovos su prekyba
žmonėmis srityje

01.01.08. Organizuoti ir koordinuoti
Lietuvos pirmininkavimą Baltijos
jūros valstybių tarybos kovos su
prekyba žmonėmis darbo grupėje
2020–2021 m. (TH-THB)

01.01.09

Dalyvauti Europos Sąjungos
institucijų ir agentūrų bei kitų
tarptautinių organizacijų
iniciatyvose, organizuoti dvišalius
ir daugiašalius susitikimus kovos

apsaugos ir
darbo
ministerijos
(VDI),
Policijos
departamentas
prie VRM
(PD)

VRM

Surengtų
susitikimų skaičius
–1

VRM, GP

Renginių, kuriuose
dalyvauta skaičius:
GP – 1, VRM – 6

galimybės organizuoti bendrus teisėsaugos pareigūnų
mokymus, siekiant dalytis patirtimi ir kelti pareigūnų
kvalifikaciją.
Atsižvelgdama į nepalankią epideminę COVID-19 ligos
situaciją, GP tokio pobūdžio susitikimų nerengė.
Lietuvos policijos atašė Jungtinėje Karalystėje 2020 m.
dalyvavo keliuose susitikimuose su bažnyčių atstovais,
kurių metu kalbėta apie lietuvių bendruomenę Jungtinėje
Karalystėje, jos problemas, sprendimo būdus. Vyko
susitikimas su STOP THE TRAFFIK organizacijos
atstovais, plėtojami ryšiai su kompetentingomis Jungtinės
Karalystės teisėsaugos institucijomis.
VDI duomenų dėl šios priemonės įgyvendinimo nepateikė.
Įgyvendinta. 2020 m. lapkričio 9–10 d. nuotoliniu būdu
buvo organizuotas Baltijos jūros valstybių tarybos Kovos su
prekyba žmonėmis darbo grupės (TF-THB) posėdis ir jį
lydintis tarptautinis seminaras „Diasporų vaidmuo ir
atsakomybė kovojant su prekyba žmonėmis“. Šiai
priemonei skirtos lėšos nebuvo panaudotos, atsižvelgus į tai,
kad abu renginiai buvo organizuoti nuotoliniu būdu.
Daugiau informacijos apie įgyvendintą priemonę pateikta
VRM
interneto
svetainėje:
https://vrm.lrv.lt/lt/naujienos/pirmasis-baltijos-jurosvalstybiu-tarybos-kovos-su-prekyba-zmonemis-darbogrupes-posedis-pirmininkaujant-vidaus-reikaluministerijai.
Atsižvelgus į tai, kad minėti renginiai vyko nuotoliniu būdu,
šiai priemonei lėšų nebuvo skirta.
Įgyvendinta. VRM ir GP atstovai dalyvavo 2020 m. birželio
8 d. ir spalio 20–21 d. vykusiuose nuotoliniuose nacionalinių
kovos su prekyba žmonėmis pranešėjų ar jiems
prilygstančių
mechanizmų
susitikimuose,
kuriuos
organizavo Europos Komisijos kovos su prekyba žmonėmis
koordinatorius.
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su prekyba žmonėmis klausimais
ir (ar) juose dalyvauti

01.01.10

Organizuoti ir koordinuoti Kovos
su organizuotu ir sunkių formų
tarptautiniu nusikalstamumu
Europos Sąjungos politikos ciklo
kovos su prekyba žmonėmis
prioriteto daugiamečių strateginių
planų ir metinių įgyvendinimo
veiksmų planų įgyvendinimą

PD

Įgyvendintų
priemonių
procentas – 100

01.01.11

Įsteigti visą parą veikiančią
pagalbos telefonu liniją
pranešimams apie prekybą
žmonėmis atvejus ir (arba) aukas

Nacionalinė
asociacija prieš
prekybą
žmonėmis

Įsteigtų visą parą
veikiančių
pagalbos linijų
skaičius – 1

01.01.12

Nuasmeninto prekybos žmonėmis
įvykių ir faktų, prekybos
žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės
aukų ir asmenų, nukentėjusių ar
galėjusių nukentėti nuo prekybos

Sukurtų katalogų
skaičius – 1

VRM atstovas dalyvavo 3 nuotoliniuose Baltijos jūros
valstybių tarybos Kovos su prekyba žmonėmis darbo grupės
susitikimuose ir 27-ajame Europos Tarybos kovos su
prekyba žmonėmis ekspertų grupės (GRETA) susitikime dėl
pateiktų rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo. Lėšų šiai
priemonei įgyvendinti nebuvo skirta, atsižvelgus į tai, kad
renginiai vyko nuotoliniu būdu.
Įgyvendinta. Europos Sąjungos politikos ciklo kovos su
prekyba žmonėmis prioriteto daugiamečiuose strateginiuose
planuose numatytų priemonių įgyvendinimą Lietuvoje
organizuoja ir koordinuoja Lietuvos kriminalinės policijos
biuras (toliau – LKPB). 2020 m. Lietuvos policija planavo
prisidėti prie trijų Europos Sąjungos mastu organizuojamų
policijos operacijų, nukreiptų į nusikalstamų atvejų,
susijusių su prekyba žmonėmis, nustatymą, prevenciją ir
kontrolę (JAD), tačiau dalyvavo dviejose, nes trečia
operacija dėl COVID-19 pandemijos buvo nukelta. LKPB
atstovas dalyvavo EMPACT prioriteto dėl prekybos
žmonėmis darbo grupės 2020-02-20–2020-02-21 ir 202007-10 vykusiuose virtualiuose susitikimuose, pagal poreikį
ir kompetenciją teikė informaciją.
Įgyvendinta. Nacionalinė asociacija prieš prekybą
žmonėmis įsteigė visą parą veikiančią pagalbos telefonu
liniją 8 616 91119 (veikia nuo 2020 m. liepos mėnesio). Prie
linijos savanoriškai visą parą rotacijos principu budi pagalbą
prekybos žmonėmis aukoms, galėjusioms nukentėti ir
nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, teikiančių
organizacijų atstovai.
Įgyvendinta. Nuasmenintas prekybos žmonėmis įvykių ir
faktų, prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės aukų ir
asmenų, nukentėjusių ar galėjusių nukentėti nuo prekybos
žmonėmis, katalogas (toliau – Katalogas) sukurtas 2020 m.
II ketvirtį, vėlesniais ketvirčiais jis tobulintas atsižvelgiant į
pagalbą teikiančių organizacijų, VRM bei Lietuvos
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žmonėmis, katalogo sudarymas ir
papildymas
Sudaryti bendradarbiavimo
Sudarytų sutarčių
sutartis su savivaldybėmis kovos
skaičius – 20
su prekyba žmonėmis veiksmams
derinti
2 uždavinys – tobulinti prekybos žmonėmis prevenciją ir ikiteisminį tyrimą
01.02.01 1 veiksmas. Organizuoti renginius VRM
Įgyvendinta
specialistams, dirbantiems kovos
priemonių – 2
su prekyba žmonėmis srityje,
informacines kampanijas ir kitas
prevencines priemones
visuomenei
01.01.13

2 veiksmas. Organizuoti užsienio
lietuvių bendruomenių priemonių,
skirtų prekybos žmonėmis
prevencijai kitose valstybėse,
konkursą

VRM

Organizuotas
renginys iki 06-30

Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau
– SADM) poreikius. 2020 m. Katalogas buvo pildomas
centralizuotai kas ketvirtį.
Įgyvendinta. Asociacijos narės ir asocijuoti partneriai
sudarė sutartis su 21 savivaldybe arba kompetentinga
savivaldybės įstaiga dėl bendradarbiavimo pagalbos teikimo
srityje.
Įgyvendinta. Minint Europos Komisijos kovos su prekybos
žmonėmis dieną, siekiant išviešinti performansus ir
organizuoti informacinę kampaniją ir informuoti Lietuvos
Respublikos piliečius (taip pat lietuvius, gyvenančius
užsienyje) apie galimus prekybos žmonėmis pavojus ir jų
formas, populiariausiose Lietuvos radijo stotyse „M1“ ir
„Lietus“ nuo 2020 m. spalio 13 d. iki spalio 18 d. buvo
transliuota VRM užsakymu sukurta socialinė reklama.
Preliminariai šį socialinė reklama galėjo pasiekti per 50
tūkst. Lietuvos Respublikos piliečių, gyvenančių užsienyje
visame pasaulyje. Be to, Lietuvos nacionalinio radijo ir
televizijos eteryje nuo 2020 m. spalio 18 d. iki lapkričio 1 d.
buvo transliuota VRM užsakymu sukurta socialinė reklama
(4 vaizdo klipai) apie prekybą žmonėmis nusikalstamoms
veikoms, seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ir
priverstinėms santuokoms.
Taip pat VRM pagamino ir išplatino apie 65 tūkst.
prevencinių kortelių apie prekybą žmonėmis 42
institucijoms visoje Lietuvoje. Priemonei įgyvendinti skirta
5 400 Eur.
Įgyvendinta. 2020 m. organizuotas konkursas ir
finansuotas Ispanijos lietuvių bendruomenės projektas
„Aktyvi prevencija prekybos žmonėmis problemai spręsti.
„Raktas.“ Projektui skirta 10 tūkst. Eur. Sukurta nemokama
mobilioji programėlė „Raktas“, kurioje skleidžiama
informacija apie prekybos žmonėmis požymius ir pagalbos
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3 veiksmas. Skleisti informaciją
apie kovos su prekyba žmonėmis
prevenciją lietuvių
bendruomenėse užsienyje,
siekiant jas įtraukti į kovą su
prekyba žmonėmis

Užsienio
reikalų
ministerija
(URM)

Surengtų
susitikimų skaičius
–1

telefonų numerius Ispanijoje ir Lietuvoje, papildomai ir
kitose Europos šalyse.
Neįgyvendinta. Konsuliniams pareigūnams ir lietuvių
bendruomenių atstovams skirtas 2020 m. spalio mėnesį
planuotas rengti Jungtinėje Karalystėje mokymo seminaras,
kurio tikslas – aptarti LR diplomatinių atstovybių ir
konsulinių įstaigų bendradarbiavimo su lietuvių
bendruomenėmis prekybos žmonėmis prevencijos srityje
aktualijas, informacijos apie prekybos žmonėmis sklaidą ir
kitus aspektus, neįvyko dėl pasaulinės COVID-19
pandemijos.
Vykdydamas informacijos sklaidą apie prekybos žmonėmis
prevenciją lietuvių bendruomenėse, URM Konsulinis
departamentas visoms LR diplomatinėms atstovybėms ir
konsulinėms įstaigoms išplatino Nacionalinės asociacijos
prieš prekybą žmonėmis pateiktą informaciją apie 24/7
veikiančią pagalbos telefonu liniją pranešimams apie
prekybos žmonėmis atvejus ir aukas. Informacija apie šią
pagalbos liniją ir iš VRM gautos nuorodos į prekybos
žmonėmis prevencinius klipus paskelbtos 2020 m. spalio
mėn. sukurtame atskirame URM interneto svetainės
keliauk.urm.lt puslapyje „Pagalba prekybos žmonėmis
aukoms“.
Atnaujintą
keliauk.urm.lt
informaciją
diplomatinės atstovybės paragintos perkelti į savo tinklapius
ir „Facebook“ paskyras bei aktualizuoti atsižvelgiant į
buvimo šalies specifiką bei vietos nevyriausybinių
organizacijų teikiamą pagalbą prekybos žmonėmis aukoms.

12

5 veiksmas. Organizuoti
informacinius renginius ir (ar)
parengti ir platinti informacinę
medžiagą apie prekybą žmonėmis
savivaldybės gyventojams

Savivaldybės

Įgyvendinta iš dalies.
Kauno miesto savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane buvo
numačiusi įgyvendinti tris priemones, tačiau parengta ir
įgyvendinta vienuolika. Kauno miesto savivaldybė
organizavo priemones ir informacinius renginius, platino
informacinę medžiagą apie prekybą žmonėmis Kauno m.
savivaldybės gyventojams:
1. Išdalijo 19 810 vnt. prevencinių sulankstomų kortelių
(lietuvių, anglų ir rusų kalbomis) su informacija apie
prekybos žmonėmis požymius ir rekomendacijomis apie tai,
kaip elgtis tapus auka (lietuvių kalba – 17 200 vnt., anglų
kalba – 1 280 vnt., rusų kalba – 1 330 vnt.).
2. Kauno miesto savivaldybė tinklalapyje visuomenės
informavimui apie prekybos žmonėmis formas ir pavojus
paskelbė Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis
visą parą veikiančios pagalbos telefonu linijos telefoną +370
616 9119, skirtą pranešti apie prekybos žmonėmis
atvejus
ir
(arba)
aukas.
http://www.kaunas.lt/socialineapsauga/isteigta-pagalbostelefonulinija-pranesimams-apie-prekyboszmonemisatvejus/.
3. Kauno miesto socialinių paslaugų centras (savivaldybės
biudžetinė įstaiga) dalijo informacinius lankstinukus apie
prekybą žmonėmis lietuvių kalba su kontaktais, kur kreiptis
pagalbos.
4. Filmo „Viskas bus gerai“ peržiūra ir aptarimas su 6–8
klasių tėvais susirinkimų metu ir internetu Kauno Bernardo
Brazdžionio mokykloje; „ReMoved“ ir „ReMoved 720“
filmų peržiūra ir aptarimas su mokytojais ir mokinių tėvais.
5. Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje, VDU „Rasos“
gimnazijoje gimnazistai ir mokytojai supažindinti su
mastais, formomis ir pagalbos būdais – informuoti apie
mobiliąją programėlę „NOU“, skirtą prekybos žmonėmis
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prevencijai, kuri naudotojams nemokamai prieinama
„Google Play“ ir „Apple Store“ parduotuvėse.
6. Kauno „Saulės“ gimnazijoje vyko integruotos pamokos
3–4 (11–12) klasių mokiniams, kurių metu aptartos karjeros
ir darbo paieškos sąsajos su prekybos žmonėmis pavojumi,
verbavimo formos darbo pasiūlymuose. Taip pat aptarta,
kaip atpažinti pavojų ir jo išvengti, kur kreiptis, susidūrus su
nusikalstama veika. Prevencinių paskaitų 1–2 (9–10) klasių
mokiniams (nepilnamečiams) pristatyta aktuali informacija
apie elektroninėje erdvėje gresiančią riziką jų saugumui,
prekybos žmonėmis reiškinį, pateikta praktinių pavyzdžių,
kaip atpažinti nusikalstamą veiką. Mokiniai informuoti apie
teisinę atsakomybę ir saugų elgesį. Peržiūrėti edukaciniai
filmai.
Priemonė
vykdyta
bendradarbiaujant
su
bendruomenės pareigūnu.
7. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje susitikimo
su Kauno apskrities VPK Viešosios tvarkos valdybos
Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus viršininke klasių
vadovai ir mokinių tėvai informuoti apie prekybos
žmonėmis reiškinį, pavojų nepilnamečiams ir pagalbą, jiems
perduota parengta medžiaga (skaidrės ir edukaciniai filmai)
su informacija apie prekybos žmonėmis prevenciją; 1–2
klasių mokiniai prevencinių klasių valandėlių metu pagal
programos LIONS QUEST „Raktai į sėkmę“ taikymą buvo
supažindinti su galimomis grėsmėmis ir patiklumo
pasekmėmis, elgiantis
neatsakingai
ir
pasitikint
nepažįstamais žmonėmis.
8. Kauno Simono Daukanto progimnazijos 6–7 klasėse vyko
grupinis užsiėmimas „Prekyba žmonėmis ir tykojantys
pavojai“, kurio metu mokiniai buvo supažindinti su sąvoka
„prekyba žmonėmis“, jiems paaiškinta, kaip žmogus tampa
preke, ką jauni žmonės turi žinoti apie prekybą žmonėmis,
kokią pagalbą ir kur gali gauti žmonės, vykstantys į užsienį
ar atsidūrę prekybos žmonėmis situacijoje, minint
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Tarptautinę kovos su prekyba žmonėmis dieną, mokiniai
piešė plakatus prieš prekybą žmonėmis, progimnazijos fojė
buvo eksponuojama plakatų paroda, klasių valandėlių metu
buvo demonstruojamas ir aptartas prevencinis filmas
„Viskas bus gerai“.
9. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai
ir licėjaus bendruomenės nariai prevencinės paskaitos metu
buvo supažindinti su prekybos žmonėmis problematika,
mastais, formomis ir pagalbos būdais.
10. Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje socialinės
pedagogės parengtų klasės valandėlių „Neapsigauk“ metu
mokiniai buvo supažindinami su prekybos žmonėmis
sąvoka, aptariamos prekybos žmonėmis formos,
analizuojamos rizikingos situacijos ir aptariama, kaip
galima jų išvengti, kur ieškoti pagalbos. Peržiūrėjus filmą
„Viskas bus gerai“ aptartos galimos grėsmės, mokintasi
spręsti problemas iš suvaidintų situacijų. Pedagogams ir
mokinių tėvams išplatintas informacinis pranešimas
„Prekybos žmonėmis formos ir pagalbos galimybės“,
kuriame jie buvo supažindinti su prekybos žmonėmis
sąvoka, aptartos prekybos žmonėmis formos, kur ieškoti
pagalbos.
11. Kauno miesto savivaldybės gimnazijose ir
progimnazijose integruotų pamokų metu (per klasių
valandėles, dorinio ugdymo (etikos ir tikybos) pamokose)
buvo informuojama apie prekybos žmonėmis pavojus, jų
atpažinimo aspektus, naujas prekybos žmonėmis formas.

15

Klaipėdos miesto savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
buvo numačiusi įgyvendinti 2 priemones, tačiau parengtos ir
įgyvendintos 4 informacinės priemonės apie prekybą
žmonėmis: 1. Knygų skirtukų „5 dalykai ką kiekvienas turi
žinoti apie prekybą žmonėmis“ parengimas ir platinimas. 2.
Prevencinių vaizdo klipų, parengtų VRM, transliacija. 3.
Informacinių kortelių apie prekybą žmonėmis sklaida. 4.
Plakatų „5 dalykai ką kiekvienas turi žinoti apie prekybą
žmonėmis“ parengimas ir platinimas. Priemonėms skirta
459,88 Eur.
Šiaulių miesto savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m.
įgyvendintos Plane numatytos 2 priemonės:
1. Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų
prevencijos 2020–2022 m. programos priemonių plano
priemonę
„Prekybos
žmonėmis
prevencijos
organizavimas“, buvo pasirašyta tikslinio projekto
finansavimo ir įgyvendinimo sutartis su Moterų veiklos
inovacijų centru, kuris 2020-08-07, 2020-08-14 ir 2020-0821 vykdė dviejų dalių seminarus „Prekybos žmonėmis
prevencija ir visuomenės švietimas, tikslu didinant
visuomenės atsparumą ir nepakantumą prekybai žmonėmis
ir visų formų išnaudojimui“. Skirta 1000 Eur.
2. Buvo gauta 1000 vnt. lankstinukų iš VRM dėl prekybos
žmonėmis prevencijos, kurie skirti dalyti gyventojams, dalis
lankstinukų platinta, padalyta karantino ir kitų reidų metu
įmonėse, viešosiose vietose, taip pat palikta savivaldybės
priimamajame prie informacijos, kad gyventojai galėtų juos
pasiimti, dalis perduota savivaldybės administracijos
padaliniams, kurie betarpiškai bendrauja su asmenimis.
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Druskininkų savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
numatytos įgyvendinti 3 priemonės. Druskininkų
savivaldybės mokyklose platinta informacinė medžiaga –
plakatai „Prekyba žmonėmis“ bei Lietuvos Caritas leidinys
„Prekyba žmonėmis: ko nepasako specialistai“. Informacija
buvo pateikta Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos
10 klasės mokiniams, Druskininkų „Ryto“ gimnazijos ir
Druskininkų švietimo centro 1–4 klasių mokiniams klasės
valandėlių metu. Pateiktoje informacijoje nurodytos žmonių
išnaudojimo formos ir pateikti Kovos su prekyba žmonėmis
ir išnaudojimo centro kontaktiniai duomenys dėl pagalbos
teikimo nukentėjusiesiems.
Marijampolės savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
numatytos įgyvendinti 2 priemonės. Pravesta 12 paskaitų.
Prevencinės paskaitos su jaunimu iš Jaunimo mokyklos,
Jaunimo centro lankytojais, VGN gyventojais, gimnazistais,
Užimtumo tarnybos klientais. Jaunimui parengti ir
pagaminti lankstinukai „Aš – ne prekė“, išleistas leidinys
„Ar sunku siekti teisingumo“.
Ignalinos savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane numatyta
neįgyvendinti priemonių, tačiau buvo parengta informacinė
medžiaga.
Jurbarko rajono savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
numatytos įgyvendinti 4 priemonės. 2020 m. spalio mėn.
ugdymo, kultūros, gydymo įstaigose ir Užimtumo tarnyboje
buvo organizuojamos filmų peržiūros, dalijamos skrajutės,
kalbama su interesantais apie galimas grėsmes prekybos
žmonėmis klausimais. Organizuoti 35 renginiai.
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Lazdijų rajono savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
numatytos įgyvendinti 3 priemonės. Organizuoti 3 mokymai
ir platinta informacinė medžiaga apie kovą su prekyba
žmonėmis.
1. Mokymai organizuoti su Alytaus AVPK Lazdijų PK
bendruomenės pareigūnu ir Socialinės paramos ir sveikatos
skyriaus vyr. specialistu.
2. Pirkti mokymai ,,Prekyba žmonėmis“ Kovos su prekyba
žmonėmis ir išnaudojimu (KOPŽI) centre.
3. Policijos konferencijų temos: „Prekybos žmonėmis,
smurto ir patyčių prevencija“, „MDFT programa Lietuvoje“,
„Nepilnamečių teisės pažeidimų analitiko veikla“ 40 ak.
val., KT programos „Nepilnamečių administracinės
atsakomybės ypatumai“. Seminarą „Nepilnamečio sąvoka.
Teisės aktai, reglamentuojantys nepilnamečių teisinę
atsakomybę“ vedė Mindaugas Baranauskas, M. Romerio
universiteto Viešojo saugumo akademijos Policijos veiklos
katedros lektorius. Mokymuose dalyvavo švietimo įstaigų
socialiniai darbuotojai, savivaldybės administracijos
socialinio darbo organizatoriai, socialiniai darbuotojai ir kiti
specialistai.
Priemonėms skirta 200 eurų.
Raseinių rajono savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
numatytos įgyvendinti 2 priemonės. 2020 m. Raseinių
rajono savivaldybės administracijos Kovos su prekyba
žmonėmis komisija parengė du pranešimus rajono
gyventojams apie prekybą žmonėmis, pagalbą ir prevenciją.
Ši informacija buvo skelbiama internetiniame savivaldybės
puslapyje ir „Facebook“ paskyroje. Komisija taip pat
parengė du informacinius pranešimus ugdymo įstaigoms,
pristatė kovos su prekyba žmonėmis platformą. 2020 m.
savivaldybės administracijos Kovos su prekyba žmonėmis
komisija parengė informacinį pristatymą ugdymo įstaigoms
apie prekybos žmonėmis aukas, pagalbą ir kt. Nuotoliniu
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būdu pristatyta Kovos su prekyba žmonėmis programėlė
„NOU“. Nuotoliniu būdu pristatyti lankstinukai apie kovą
su prekyba žmonėmis. Policijos pareigūnai siuntė dalijamąją
medžiagą per TAMO dienyną, vykdyta švietėjiška veikla
mokyklose,
jaunimo
centruose,
bendruomenėse,
nevyriausybinėse organizacijose.
Šakių rajono savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
numatyta įgyvendinti 1 priemonė. Šakių PK pareigūnė kartu
su VšĮ „Kovos su prekyba žmonėmis išnaudojimu centras“
specialiste pravedė prevencinę paskaitą vaikų ir jaunimo
stovykloje „Mes – vienos saulės vaikai 2020“, kurioje
stovyklavo 30 vaikų iš Šakių r. rizikos grupių, sunkiai
besiverčiančių šeimų, šeimynų, vaikų globos namų.
Šiaulių rajono savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
numatyta įgyvendinti 1 priemonė. Surengta 10 susitikimų su
vyresnių klasių mokiniais (dalyvavo 210 mokinių), jie
supažindinti su prekybos žmonėmis pavojais, kaip nuo jų
apsisaugoti.
Šilutės rajono savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m. Plane
numatyta įgyvendinti 1 priemonė. Parengti ir išplatinti
plakatai ir lankstinukai apie prekybą žmonėmis ugdymo ir
socialinėse įstaigose, policijoje, seniūnijose. Pirminės
sveikatos priežiūros laukiamuosiuose demonstruoti
prevenciniai vaizdo įrašai. Ugdymo įstaigose organizuotos
teminės
klasės
valandėlės,
paskaitos.
Vietinėje
žiniasklaidoje paskelbtas informacinis pranešimas „Būkime
budrūs: prekeiviai žmonėmis ieško aukų“. Priemonei skirti
155 Eur.
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Ukmergės rajono savivaldybė. Įgyvendinta. Plane numatyta
įgyvendinti 2 priemones. Išplatinta informacinė medžiaga
(informacijos
sklaida)
apie
prekybą
žmonėmis
žiniasklaidoje,
pateiktos
brošiūros-lankstinukai
darbuotojams tuose sektoriuose, kuriuose yra daugiausia
priverstinio darbo ir (ar) galimi prekybos žmonėmis atvejai.
Palangos miesto savivaldybė. Įgyvendinta. Plane numatyta
įgyvendinti 1 priemonė. Moksleiviams organizuota 12
paskaitų apie prekybą žmonėmis ir jos formas, švietimo
pagalbos organizavimo būdus.
Panevėžio rajono savivaldybė priemonių neįgyvendino.
Širvintų r. savivaldybė informacijos apie įgyvendintas
priemones nepateikė, o Vilkaviškio r. savivaldybė
informavo, kad priemonių Plane nebuvo numačiusi.
01.02.02

Organizuoti tikslines prevencines
priemones rizikos grupėms,
galinčioms nukentėti nuo
prekybos žmonėmis:
1 veiksmas. Socialinę atskirtį
patiriantiems asmenims (Vidaus
reikalų ministerijai teikiant
metodinę pagalbą savivaldybėms)

Savivaldybės

Neįgyvendinta.
Kauno miesto savivaldybė. Įgyvendinta. Vietoje Plane
numatytų įgyvendinti 2 priemonių įgyvendintos 4:
1. Bendrojo ugdymo mokyklų socialiniai pedagogai
organizavo mokiniams informacinio šviečiamojo pobūdžio
paskaitas. Visose bendrojo ugdymo mokyklų klasėse kabo
lankstinukai su informacija, bendrose mokyklos erdvėse –
plakatai prekybos žmonėmis tematika.
2. Kauno miesto socialinių paslaugų centras, teikdamas
socialines paslaugas šeimoms su vaikais ir suaugusiems
socialinę riziką patiriantiems asmenims (paslaugų
gavėjams) teikė informaciją prekybos žmonėmis tema.
3. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino
apgyvendinimo skyriaus paslaugų gavėjams (socialinę
riziką patiriantiems asmenims) buvo suteiktos informavimo
ir konsultavo paslaugos, pateikta informacija apie prekybos
žmonėmis požymius, nukentėjusių nuo šio nusikaltimo
asmenų teisės, kontaktai, kur pranešti apie tokius
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nusikaltimus ir kreiptis pagalbos, patarimai ieškantiems
darbo tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Susirinkimų metu
paslaugų gavėjams teikta informacija apie darbo
pasiūlymus, kuriais gali įtraukti paslaugų gavėjus į prekybą
žmonėmis. Platinti ir išdalinti (dalinami) informaciniai
lankstinukai.
4. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Laikino
apgyvendinimo skyriaus paslaugų gavėjams (socialinę
riziką patiriantiems asmenims) buvo įteiktos informacinės
sulankstomos kortelės apie prekybą žmonėmis lietuvių
kalba ,,Aš tau siūlau lengvą darbą ir solidų atlygį! Jokių
rūpesčių!“.
Vilniaus miesto savivaldybė. Neįgyvendinta. Priemonė
nebuvo įgyvendinama 2020 m.
Pagėgių
savivaldybė.
Neįgyvendinta.
Savivaldybė
informacijos apie priemonės įgyvendinimą 2020 m.
nepateikė.
Pasvalio rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Priemonė
nebuvo įgyvendinama 2020 m. dėl pandemijos sukeltų
apribojimų.

Širvintų rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Savivaldybė
informacijos apie priemonės įgyvendinimą 2020 m.
nepateikė.
2 veiksmas. Asmenims,
ieškantiems darbo

Užimtumo
tarnyba prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos
(UŽT)

Įgyvendintų
priemonių skaičius
– 70

Neįgyvendinta. UŽT parengė informaciją apie galimas
situacijas ir grėsmes bei jų prevencijos galimybes.
Informacija buvo viešinama UŽT interneto svetainės
rubrikoje „Kova su prekyba žmonėmis“ ir siunčiama UŽT
registruotiems darbo ieškantiems asmenims. Atsižvelgiant į
tai, kad šalyje paskelbta ekstremali situacija ir siekiant kuo
sklandžiau ir efektyviau įgyvendinti COVID-19 priemones,
UŽT renginių darbo ieškantiems asmenims neorganizavo.
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01.02.03

Organizuoti bendrus susitikimus
su savivaldybės, valstybės
institucijomis ir įstaigomis,
nevyriausybinėmis
organizacijomis, tarptautinėmis
organizacijomis bei
bendruomenėmis prekybos
žmonėmis prevencijos ir pagalbos
aukoms klausimais

UŽT

Įgyvendintų
renginių skaičius –
5

Neįgyvendinta. UŽT neinicijavo susitikimų su kitomis
organizacijomis, bet aktyviai dalyvavo kitų institucijų
organizuojamuose renginiuose, kuriuose buvo aptariamos
prekybos žmonėmis problemos, naujos verbavimo formos,
interneto pavojai ir prevencija: Tarptautinės vergovės dienos
minėjimo renginyje, kurį organizavo Nacionalinė asociacija
prieš prekybą žmonėmis kartu su partneriais; European
Institute for Crime Prevention and Control organizuotas
seminaras „Uncovering and Investigating Labour
Trafficking
–
Strenghtening
Multidisciplinary
Cooperation“; VRM organizuotas seminaras „Prekyba
žmonėmis.
Kompleksinė
pagalba
nukentėjusiems.
Prevencija“.

01.02.04

Organizuoti tikslines prevencines
priemones, užtikrinant
pažeidžiamų darbuotojų, įskaitant
migrantus, didesnę apsaugą nuo
galimos piktnaudžiavimo ir
apgaulės praktikos juos
verbuojant ir įdarbinant:
1 veiksmas. Organizuoti renginius
specialistams, dirbantiems su
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimu
Organizuoti tikslines prevencines
priemones bendrojo ugdymo
mokykloms apie prekybos
žmonėmis formas:
3 veiksmas. Sukurti mokiniams ir
mokytojams skirtą mobiliąją
programėlę, kurioje mokiniams
patrauklia forma pateikiama
aktuali informacija apie prekybos
žmonėmis prevenciją

UŽT

Organizuotų
renginių skaičius –
2

Įgyvendinta. UŽT 2020 m. iš Plane numatytų 2 reginių,
organizavo abu, skirtus specialistams, dirbantiems su
trečiųjų šalių piliečių įdarbinimu.

Švietimo,
mokslo ir
sporto
ministerija
(ŠMSM),
Nacionalinė
švietimo
agentūra

Sukurtų ir
išplatintų
priemonių skaičius
–1

Įgyvendinta. Sukurta mobilioji programėlė NOU, skirta
prekybos žmonėmis prevencijai, kuri naudotojams
nemokamai prieinama tiek ,,Google Play" ir ,,Apple Store“
svetainėse. Tai prekybos žmonėmis prevencijai skirta
informacinio pobūdžio priemonė, sukurta mokytojams ir
mokiniams, bet taip pat gali būti naudojama ir švietimo
pagalbos specialistų, dirbančių prekybos žmonėmis
prevencijos srityje. ES SF lėšomis Nacionalinei švietimo
agentūrai skirta 12 tūkst. eurų. Mobilioji aplikacija sudaryta
iš 3 dalių:
1. Simuliacinis žaidimas vyresniems kaip 14 metų

01.02.05
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01.02.06

Organizuoti tikslinius renginius
apie prekybą žmonėmis

PD

Suorganizuotų
priemonių skaičius
– 10

mokiniams: žaisdami darbo paiešką simuliuojantį žaidimą,
paaugliai ir jaunuoliai gali įvertinti savo galimybes
užsidirbti, bet neužkibti ant prekybos žmonėmis kabliuko.
Žaidimas ,,Neužkibk, o užsidirbk“ pateiktas remiantis
realiomis situacijomis, kaip dažniausiai patenkama į
prekybos žmonėmis pinkles ir yra skirtas įgalinti vartotojus
atpažinti galimus pavojus ir slypinčias rizikas. Žaidimo
eigoje matomi prekybos žmonėmis rizikos lygiai, o rezultate
vartotojui pateikiamos 2 tipų pasirinkimų versijos: vienos –
su elgesio pasirinkimais, kitos – su tikromis gyvenimo
istorijomis.
2. Pagalbos šaltiniai: pateikiami Lietuvoje ir užsienyje
veikiančių institucijų, įstaigų ir organizacijų kontaktai,
kuriais remdamiesi nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis
gali rasti pagalbą (sužinoti, kur kreiptis, patekus į prekybos
žmonėmis pinkles).
3. Informacija: prevencinė informacija paauglių ir jaunuolių
švietimui apie prekybos žmonėmis reiškinį, apimanti, pvz.,
tokias temų kategorijas: prekybos žmonėmis samprata,
rizikos faktoriai, pavojai ir kaip jų išvengti, reagavimas ir
pagalba bei kiti metodinės informacijos šaltiniai.
Įgyvendinta. 10 (dešimties) apskričių vyriausiųjų policijos
komisariatų pareigūnai dalyvavo 2020 m. rugsėjo 14–18 d.
priemonėse, siekdami užkirsti kelią prekybai žmonėmis,
turint tikslą išnaudoti juos darbui ir nustatyti pažeidžiamų
darbuotojų išnaudojimo darbe atvejus bei juos ištirti.
Lietuvoje vykdant patikrinimus ir prevencines priemones,
dalyvavo 291 Lietuvos policijos pareigūnas, 46 Valstybinės
darbo inspekcijos prie SADM inspektoriai ir 2 aplinkos
apsaugos darbuotojai. Per savaitę vykusius bendrus reidus
policijos pareigūnai ir darbo inspektoriai bendravo su 999
asmenimis, patikrino 274 įvairius ūkio subjektus, 416
asmens identifikavimo dokumentų ir 11 transporto
priemonių. Daugiausia pareigūnai aplankė ūkio subjektų,
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01.02.07

Įsteigti Valstybinės darbo
inspekcijos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
inspektorių grupę, kuri
specializuotųsi prekybos
žmonėmis priverstiniams darbui
srityje

VDI

Įsteigtų grupių
skaičius – 1

vykdančių žemės ūkio veiklą, ūkininkų, taip pat tikrino
įmones, vykdančias statybos darbus, lankėsi gyvenamųjų
namų statybvietėse, tikrino įmones, kurios remontuoja
automobilius, prekiauja transporto priemonių atsarginėmis
dalimis, teikia automobilių plovimo paslaugas, taip pat
pareigūnai lankėsi grožio salonuose, SPA salonuose,
kirpyklose, siuvyklose, kavinėse, restoranuose, baruose ir
naktiniuose klubuose, kur bendravo su darbuotojais.
Tikrinimų metu pareigūnai daugiausia bendravo su Lietuvos
Respublikos piliečiais ir iš kitų šalių. Supažindino asmenis
su dažniausiai pasitaikančiomis žmonių išnaudojimo
formomis, informavo apie jų teises ir galimybes gauti
pagalbą, dalijo informacinius lankstinukus.
2020 m. spalio mėn. LKPB pajėgomis dalyvauta Europos
Sąjungos mastu organizuojamoje tarptautinėje priemonėje,
kuri nukreipta į nusikalstamų atvejų, susijusių su prekyba
vaikais visų formų išnaudojimo tikslais, nustatymą,
prevenciją ir kontrolę, t. y. LKPB pareigūnai atliko 128
interneto svetainių skenavimą, tikslinę komentarų ir pan.
atranką, siekdami nustatyti naujus modus operandi, galimas
grėsmes ir riziką, susijusią su vaikų išnaudojimu, ir patikrino
5 asmenis.
Įgyvendinta. Nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. VDI Vilniaus
teritoriniame skyriuje įsteigta bandomoji specializuota
kontrolės ir prevencijos prekybos žmonėmis priverstiniam
darbui inspektorių grupė, kuri analizuos nustatytus galimus
priverstinio darbo atvejus, kaups ir sistemins informaciją
apie juos, rinks įrodymus, kuriuos perduos ikiteisminio
tyrimo institucijai. VDI atliks tokios grupės veiklos analizę
už 2020–2021 m. ir, pasiteisinus šiai priemonei, planuoja
įsteigti grupes ir kituose skyriuose.
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01.02.08

Įkurti prokurorų ir tyrėjų
bendravimo platformą

GP

Parengtų teisės
aktų skaičius – 1

Neįgyvendinta. Prokurorų ir tyrėjų bendravimo platforma
įkurta 2020 m. kovo mėn. Į suinteresuotas institucijas dėl
narių delegavimo kreiptasi 2020 m. vasario 28 d. raštu Nr.
17.2.-1011 ir 2020 m. kovo 31 d. raštu Nr. 17.2.-1395.
Platforma įkurta naudojant vidinius prokuratūros resursus,
platformą administruoja GP ONKT departamentas.

01.02.09

Sukurti informavimo priemonę
apie prekybą žmonėmis 12–17 m.
amžiaus vaikams, gyvenantiems
globos namuose

Pagamintų ir
išplatintų vienetų
skaičius – 5000

Įgyvendinta. VVTAĮT organizavo informacinių
lankstinukų vaikams apie prekybos žmonėmis
problematiką (informuojant, kas yra prekyba žmonėmis,
kur kreiptis konsultacijos ir (ar) pagalbos) sukūrimą ir
išleidimą. Išleista 15 tūkst. lankstinukų, kuriuos VVTAĮT
teritoriniai skyriai platina tikslinei grupei – vaikų globos
namuose gyvenantiems vaikams. Lankstinukų gamybai
skirta 982,52 Eur.

01.02.10

Sukurti interneto tinklalapio
www.pagalbavaikams.lt mobiliąją
aplikaciją (grėsmėms nustatyti)

Valstybės
vaiko teisių
apsaugos ir
įvaikinimo
tarnyba prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos
(VVTAĮT)
VVTAĮT

Sukurtų aplikacijų
skaičius – 1

Neįgyvendinta. VVTAĮT 2020 m. planavo organizuoti
mobiliosios aplikacijos, kuria naudodamasis vaikas galėtų
atlikti testą ir, nustačius galimas grėsmes (įskaitant ir
grėsmes, susijusias su prekyba žmonėmis), apie patiriamą
pavojų pranešti atsakingoms institucijoms, sukūrimą.
Atlikus kainų, tikslų pasiekiamumo, priemonės parengimo
ir jos palaikymo kaštų preliminarią analizę, nuspręsta
mobiliosios aplikacijos atsisakyti. Priimtas sprendimas kurti
Pagalbos vaikams linijos viešinimo strategiją (pagal atskiras
vaikų patiriamas smurto rūšis), kuriai įgyvendinti būtų
numatytos suderintos tikslinės, vaikams patrauklios ir
efektyvios informacinės priemonės. Pagalbos vaikams
linijos interneto svetainėje vaikams pateikiama informacija
prekybos žmonėmis tema. 2020 m. IV ketv. vyko Pagalbos
vaikams linijos veiklos viešinimo kampanija įvairiais
kanalais – vaikų žurnaluose, interneto platformose
„YouTube“, „Instagram“, dienraštyje „15min.lt“, VVTAĮT
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01.02.11

Koordinuoti tarpinstitucinio ir
nevyriausybinio sektorių veiklą
bendrosios prekybos žmonėmis
prevencijos srityje

VšĮ
„Ramintoja“

Organizuotų
susitikimų skaičius
–5

socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje. Viešinimo
paslaugoms skirta 5 181 Eur.
Įgyvendinta. 1. 2020-03-05 organizuotas kovos apie
prekybą žmonėmis tarpinstitucinio bendradarbiavimo
pasitarimas-diskusija. Dalyvavo 16 policijos, darbo
inspekcijos, URM, Vilniaus teritorinės darbo biržos,
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM, muitinės,
prokuratūros ir VRM atstovų. Sutarta dėl bendrų priemonių,
mažinančių prekybos žmonėmis problemą
2. 2020-03-30 organizuotas virtualus pasitarimas dėl NVO
sektoriaus prisijungimo prie inovatyvių prevencinių
priemonių diegimo prieš prekybą žmonėmis. Dalyviai (12):
Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis
administracija, Lietuvos Caritas, viešoji įstaiga Klaipėdos
socialinės ir psichologinės pagalbos centras, visuomeninė
organizacija Alytaus miesto moterų krizių centras, viešoji
įstaiga Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras,
Dingusių asmenų šeimų paramos centras, Vyrų krizių
centras, Vilniaus arkivyskupijos Caritas, Bendrystės ir
inovacijų centras, Lietuvos Caritas prekybos žmonėmis
prevencijos koordinatorė, TMO Vilniaus biuro atstovai.
Aptartos galimos bendradarbiavimo formos, būsimos
bendros veiklos ir priemonės.
3. 2020-04-16 organizuotas virtualus susitikimas su VRM,
GP ir LPKB atstovais. Dalyvavo 5 atstovai, aptartos
galimybės aktyvinti prekybos žmonėmis prevencinę veiklą.
Nutarta parengti prekybos žmonėmis prevencinės veiklos
ambasadorių apskrityse sukūrimo modelį.
4. 2020-04-27, 2020-05-04, 2020-05-11, 2020-05-25 vyko
virtualūs 4 susitikimai-konsultacijos su Performatyvaus
dizaino asociacijos atstovais dėl simuliacinių-performatyvių
priemonių prieš prekybą žmonėmis. Dalyvavo 8 dalyviai.
Aptartos galimo inovatyvios vaizdinės priemonės ir galimos
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Forum teatro panaudojimo galimybės vaizdinėms
priemonėms sukurti.
5. 2020-05-07 vyko virtualus susitikimas su Švietimo,
mokslo ir sporto ministerijos bei Nacionalinės švietimo
agentūros atstovais, siekiant pasidalinti informacija,
pasikeisti patirtimi ir suderinti bendradarbiavimo veiksmus.
Dalyvavo 9 atstovai. Sutarta bendradarbiauti neformaliai,
paskirti atsakingus asmenis už bendradarbiavimą ir
informacijos sklaidą. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
atstovai informavo apie 120 paruoštų švietimo specialistų
prieš prekybą žmonėmis, rengiamą mobiliąją aplikaciją ir
metodines rekomendacijas prieš prekybą žmonėmis.
6. 2020-05-27 organizuotas susitikimas su Lietuvos
policijos kapelionu A. Toliatu, Pasaulio lietuvių
bendruomenės vadove Dalia Henke ir prelatu Edmundu
Putrimu. Dalyvavo 6 asmenys. Aptartos užsienyje
veikiančių organizacijų iniciatyvos, pristatyta Lietuvos
geroji prevencinė praktika, inovatyvios prevencinės
priemonės,
suderinti
tolesnio
neformalaus
bendradarbiavimo formos ir būdai.
7. 2020-09-30 per ZOOM platformą dalyvauta virtualiame
susitikime „Lietuvos institucijų vaidmens svarba iki asmens
migracijos, migracijos metu, sugrįžus“. Organizavo
Ispanijos lietuvių bendruomenės atstovai. Sukurtas
informacinis srautas bendradarbiavimui su užsienio lietuvių
bendruomenėmis. Buvo pasidalyta gerąja neformalaus
bendradarbiavimo praktika, vienijant valstybinį ir
nevyriausybinį sektorius. Pristatytas kvietimas į
performansą 2020-10-16 visoje Lietuvoje.
8. 2020-11-09 dalyvauta Šiaurės Baltijos šalių prieš prekybą
žmonėmis darbo grupės susitikime (CBSS Task force
against trafficking in Human beings), kurį organizavo
VRM, pristatytos neformalaus bendradarbiavimo galimybės
ir iniciatyvos Lietuvoje. Dalyvavo 15 dalyvių. Pristatytas
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Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis, Lietuvos
policijos BP Neformalaus bendradarbiavimo tinklo prieš
prekybą žmonėmis sukūrimas. Ryšio su užsienio lietuviais
informacinio srauto sukūrimas: informacijos apsikeitimui ir
skleidimui ir bendrų veiklų numatymui. Taip pat pristatytos
novatoriškos prevencinės priemonės, vykdytos COVID-19
pandemijos metu.
9. Įvyko 18 virtualių „Idėjų kalvių“ susitikimų su Lietuvos
policijos
bendruomenės
pareigūnų
Neformaliojo
bendradarbiavimo tinklo ambasadoriais, Nacionalinės
asociacijos prieš prekybą žmonėmis, VRM atstovais,
Lietuvos policijos atstovais UK. Buvo aptariamos ir
rengiamos metodinės rekomendacijos prieš prekybą
žmonėmis, pasitelkiant profesionalus dėl prekybos
žmonėmis informacinės medžiagos rengimo vyresnių klasių
mokiniams. Buvo bendrauta su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos
ir Šiaulių policijos pareigūnais, Nacionalinės asociacijos
prieš prekybą žmonėmis nariais ir koordinatoriais. Dalyvavo
Lietuvos policijos kapelionas kun. Algirdas Toliatas, NBT
koordinatorius
Darius
Joneikis,
Kauno
AVPK
bendruomenės
pareigūnas,
NBT
ambasadoriai,
Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis VRM
atstovė Sonata Mickutė, Lietuvos policijos atašė Jungtinėje
Karalystėje Linas Pernavas. Buvo aptartos būsimų renginių
ir metodinių rekomendacijų darbiniai failiukai, rengiami
būsimų rekomendacijų aprašai, metodikos ir priemonės,
kuriose buvo aptartos būsimos bendradarbiavimo
galimybės, būsimos veiklos 2020–2021 m., naujų idėjų ir
priemonių organizavimas bei svarbiausių renginių
performansų.
10. Nuo 2020-11-01 iki 2020-12-02 buvo organizuoti 6
susitikimai su Ispanijos lietuvių bendruomenės atstovais,
Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis, Lietuvos
policijos
bendruomenės
pareigūnų
Neformalaus
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bendradarbiavimo tinklo ambasadoriais ir Lietuvos
socialinio klasterio atstovais dėl bendro Tarptautinės
vergovės panaikinimo dienos minėjimo virtualios
konferencijos „(Ne) panaikinta vergovė?“. Buvo
aptarinėjamos
renginio
organizavimo
priemonės,
dalinamasi darbais ir užduotimis, kuriuos reiktų atlikti
vieniems ar kitiems organizatoriams. Derinti pranešėjai,
techninė pagalba dėl renginio tinkamo organizavimo ir
pravedimo. Mobilios aplikacijos „Raktas“ prieš prekybą
žmonėmis derinimas ir parengimas renginiui.
11. 2020-05-11, 2020-05-19 organizuoti virtualūs
susitikimai dėl pabėgimo kambario kūrimo procesų
virtualios realybės aplinkoje kartu su pabėgimo kūrėjais iš
Kauno ir Marijampolės. Pasiekta norimo pabėgimo
kambario koncepcija kartu su Pabėgimo kambarių kūrėjais.
Parengta galimų išlaidų sąmata, ko reiktų, jei norėtumėme
pasigaminti teminį – prieš prekybą žmonėmis, mobilios
dėžės sukūrimas.

01.02.12

Parengti metodines prekybos
žmonėmis atvejų nustatymo ir
šios informacijos pritaikymo

VšĮ
„Ramintoja“

Parengtų
rekomendacijų
skaičius – 1

Įgyvendinta. Sukurtas 5 dalių metodinių rekomendacijų
filmukas „Žmogus – ne prekė!“ su metodinių rekomendacijų
aprašu.
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01.02.13

bendrajai, situacinei ar
individualiajai prevencijai
rekomendacijas
Sukurti neformalų tinklą Lietuvos
apskrityse, siekiant koordinuoti
tarpinstitucinį ir tarpsektorinį
bendradarbiavimą bendrosios
prevencijos srityje

VšĮ
„Ramintoja“

Tinkle esančių
narių skaičius – 7

Įgyvendinta.
2020-07-01
sukurtas
Neformalaus
bendradarbiavimo tinklo ambasadorių 25 bendruomenės
pareigūnų tinklas. Sukurtoje socialinio tinklo „Facebook“
žinučių grupėje „Lietuvos policijos bendruomenės
pareigūnų Neformalaus bendradarbiavimo ambasadoriai“
keičiamasi informacija apie naujas prekybos žmonėmis
tendencijas, turima medžiaga, turimomis naujovėmis. NBT
ambasadoriai tarpusavyje bendrauja virtualioje erdvėje,
keičiasi aktualia ir inovatyvia informacija, dalinasi gerąja
patirtimi ir informacija iš visos Lietuvos. Bendrai
organizuoja renginius. Šiai grupei priklauso Lietuvos
policijos atašė Jungtinėje Karalystėje Linas Pernavas,
Lietuvos Caritas atstovai ir kt.
2020-12-16 socialinio tinklo „Facebook“ žinučių
programoje sukurta „Užsienio lietuvių Neformalaus
bendradarbiavimo tinklas“ užsienio lietuvių ir Lietuvoje
veikiančių organizacijų ir asmenų, kuruojančių prekybos
žmonėmis veiklą informacijos apsikeitimui ir priemonėms
viešinti, grupė. Įtraukti Ispanijos UK, Norvegijos, Graikijos,
Vokietijos lietuvių bendruomenių atstovai. Lietuvos
policijos atašė Jungtinėje Karalystėje Linas Pernavas,
Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas, Pasaulio
lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir kt.
atstovai. Sukurtame Užsienio lietuvių Neformalaus
bendradarbiavimo tinkle prieš prekybą žmonėmis
keičiamasi informacija apie prekybą žmonėmis problemas
Lietuvoje ir užsienyje. Keliamos problemos ir aktualijos tarp
Lietuvoje veikiančių organizacijų.

3 uždavinys – stiprinti pagalbos nukentėjusiems ir turintiems didelę riziką nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims teikimo sistemą
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01.03.01

Teikti socialinę pagalbą
asmenims, nukentėjusiems ir
galėjusiems nukentėti nuo
prekybos žmonėmis

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

01.03.02

Teikti pagalbą grįžtantiems į LR URM
nukentėjusiesiems nuo prekybos
žmonėmis užsienio valstybėse

Asmenų, kuriems
suteikta pagalba
skaičius – 220

Suteiktos pagalbos
nukentėjusiems
nuo prekybos
žmonėmis
asmenims
procentas – 100
proc.

Įgyvendinta iš dalies. SADM kanclerio 2020 m. vasario 17
d. potvarkiu Nr. A3-24 „Dėl projektų, skirtų socialinei
pagalbai asmenims, nukentėjusiems ir galėjusiems nukentėti
nuo prekybos žmonėmis, teikti finansavimo 2020 metais“
skirta 240 100 eurų Nacionalinei asociacijai prieš prekybą
žmonėmis projektui „Kompleksinės socialinės pagalbos
teikimas prekybos žmonėmis aukoms, asmenims,
nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos
žmonėmis ir išnaudojimo, bei prevencijos inovacijų
diegimas tinklinėje organizacijoje“ (toliau – Projektas)
įgyvendinti. Pagalba buvo suteikta 208 asmenims, iš jų 75 –
nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis, 89 – prekybos
žmonėmis aukos, 44 – galėję nukentėti nuo prekybos
žmonėmis. Planuota pagalbą suteikti 220 asmenų. Projekto
vykdytojų nepasiektas rodiklis siejamas su vykstančia
COVID-19 pandemija bei paskelbtu karantinu.
Įgyvendinta. 2020 m. konsulinė pagalba buvo suteikta 11
LR piliečių, nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis užsienio
valstybėse (5 – LR ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, 3 –
LR konsulate Valensijoje, po 1 – LR ambasadoje
Vokietijoje, LR ambasadoje Švedijoje ir LR ambasadoje
Airijoje), 6-iems iš jų buvo suteikta neatlygintina
materialinė pagalba (3 – LR konsulate Valensijoje, 2 – LR
ambasadoje Jungtinėje Karalystėje, 1 – LR ambasadoje
Vokietijoje).
Šiam tikslui iš Veiksmų plane skirtų 3 tūkst. Eur panaudota
1163,81 Eur. Konsuliniai pareigūnai 5 nukentėjusiems nuo
prekybos žmonėmis LR piliečiams išdavė asmens grįžimo
pažymėjimus, organizavo 8 aukų parvykimą į Lietuvą (dar
2 aukų repatriaciją organizavo ir apmokėjo užsienio
valstybės institucijos), 5 asmenims suteikė socialinę pagalbą
(pasirūpino nakvyne) ar nukreipė į tokią pagalbą teikiančias
vietos nevyriausybines organizacijas.
Atsižvelgus į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro
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01.03.03

Stiprinti pagalbą nukentėjusiems
ar galėjusiems nukentėti nuo
prekybos žmonėmis asmenims:
1 veiksmas. Organizuoti pagalbą
nukentėjusiems ar galėjusiems
nukentėti nuo prekybos žmonėmis
asmenims

Savivaldybės

Įgyvendintų
priemonių skaičius
– 17

2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1V-577 patvirtintame
Kovos su prekyba žmonėmis 2020–2022 metų veiksmų
plane iškeltus uždavinius, Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. V-334
buvo patvirtintas Prekybos žmonėmis aukų užsienio
valstybėse nustatymo, pagalbos joms teikimo ir lėšų
grįžtančioms aukoms ir prekybos žmonėmis prevencijos
priemonėms naudojimo tvarkos aprašas.
Įgyvendinta iš dalies.
Kauno miesto savivaldybė. Įgyvendinta. Savivaldybė
įgyvendino daugiau priemonių, nei buvo numatyta Plane (5
numatytos, 9 įgyvendintos priemonės).
Kovos su prekyba žmonėmis savivaldybėje koordinavimo
modeliui užtikrinti Kauno miesto savivaldybė pagal viešųjų
pirkimų būdu 2018-12-05 sudarytos Paslaugų teikimo
sutarties Nr. SR-0956 sąlygas organizavo socialinės
priežiūros (socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo
organizavimo) paslaugų teikimą asmenims, nukentėjusiems
ar galėjusiems nukentėti nuo prekybos žmonėmis. Siekdama
atkurti asmenų savarankiškumą, prarastus socialinius ryšius
ir padėti integruotis į visuomenę, Kauno miesto savivaldybė
organizavo pagalbą nukentėjusiems ar galėjusiems
nukentėti nuo prekybos žmonėmis asmenims. Buvo
suteiktos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos.
Paslaugos buvo teikiamos 24 valandas per parą 7 dienas per
savaitę:
1. konsultavimas ir informavimas 90 vnt. 2,02 tūkst. Eur,
Buvo suteiktos socialinio darbuotojo konsultacijos, sudaryti
pagalbos planai, suteikta pagalba kriziniu laikotarpiu, buvo
analizuojama asmens probleminė situacija ir ieškoma
veiksmingų problemos sprendimo būdų. Konsultavimas
vyko saugiame prieglobstyje;
2. tarpininkavimas ir atstovavimas 1750 vnt.; 13,28 tūkst.
Eur. Buvo teikiama pagalba asmenims, sprendžiant įvairias
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jų problemas: tarpininkaujama tarp asmens ir atitinkamų
paslaugų teikėjų; atstovaujama institucijose, įstaigose,
tarnybose, įmonėse, organizacijose, vežami (lydimi) į
ikiteisminio tyrimo institucijas, teismus, nakvynės vietą,
pasitinkami oro uostuose ar autobusų stotyse;
užregistruojami pas gydytojus specialistus ir palydimi į
gydymo įstaigas, palydėti į Užimtumo tarnybą, seniūnijas,
organizuotas aprūpinimas būtinais daiktais (drabužiais,
avalyne, asmens higienos priemonėmis ir kt.);
3. maitinimo organizavimas 100 vnt.; 1,5 tūkst. Eur. Buvo
organizuotas asmenų maitinimas 3 kartus per dieną
maitinimo įstaigose (individualiai pagal kiekvieną
situaciją);
4. apgyvendinimo organizavimas 100 parų; 2,5 tūkst. Eur.
Asmuo buvo apgyvendinamas saugiame prieglobstyje
(individualiai pagal situaciją): viešbutyje, apartamentuose ir
kt.). Buvo apgyvendinama iki 10 parų (individualiai pagal
situaciją). Siekiant išlaikyti asmens konfidencialumą ir
anonimiškumą saugus būstas buvo keičiamas;
5. teisinės pagalbos organizavimas; 8,29 tūkst. Eur. Buvo
teikiamos teisinės konsultacijos, teisės klausimais parengti
teisinę
reikšmę
turintys
dokumentai,
atstovauta
ikiteisminiuose tyrimuose, atstovauta pirmos ir apeliacinės
instancijos teismuose;
6. psichologo konsultacijos 100 vnt., 4,5 tūkst. Eur.
Asmenims buvo teikiamos psichologo specializuotos
konsultacijos, kaip susitvarkyti su išgyvenimais, rašytos
psichologinės išvados teismo institucijoms arba
atstovaujančiam advokatui apie patirtą traumą ir
rekomenduojamą tolesnę eigą;
7. tarpininkavimas tvarkant asmens dokumentus (sumokėta
valstybinė rinkliava) 7 vnt., 0,39 tūkst. Eur.;
8. neapdraustų privalomuoju sveikatos draudimu asmenų
sveikatos stiprinimo paslaugų konsultacijos. Paslaugos buvo
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įsigytos teikti asmenims, nukentėjusiems nuo prekybos
žmonėmis (aukoms), ir asmenims, galėjusiems nukentėti
nuo prekybos žmonėmis (potencialios aukoms); 8,0 tūkst.
Eur. Asmenys, kurie kreipimosi metu buvo nedrausti
privalomuoju sveikatos draudimu, o pagal sveikatos būklę
jiems reikalinga pagalba, galėjo gauti:
8.1. šeimos gydytojo konsultacijas (20 konsultacijų per 12
mėnesių);
8.2. gydytojų specialistų (LOR, neurologo, kardiologo,
radiologo, akušerio ginekologo, urologo) konsultacijas (60
konsultacijų per 12 mėnesių);
8.3. bendruomenės slaugytojo konsultacijas (20 konsultacijų
per 12 mėnesių);
9. Kauno miesto socialinių paslaugų centre buvo suteiktos
laikino apnakvindinimo paslaugos 3 asmenims, kurie dėl
patirtos prievartos negalėjo naudotis savo gyvenamąja vieta
(pradėti ikiteisminiai tyrimai):
9.1. suteiktos (ir teikiamos) apgyvendinimo nakvynės
namuose
paslaugos
1
asmeniui
(informavimas,
konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, minimalių
buitinių ir asmens higienos paslaugų (virtuvėlė, dušas,
skalbimo paslaugos ir t. t.) organizavimas, kasdienio
gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas,
pagalba organizuojant sveikatos priežiūros paslaugas)
(apgyvendinimo nakvynės namuose įkainis – 0,17 tūkst.
Eur/mėn., asmuo moka 0,02 tūkst. Eur/mėn., savivaldybės
biudžeto lėšos 0,15 tūkst. Eur/mėn.);
9.2. trumpalaikės socialinės globos paslaugos suteiktos 2
asmenims. (Tarybos sprendimu nustatyta trumpalaikės
socialinės globos kaina 0,84 tūkst. Eur/mėn., asmuo moka
0,14 tūkst. Eur/mėn., savivaldybės biudžeto lėšos 0,69 tūkst.
Eur/mėn.; kitam asmeniui – trumpalaikės socialinės globos
kaina 0,95 tūkst. Eur/mėn., asmuo moka 0,11 tūkst.
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Eur/mėn., valstybės biudžeto dotacijos ir savivaldybės
biudžeto lėšos 0,53 tūkst. Eur/mėn.);
9.3. atlikti COVID-19 tyrimai 2 asmenims. 2020 m. skirti
savivaldybės biudžeto asignavimai – 40,5 tūkst. Eur.
Klaipėdos miesto savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m.
savivaldybė pasiekė Plane numatytą kriterijų – įgyvendino
vieną priemonę – teikė psichosocialinę ar apgyvendinimo
krizių centre paslaugas (atsižvelgiant į socialinių paslaugų
poreikį) visą parą. Psichosocialinė pagalba suteikta 2
asmenims.
Panevėžio miesto savivaldybė. Įgyvendinta. 2020 m.
įgyvendindama Plane numatytą vertinimo kriterijų „Pagal
poreikį“, savivaldybė skyrė lėšų ir suteikė organizuotas
socialinės paslaugas kompleksiškai. Lėšos numatomos iš
socialinėms paslaugoms skirtų lėšų.
Utenos miesto savivaldybė. Neįgyvendinta. Informacija apie
Plane numatytą įgyvendinti priemonę 2020 m. nebuvo
pateikta.
Vilniaus miesto savivaldybė. Neįgyvendinta. Informacija
apie Plane numatytą įgyvendinti priemonę 2020 m. nebuvo
pateikta.
Marijampolės savivaldybė. Neįgyvendinta. 2020 m. buvo
numatytos lėšos šiai sričiai, tačiau NVO nepateikė paraiškų
į projektų atrankos konkursą, nors iš kitų finansavimo
šaltinių VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu
centras tęsė ir prevencinę, ir pagalbos nukentėjusiems ar
galimai nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims
veiklas. 11 asmenų suteikta pagalba. Vykdyta
psichosocialinė reabilitacija – saugi pastogė, teikta
materialinė pagalba, soc. darbuotojo, psichoterapeuto,
teisininko konsultacijos, padėta įgyti darbinę kvalifikaciją.
Skubi pagalba krizės atveju – čia ir dabar. Organizuojama
palaikomoji pagalba baigusiems programą.
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2 veiksmas. Užmegzti ryšius ir
stiprinti bendradarbiavimą su
institucijomis, teikiančiomis
pagalbą nukentėjusiems ar
galėjusiems nukentėti nuo
prekybos žmonėmis asmenims

Savivaldybės

Įgyvendintų
priemonių skaičius
–7

Nukentėjusių ir turinčių didelę
riziką nukentėti nuo prekybos
žmonėmis asmenų socialinių

UŽT

Asmenų, kuriems
suteiktos paslaugos
skaičius – pagal
poreikį

Ignalinos rajono savivaldybė. Įgyvendinta. Plane numatytas
kriterijus „Pagal poreikį“ įgyvendintas – 2020 m. suteikta
pagalba nukentėjusiems ar galėjusiems nukentėti nuo
prekybos žmonėmis asmenims.
Kėdainių rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Informacija
apie Plane numatytą įgyvendinti priemonę 2020 m. nebuvo
pateikta.
Klaipėdos rajono savivaldybė. Įgyvendinta. Plane
numatytas kriterijus įgyvendinti ne mažiau kaip dvi
priemones pasiektas. Gargždų socialinių paslaugų centro
padalinyje teiktas apgyvendinimas nakvynės namuose ir
socialinė, psichologinė pagalba vienam asmeniui,
nukentėjusiam nuo prekybos žmonėmis. Asmuo
apgyvendintas tarpininkaujant VšĮ Kovos su prekyba
žmonėmis ir išnaudojimu centru.
Pakruojo rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Nebuvo
poreikio.
Neįgyvendinta.
Lazdijų rajono savivaldybė. Neįgyvendinta.
Pakruojo rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Nebuvo
poreikio.
Raseinių rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Nebuvo
poreikio.
Šakių rajono savivaldybė. Įgyvendinta. Organizuoti
susitikimai su VšĮ Kovos su prekyba žmonėmis ir
išnaudojimo centro Marijampolės skyriaus darbuotojais.
Širvintų rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Informacija
apie 2020 m. įgyvendintas priemones nebuvo pateikta.
Ukmergės rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Informacija
apie 2020 m. įgyvendintas priemones nebuvo pateikta.
Neįgyvendinta. Suteikta paslaugų nebuvo.
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įgūdžių ir kompetencijų ugdymas,
integravimas į darbo rinką
4 uždavinys – didinti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų, kuriems gali tekti bendrauti su prekybos žmonėmis aukomis, kompetencija
ir gebėjimus
01.04.01 Tobulinti pagalbos mokiniui
ŠMSM,
Supervizijose
Neįgyvendinta. ES SF lėšomis priemonė įgyvendinta
specialistų, dirbančių mokykloje,
Nacionalinė
dalyvavusių
Nacionalinės švietimo agentūros projekte „Pedagogų ir
kompetencijas prekybos
švietimo
specialistų skaičius švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas“.
žmonėmis prevencijos srityje:
agentūra
– 120
2020 m. organizuotos 6 supervizijos, kuriose dalyvavo 118
1 veiksmas. Organizuoti prekybos
dalyvių.
žmonėmis prevencijos srityje
dirbančių specialistų supervizijas
2 veiksmas. Supažindinti
ŠMSM,
Dalyvavusių
Neįgyvendinta. Dėl pasaulinės pandemijos, ribojančios
prekybos žmonėmis prevencijos
Nacionalinė
vizituose
judėjimą tarp valstybių, priemonės įgyvendinimas
srityje dirbančius specialistus su
švietimo
specialistų skaičius sustabdytas ir nukeltas į 2021 metus.
užsienio švietimo įstaigose
agentūra
– 120
taikoma prekybos žmonėmis
prevencijos praktika
01.04.02 Organizuoti mokymus apie
Savivaldybės
Organizuotų
Neįgyvendinta.
prekybos žmonėmis aukų
priemonių skaičius Kauno miesto savivaldybė. Įgyvendinta. Savivaldybė
nustatymą, jų teisių apsaugą ir
– 22
įgyvendino plane numatytą priemonę. 2020 m. rugsėjo 16 d.
nukreipimą pagalbai suteikti
organizavo mokymus apie prekybos žmonėmis aukų
švietimo specialistams,
nustatymą, jų teisių apsaugą ir nukreipimą pagalbai suteikti.
socialiniams darbuotojams,
Mokymų tema „Kada internetas tampa pavojingu?
seniūnijų ir savivaldybės
Atpažinkime nepilnamečių verbavimą ir išnaudojimą“.
administracijų darbuotojams
Mokymuose dalyvavo Kauno apygardos prokuratūros
Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus,
prokuratūros, policijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie SADM, Lietuvos Respublikos
valstybinės darbo inspekcijos prie SADM Kauno teritorinio
skyriaus, Užimtumo tarnybos prie SADM, švietimo,
sveikatos
apsaugos
specialistai,
savivaldybės
administracijos darbuotojai ir specialistai, nevyriausybinių
organizacijų socialiniai darbuotojai, jaunimo reikalų
koordinatoriaus
koordinuojami
nevyriausybinių
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organizacijų projektų vadovai. Lektorius pristatė situaciją
apie prekybą žmonėmis Europoje, Lietuvoje ir JAV ir kt.
šalyse, apibūdino, kad prekyba žmonėmis yra kompleksinė
problema, nurodė, kad būtina ir toliau aktyviai informuoti
tikslines grupes, kurios yra arčiausiai gyventojų, apie šį
nusikalstamą socialinį reiškinį. Mokymuose kalbėta apie tai,
kaip informuoti specialistus, bendruomenę, tėvus, globėjus
apie vaikams gresiančius pavojus internete, socialiniuose
tinkluose, nes tokio pobūdžio išnaudojimo nemažėja, todėl
reikia šviestis, kurti apsaugos procedūras, numatyti
priemones ir prisiimti atsakomybę. Lektorius demonstravo
skaidres ir kalbėjo apie piktnaudžiavimą technologijomis,
pažinčių svetaines, skelbimų portalus, aptarė „realius darbo
pasiūlymų pavyzdžius“, vaikų seksualinį išnaudojimą,
kalbėjo apie keliaujančius vaikų seksualinius išnaudotojus,
patyčias internete ir galimas prevencines priemones.
Palangos miesto savivaldybė. Neįgyvendinta. Dėl
pandemijos apribojimų savivaldybė mokymų neorganizavo.
Šiaulių miesto savivaldybė. Įgyvendinta. Savivaldybė 2020
m. įgyvendino plane numatytą vieną priemonę.
Įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės nusikaltimų
prevencijos 2020–2022 m. programos priemonių plano
priemonę
„Prekybos
žmonėmis
prevencijos
organizavimas“, buvo pasirašyta tikslinio projekto
finansavimo ir įgyvendinimo sutartis su Moterų veiklos
inovacijų centru, kuris 2020-08-21 organizavo seminarą
„Prekybos žmonėmis prevencija, teisės pažeidėjų elgesio
korekcijos aspektu“. Bendrai šiam projektui (iš viso 3
seminarams) finansuoti savivaldybė skyrė 1 tūkst. Eur.
Vilniaus miesto savivaldybė. Neįgyvendinta. Mokymai
nebuvo organizuoti.
Elektrėnų
savivaldybė.
Įgyvendinta.
Savivaldybė
įgyvendino plane numatytą priemonę – buvo organizuoti
prekybos žmonėmis mokymai apie prekybos žmonėmis
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01.04.03

Organizuoti mokymus dėl
prekybos žmonėmis nusikaltimų
specifikos, kvalifikavimo ir

GP
PD

Surengta mokymų
– 0,5

aukų nustatymą ir jų teisių apsaugą bei nukreipimą pagalbai.
Mokymuose dalyvavo įvairių institucijų atstovai.
Marijampolės savivaldybė. Neįgyvendinta. Dėl pandemijos
apribojimų savivaldybė mokymų neorganizavo.
Ignalinos rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Informacija
apie priemonės įgyvendinimą nebuvo pateikta.
Kėdainių rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Informacija
apie priemonės įgyvendinimą nebuvo pateikta.
Klaipėdos rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Mokymai
nebuvo organizuoti.
Lazdijų rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Mokymai
nebuvo organizuoti.
Panevėžio rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Mokymai
nebuvo organizuoti.
Skuodo rajono savivaldybė. Įgyvendinta. Savivaldybė
vietoje numatytos vienos priemonės įgyvendino keturias.
Savivaldybių seniūnijų darbuotojams organizavo mokymus
„Prekyba žmonėmis – kaip netapti auka“.
Šakių rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Dėl pandemijos
apribojimų savivaldybė mokymų neorganizavo.
Šilutės rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Mokymai
nebuvo organizuoti.
Širvintų rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Informacija
apie priemonės įgyvendinimą nebuvo pateikta.
Ukmergės rajono savivaldybė. Neįgyvendinta. Vietoje plane
numatytų 5 priemonių įgyvendinta 1 priemonė.
Socialiniams darbuotojams, švietimo specialistams,
savivaldybės administracijų darbuotojams buvo organizuoti
mokymai „Prekybos vaikais aukų atpažinimas bei pagalbos
teikimas“, „Prekyba žmonėmis. Kompleksinė pagalba
nukentėjusiems. Prevencija“.
Neįgyvendinta. Dėl pandemijos mokymai nebuvo
organizuoti.
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01.04.04

01.04.05

įrodymų surinkimo, taip pat dėl
teisės aktų dėl prekeivių
žmonėmis turto konfiskavimo
taikymo prokurorams, teisėjams,
tyrėjams
Suteikti žinių apie prekybą
žmonėmis teisėjams ir teismo
savanoriams:
1 veiksmas. Įtraukti į teisėjų
mokymo programas temas apie
bylų dėl prekybos žmonėmis
nagrinėjimo aktualijas,
problematiką
2 veiksmas. Suteikti teisėjams
žinių apie bendravimą su
nukentėjusiaisiais ir liudytojais
prekybos žmonėmis bylose
3 veiksmas. Sudaryti sąlygas
teisėjams kelti kvalifikaciją
tarptautiniuose mokymuose
prekybos žmonėmis klausimais
4 veiksmas. Suteikti teismo
savanoriams žinių apie pagalbos
nukentėjusiesiems ir liudytojams
prekybos žmonėmis bylose
teikimą
Organizuoti mokymus apie
prekybos žmonėmis aukų
nustatymą, jų teisių apsaugą ir
nukreipimą pagalbai suteikti

Surengta mokymų
–2

Nacionalinė
teismų
administracija
(NTA)

Perengtų programų
skaičius – 1

Įgyvendinta. Tema „Bylų dėl prekybos žmonėmis
aktualijos“ įtraukta į Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių
apygardų teismų teisėjų mokymo programą. Mokymai pagal
šią programą vyko 2 kartus. Šios temos pirkimams
panaudota 800 Eur.

NTA

Mokymuose
dalyvavusių
asmenų skaičius –
30

NTA

Mokymuose
dalyvavusių
asmenų skaičius –
2
Surengtų mokymų
skaičius – 1

Įgyvendinta. Į mokymų pagal naujai paskirtų apylinkių
teismų teisėjų mokymo programą įtraukta tema „Teisėjo
elgesys su teismo proceso dalyviais. Pagrindai“.
Mokymuose dalyvavo 25 teisėjai. Mokymai vyko 3 kartus.
Šių mokymų lektorių paslaugų pirkimui panaudota 5 400
Eur.
Neįgyvendinta. Dėl pandemijos dalis tarptautinių mokymų
neįvyko, o nuotoliniuose mokymuose neatsirado norinčių
dalyvauti.

NTA

URM

Surengtų mokymų
skaičius – 1

Įgyvendinta. 2020 m. spalio 21 d. vykusiuose teismo
savanorių įvadiniuose mokymuose aptarta, kaip bendrauti su
nukentėjusiaisiais ir liudytojais. Mokymams išleista 1 200
Eur.
Įgyvendinta. 2020 m. kovo–gegužės mėn. URM vyko
konsulinių pareigūnų, išvykstančių į LR diplomatines
atstovybes ir konsulines įstaigas vykdyti konsulines
funkcijas, mokymai apie prekybos žmonėmis aukų
nustatymą ir pagalbos jiems teikimą.
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Lietuvos Respublikos
konsuliniams pareigūnams,
išvykstantiems dirbti į kitas
valstybes

01.04.06

Organizuoti tęstinius
kvalifikacijos tobulinimo
mokymus Valstybės sienos
apsaugos tarnybos struktūrinių
padalinių pareigūnams dėl
prekybos žmonėmis

Valstybės
sienos
apsaugos
tarnyba prie
VRM (VSAT)

Surengtų mokymų
skaičius – 2

Į skaitmeninę erdvę dėl Lietuvoje paskelbto karantino
perkeltuose mokymuose dalyvavo 38 konsuliniai
pareigūnai. Nuotolinio mokymo platformoje „Moodle“ jie
susipažino su mokomąja medžiaga pristatymų skaidrėse,
kurias parengė Lietuvos kriminalinės policijos biuro Veiklos
koordinavimo ir kontrolės valdybos, Nacionalinės
asociacijos prieš prekybą žmonėmis, Dingusių žmonių
šeimų paramos centro ir URM Konsulinio departamento
atstovai.
Rugsėjo–gruodžio mėn. 68 konsuliniai raštvedžiai,
dirbantys diplomatinėse atstovybėse, nuotolinio mokymo
„Moodle“ platformoje susipažino su URM Konsulinio
departamento parengtu kursu „Prekyba žmonėmis ir jos
prevencija“. Kursas buvo parengtas remiantis VRM pateikta
medžiaga. Pagal Veiksmų planą papildomi asignavimai
nenumatyti.
Neįgyvendinta. Dėl COVID-19 pandemijos paskelbto
karantino ir su tuo susijusių apribojimų buvo surengti 1
nuotoliniai mokymai: 2020 m. lapkričio 9–13 d. surengti
kvalifikacijos tobulinimo kursai „Kova su prekyba
žmonėmis“ (nuotoliniu būdu, nuotolinio mokymosi
platformoje „Moodle“), kuriuose dalyvavo 34 VSAT
struktūrinių padalinių pareigūnai. Šių mokymų tikslas –
suteikti specialių įgūdžių pareigūnams, atliekantiems
patikrinimus kertant valstybės sieną, kad jie galėtų
efektyviai užkirsti kelią ir kovoti su prekyba žmonėmis.
Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu buvo siekiama suteikti
pareigūnams žinių apie prekybą žmonėmis, žmogaus teisių
pažeidimus, jų pasekmes, pobūdį, dalyvius bei patį
mechanizmą; ugdyti pareigūnų gebėjimus identifikuoti
galimas prekybos žmonėmis aukas, taip pat ir įtariamus
prekiautojus; tobulinti pareigūnų gebėjimus atlikti pirminę
prekybos žmonėmis aukos apklausą.

41

01.04.07

Organizuoti tęstinį kvalifikacijos
tobulinimo mokymus (seminarą)
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos Užsieniečių registracijos
centro darbuotojams dėl prekybos
žmonėmis

VSAT

Surengtų mokymų
skaičius – 1

01.04.10

Organizuoti mokymus dėl
asmenų, galėjusių nukentėti ar
nukentėjusių nuo prekybos
žmonėmis, atpažinimo
(nustatymo), bendravimo su jais ir
pagalbos jiems teikimo

UŽT

Surengtų mokymų
skaičius – 10

01.04.11

Organizuoti mokymus dėl
prekybos žmonėmis aukų
atpažinimo (nustatymo) tarp
prieglobsčio prašytojų, darbuotojų
migrantų ir neteisėtų migrantų,
bendravimo su jais ypatumų ir
pagalbos jiems suteikimo
Organizuoti mokymus dėl
prekybos vaikais aukų
atpažinimo, pagalbos poreikio
vertinimo ir pagalbos teikimo
vaiko teisių apsaugos
specialistams bei kitiems, vaiko

GP

Surengtų mokymų
skaičius – 0,5

VVTAĮT

Surengtų mokymų,
skaičius – 1

01.04.12

Įgyvendinta. Dėl COVID-19 pandemijos paskelbto
karantino ir su tuo susijusių apribojimų VSAT planavo 2020
m. lapkričio mėn. nuotolinį seminarą, kurio metu
aktualijomis pasidalintų Jungtinių Tautų vyriausiojo
pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) atstovas V.
Siniovas. Kadangi minėtas lektorius skaitė pranešimą 2020
m. gruodžio 22 d. GP organizuojamuose mokymuose
„Pabėgėlių apsauga ir prekybos žmonėmis aukų apsauga“,
kurie vyko nuotoliniu būdu, atskirai URC nuotolinis
seminaras nebuvo organizuotas, o prisijungta prie GP
organizuotų mokymų. Mokymuose dalyvavo 28 VSAT
dalyviai, iš jų 10 iš URC.
Įgyvendinta. 2020 m. organizuota 10 mokymų UŽT
specialistams. Dalyvavo 197 specialistai. Seminarų temos:
„Prekybos žmonėmis formos, aukų identifikavimas,
pažeidžiamumo
ir
priklausomumo
įvertinimas“;
„Psichologinis prekybos žmonėmis aukos portretas,
kompleksinės
pagalbos
teikimas“;
„Tarpžinybinis
bendradarbiavimas, integruojant prekybos žmonėmis aukas
į darbo rinką“. Praktinis darbas su atvejo studija.
Įgyvendinta. GP 2020 m. gruodžio 22 d. organizavo
nuotolinius mokymus ,,Pabėgėlių apsauga ir prekybos
žmonėmis aukų apsauga: sąveika, valstybės pozityvios
pareigos ir taikytinos garantijos“. Lektorius –Vladimiras
Siniovas (JT vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro
patarėjas teisės klausimais).
Įgyvendinta. VVTAĮT organizavo mokymus, skirtus
VVTAĮT ir vaiko gerovės srityje dirbantiems specialistams,
„Prekybos vaikais aukų atpažinimas, pagalbos poreikio
vertinimas bei pagalbos teikimas“. Iš viso mokymuose
dalyvavo ~ 420 specialistų. 2020 m. mokymuose dalyvavo
63 vaiko gerovės srityje dirbantys specialistai. Pažymėtina,
kad, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020
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gerovės srityje dirbantiems,
specialistams

01.04.14

01.04.15

Organizuoti nuotolinio mokymo
kurso apie prekybą žmonėmis,
asmenų, galėjusių nukentėti ir
nukentėjusių nuo prekybos
žmonėmis, atpažinimą
(nustatymą), bendravimo su jais
ypatumus ir pagalbos jiems
suteikimą bei nukentėjusiųjų ir
liudytojų apsaugą, prekybos
žmonėmis nusikaltimų specifiką,
kvalifikavimo ir įrodymų
surinkimą, teisės aktų dėl
prekeivių žmonėmis turto
konfiskavimo taikymo pristatymą
Organizuoti kvalifikacijos kėlimo
mokymus valstybės tarnautojams
ir savivaldybių darbuotojams dėl
metodinių rekomendacijų taikymo
prekybos žmonėmis prevencijos
srityje

VRM
GP

Surengtų mokymų
skaičius – 1

VšĮ
„Ramintoja“

Surengtų mokymų
skaičius – 1

m. spalio 21 d. nutarimą Nr. 1160 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo
Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
paskelbimo“ pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 1226 „Dėl
karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“,
mokymai kontaktiniu būdu (kaip numatyta šių mokymų
viešųjų pirkimų dokumentuose) bus tęsiami nuo teisės aktais
nustatytų aplinkybių pasibaigimo dienos.
Mokymams skirta 1 580 Eur.
Įgyvendinta. 2020 m. gruodžio 16 d. VRM kartu su GP
organizavo seminarą „Prekyba žmonėmis. Kompleksinė
pagalba nukentėjusiesiems. Prevencija“, kurio metu buvo
naujai sukurta prekybos žmonėmis mokymų platforma:
https://pzmokymai.vrm.lt/. Seminare dalyvavo per 250
dalyvių iš įvairių institucijų (teisėsaugos pareigūnai,
savivaldybių darbuotojai, psichologai ir socialiniai
darbuotojai, konsulai, advokatai, teisėjai).

Neįgyvendinta. 2020-10-16 organizuotas masiškiausias
Lietuvoje performansas prieš prekybą žmonėmis 5
miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir
Tauragėje). Lietuvos policijos NBT ambasadoriai kartu su
Nacionalinės asociacijos prieš prekybą žmonėmis nariais bei
socialiniai partneriai (Mykolo Romerio ir Klaipėdos
universitetai, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo
centras, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos Caritas ir kt.)
suorganizavo simuliacines situacijas parodydami prekybos
žmonėmis formas ir pademonstruodami visuomenei
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tikroviškus vaizdus iš realių situacijų. Dalyvavo per 200
dalyvių ir 500 žiūrovų.
2020-12-02 VšĮ „Ramintoja“, Nacionalinė asociacija prieš
prekybą žmonėmis kartu su Ispanijos lietuvių bendruomene
organizavo pirmąją virtualią-nuotolinę konferenciją
„(Ne)panaikinta vergovė“, skirtą Tarptautinei vergovės
panaikinimo dienai paminėti. Konferencijoje dalyvavo
valstybės tarnautojai ir savivaldybių darbuotojai. Taip pat
dalyvavo užsienio lietuvių bendruomenių nariai. Dalyvavo
per 150 dalyvių. Vaizdo transliaciją per socialinį tinklą
stebėjo per 4 tūkst. lankytojų.

