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Dalyravo: Vidaus reikalq ministerijos (toliau - VRM kancleris (Kovos su prekyba
Zmonemis komisijos (toliau - Komisija) pirmininkas) Algirdas Stondaitis, socialines apsaugos ir
darbo viceministras (Komisijos pirmininko pavaduotojas) Algirdas Se5elgis, Lietuvos Respublikos
lyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Jonas Gricius, Nacionalin€s teismq
administracijos direktoriaus vyriausiasis patarejas Antanas Jatkeviiius, Valstybes vaiko teisir.l
apsaugos ir ivaikinimo tamybos prie Socialinis apsaugos ir darbo ministerijos direktor€ Alina
Jakavoniene, Lietuvos vyskupq konferencijos Socialiniq reikalq tarybos pirmininkas, vyskupas
Kgstutis Kevalas, asociacijos Dingusiq Zmoniq Seimq paramos centro direktore Natalja Kurdinskaja,
asociacijos Vyry kriziq centro direhor€ Oksana Liutkevidiene ir teisininkas Linas Liutkevidius,
vRM vie5ojo saugumo politikos departamento vyresnioji patareja Reda Sirgedien€, Teisingumo
ministerijos Administracines ir baudZiamosios justicijos BaudZiamosios justicijos skyriaus ved€jas
Darius Mickevidius, Lietuvos ,,Carito" programos ,,Pagalba prostitucijos ir prekybos Zmonemis
aukoms" vadovd Kristina Mi5iniene, Valstyb0s sienos apsaugos tamybos prie VRM vado
pavaduotojas Antanas Montvydas, vie5osios istaigos Klaipedos socialines ir psichologines pagalbos
centro direktore Dalia Puidokien€, Vilniaus miesto savivaldybes administracijos direktoriaus
pavaduotoja Vilma Silaliene, Policijos departamento prie VRM generalinio komisaro pavaduotojas
Edvardas Sileris, Policijos departamento prie vRM vyriausiasis pahrejas Darius Urbonas, Lietuvos
darbo birZos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos direktore Ligita Valalytd, Generalines
prokuratliros Baudiiamojo persekiojimo departamento prokuroras Ar[nas Meika, sveikatos
apsaugos viceministre Jadvyga Zinkevidiiite, Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Socialines
apr€pties departamento ryriausioji specialiste AuSrind GarbaCiauskiene, Svietimo ir mokslo
ministerijos Svietimo pagalbos skyriaus vyriausioji specialiste Ligita eelediniene.
Darbotvarkd:

l. Del 2016 m. rykdomq prekybos Zmondmis prevencijos, baudZiamojo persekiojimo,
pagalbos aukoms ir jq teisiq apsaugos priemoniq, jq veiksmingumo, koreliacijos su kitomis
priemonemis ir kitq institucijq, istaigq ir organizacijq kompetencijos, skirtq resursq ir Kovos su
prekyba Zmonemis 2017_2019 m. veiksmq plano priemoniq ir veiksmq igyvendinimo 2017 m.
2. Del savivaldybiq svarbos: gairiq ,,Kovos su prekyba Zmonemis stiprinimas
savivaldybese" jgyvendinimo Lietuvoje (projektas .,STROM - savivaldybiq vaidmens kovojant su
prekyba Zmonemis Baltijos jtiros regione stiprinimas* (STROM II).
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3. Del prekybos Zmon€mis aukq nustatymo ir nukreipimo pagalbai: Prekybos Zmonemis
aukq nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijq, patvirtintll
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro ir
Lietuvos Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodZio 17 d. isakymu
Nr. I-327l1V-1015/Al-758 ,,Del Prekybos Zmonemis aukq nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijq patvirtinimo", taikymo praktikoje.

1. SVARSTYTA. 2016 m. vykdomos prekybos Zmonemis prevencijos, baudZiamojo
persekiojimo, pagalbos aukoms ir jq teisiq apsaugos priemones, jq veiksmingumas, koreliacija su
kitomis priemonemis ir kitq institucijq, istaigq ir organizacijq kompetencija, skirti resursai ir Kovos
su prekyba Zmon€mis 2017-2019 m. veiksmq plano priemoniq ir veiksmq igyvendinimas 2017 m.
A. Stondaitis paZymejo, kad 2016 m. VRM stiprino kovos su prekyba Zmonemis
koordinavim4 nacionaliniu lygmeniu: buvo parengtas ir priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausyb€s
2016 m. rugpj[dio I I d. nutarimas Nr. 785 ,,Del kovos su prekyba Zmonemis koordinavimo",
parengtas ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro 2016 m. rugpjiidio 29 d. isakymu
Nr. I V-598 ,,Del Kovos su prekyba Zmonimis 2017-2019 metq veiksmq plano pawirtinimo"
patvirtintas Kovos su prekyba Zmonemis 2017-2019 metq veiksmq planas, taip pat 2016 m.
gegu2es menesi buvo pradetas tarptautinis projektas ,,STROM - savivaldybiq vaidmens kovojant su
prekyba Zmon€mis Baltijos j[ros regione stiprinimas" (STROM II), kurio metu Kauno miesto ir
Taurages rajono savivaldybese bus apibreZtas ir pawirtintas kovos su prekyba Zmon€mis
koordinavimo modelis. V€liau parengtas modelis bus pasiiilytas ir kitoms savivaldybems. Taip pat
VRM uZtikino atstovavim4 Lietuvai tarptautiniu ir regioniniu lygmeniu: Baltijos jiiros valstybiq
tarybos darbo grupeje prie5 prekyb4 Zmonemis, ES nacionaliniq praneSejq arba lygiaverdiq
mechanizmq prekybos Zmonemis klausimams tinkle, Europos prieglobsdio paramos biuro veikloje,
tarptautiniq organizacijq veikloje, ypad del Europos Tarybos Konvencijos del veiksmq prieS
prekyb4 Zmon€mis igyvendinimo. 2017 m. VRM organizuos arba bendradarbiaus igyvendinant
daugum4 Kovos su prekyba Zmon€mis 2017-2019 metq veiksmq plano priemoniq ir veiksmq.
A. Se5elgis pabreZ€, kad kovai su prekyba Zmonemis trlksta koordinuojandios grandies, t. y.
bendrq veiksmq koordinavimo ir pasitikOjimo. Btitina apsibreZti, kas ir kokiu lygmeniu turi
koordinuoti, kas ir uZ k4 turi b[ti atsakingas (koks vaidmuo tektq ministerijoms, kitoms valstybes
institucijoms, savivaldybems). Kuriant modeli, pasinaudoti uZsienio Saliq, kuriose tokiais modeliais
sekmingai remiamasi, patirtimi (pvz.: Danijos, Didiiosios Britanijos). Atkreiptinas demesys j
prevencijos svarb4.
J.

Zinkevidi[tes manymu, kova

su

prekyba Zmonemis turetq prasideti

nuo

bendruomeniSkumo skatinimo.

D. Mickevidius paZymejo, kad Teisingumo ministerija yra atsakinga uZ BaudZiamojo ir
BaudZiamojo proceso kodeksq pakeitimus. Siuo metu abu kodeksai patenkina esamus poreikius.

Taip pat ministerija yra atsakinga uZ smurtiniais nusikaltimais padarytos Zalos kompensavim4
(prekybos Zmon€mis aukos taip pat priskiriamos Siai grupei). Kaip rodo praktika, i 5j fondq keipiasi
nedaug asmenq ir jo galimybis neiSnaudojamos. Be to, Teisingumo ministerija koordinuoja
valstybes garantuojamos teisines pagalbos teikim4.
A. MeSka informavo, kad prekybos Zmonemis prevencijoje prokurat[ira dirba nedaug, tadiau
bendradarbiaujama skaitant paskaitas savivaldybese. 2017 m. planuojama labiau gilintis i prekybos

Zmonemis specifik4: ne

tik i aukq

i5veZim4

[

uZsienio valstybes i5naudojimui, bet

ir j

naujai
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atsirandandias iSnaudojimo nelegaliam darbui, pvz., Ukrainos Respublikos ir kitq valstybiq piliediq,

formas Lietuvoje. Sioje srityje

b[q

organizuojami mokymai policijos pareigiinams bei darbo

inspekcijos specialistams.

A. Jatkevidius paiymejo, kad Nacionaline teismq administracija 2017 m. su Generaline
prokuratiira organizuos mokymus teisejams kovos su prekyba Zmonemis srityje. Planuojama j
mokymus pakviesti ir policijos atstovus.
A. Jakavoniene paminejo, kad Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tamyba prie
Socialines apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) iki 2016 m. pabaigos organizuos mokymus savo
institucijos tamautojams ir kvies prisijungi policijos pareigiinus. 2015 m. vaikq globos namq
specialistams buvo organizuoti vaikq verbavimo prekybai Zmonemis poZymiams atpaiinti
mokymai. Be to, amyba teikia metoding pagalb4 savivaldybems d€l prevenciniq veiklq vaikq teisiq
apsaugos klausimais.
E. Sileris pabreZe, kad Policijos departamentas prie VRM kovos su prekyba Zmonemis
srityje 2016 m. dirbo dviem kryptimis: prevencijos ir prekybos Zmonemis nusikaltimq tyrimo,
baudZiamojo persekiojimo. Policija savo veikloje matytq kylandias problemas del teises aktq
taikymo ir gilesnio suvokimo apie naujai atsirandandias prekybos Zmon€mis formas, pvz., fiktyvios
santuokos. PaZymetina, kad didZioji prekybos Zmonemis aukq dalis yra Zmon€s i5 socialines rizikos
Seimq, todel manltq, kad aktyvesni turetq b0ti savivaldos specialistai, kurie yra ardiausiai 5iq
Seimq. Mokymuose su Valstyb€s vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tamyba prie SADM pareig[nai
mokomi atpaZinti prekybos Zmonimis aukas.
A. Montvydas paZymejo, kad Valstyb€s sienos apsaugos tamybos prie VRM svarbiausia
funkcija prekybos 2monemis srityje yra nusta$i prekybos Zmonemis aukas, kertandias Lietuvos
Respublikos sien6 ir iSskyre nelydimq nepilnamediq uZsieniediq problem4 UZsieniediq registracijos
centre. Yra duomenq, kad nuo 2010 m. i5 UZsienieeiq registracijos centro ya dingg daugiau nei 197
nepilnamediai vaikai, kurie, Lenkijos pasieniediq duomenimis, tapo prekybos Zmonemis aukomis.
Siq problemE reiketq i5tirti iSsamiau.
J. Gricius atkeipe ddmesi, kad Darbo inspekcijos prie SADM tinklalapyje sukurta paskyra,
skirta prekybos Zmonemis prevencijai, taip pat Darbo inspekcijos prie SADM specialistai
vadovaujasi specialiomis atmintinemis prekybos Zmonemis priverstiniam darbui aukoms nustat),ti.
Planuojami organizuoti mokymai kartu su Generaline prokuratiir4 siekiant iSmokyti specialistus
teisingai surinkti duomenis tolesniam bylq tyrimui. 2017 m. kartu su policijos pareigEnais
planuojamos prevencines akcijos priverstinio darbo, ekonomines vergoves tema.
K. MiSiniene ragino VRM prisiimti atsakomybg dOl veiksmq koordinavimo kovos su
prekyba Zmonemis srityje. Be to, manytq esant naudinga Komisij4 skaidyi i maZesnes darbo grupes
atskiroms problemoms sprgsti. Reikttl ieSkoti pigesniq prekybos Zmonemis aukq apsaugos
priemoniq.
O. Liutkevidiene paminejo, kad kovos su prekybos Zmonemis srityje labai truksta
darbuotojq, galindiq dirbti tiesiogiai su aukomis, reikalinga praktin€ pagalba apgyvendinant ir
apsaugant aukas. Manoma, kad vien dalijamomis bendro pobiidZio informacinemis skajutemis
efekry,viq rezultatq sunku pasiekti, nes rengiamoje dalomojoje medZiagoje turetq atsispindeti
nevyriausybiniq organizacijq patirtis ir turetq biiti organizuojami praktiniai tiksliniq grupiq
mokymai.
N. Kurdinskaja paiymOjo, kad prekybos Zmon0mis prevencijos srityje svarbq vaidmenj
turetq atlikti Svietimo ir mokslo ministerija.
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K. K€valas pateike apibendrinamuosius pasiiilymus dil kovos su prekyba Zmonemis
koordinavimo stiprinimo: specialistus reikia ,,itinklinti" i kovos su prekyba Zmonemis veiklq taip
pati turi biiti patvirtintas modelis, kuriame btitq ai5kiai iSdesq os kiekvienos institucijos funkcijos ir
galimybes prekybos Zmonemis srityje. Biitq tikslinga, remiantis uZsienio Saliq patirtimi, sukurti
Lietuvai tinkantj modeli kovai su Sia nusikalstamumo forma. Taip pat bOtq pravartu numatyti
atskaitomybes sisteme, kad b[trt rykdomas atliktq darbq monitoringas.
NUTARTA:
l. Kovos su prekyba Zmonemis priemones planuoti ir igyvendinti itraukiant kitas atsakingas
institucijas, istaigas ir organizacijas, dalyvaujandias Komisijos veikloje, ypatinge demesi skirti
prevencinems priemonems ir specialisq mokymams.
2. Kitq pasitarimq metu diskutuoti del konkretaus, remiantis kitq valstybiq patirtimi,
Lietuvai pritaikyo kovos su prekyba Zmonemis modelio.
3. Stiprinti savivaldos vaidmeni kovos su prekyba Zmonemis srityje.
4. Siauros kompetencijos klausimams del konkrediq priemoniq sprgsti rengti atitinkamos
kompelencijos Komisijos nariq susitikimus.
5. Organizuoti atskir4 susitikimE, skirtq klausimams, susijusiems su nelydimais
nepilnamediais uZsieniediais.

2-3. SVARSTYTA. Savivaldybiq svarba: gairiq ,.Kovos su prekyba Zmonemis stiprinimas
savivaldybdse" igyvendinimas Lietuvoje (projekas ,,STROM - savivaldybiq vaidmens kovojant su
prekyba Zmon€mis Baltijos j[ros regione stiprinimas" (STROM II) ir prekybos Zmonemis aukq
nustatymas ir nukeipimas pagalbai: Prekybos ZmonOmis aukq nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo rekomendacijq, patvirtintq Lietuvos Respublikos generalinio
prokuroro, Lietuvos Respublikos vidaus reikalq ministro ir Lietuvos Respublikos socialinis
apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodZio 17 d. isakymu Nr. I-327llV-1015/Al-758 ,,Del
Prekybos Zmonemis aukq nustatymo, ikiteisminio tyrimo ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo
rekomendacijq pawirtinimo", taikymas praktikoje.
A. Stondaitis, atsiZvelgdamas i tai, kad 5ie klausimai yra susijQ ir tarpusavyje, ir su
savivaldyb€mis, taaiau posedyje nedallvauja net trys i5 keturiq savivaldos atstovai, pasiDle Siuos
klausimus aptarti kitame Komisijos pos€dyje, kuris turetq buti organizuojamas artimiausiu metu.
NUTARTA:
l. Abu darbotvarkes klausimus nukelti Ikit4 Komisijos posedi.
2. Kit4 Komisijos pos€di, skirtq prekybos zmoncmis aukq apsaugos klausimams, surengti
artim iausiu metu.

PosedZio pirmininkas

PosedZio sekretore

Algirdas Stondaitis

Sonata Mickute

