
 

 

 
 

Tarptautinė vergovės panaikinimo diena gruodžio 2 d. minima visame pasaulyje nuo 1949 m. Jungtinėms 

Tautoms priėmus konvenciją dėl kovos žmonių prekyba ir prostitucija; 
 

Tarptautinė vergovės panaikinimo diena skirta ne tik praeities atminčiai, bet ir dabarties problemoms, nepaisant to, kad 
dar XX amžiuje pasirašyta daug susitarimų, sukurta daug tarptautinių instrumentų prieš vergovę.  

Renginyje nevyriausybinių organizacijų ir valstybės institucijų atstovai, veikiantys Lietuvoje ir užsienio šalyse pristatys 

priemones bei projektus, kuriais vykdoma prekybos žmonėmis prevencija. Šioje srityje dirbantys specialistai ir žmonės, 
norintys susipažinti su praktiniais prekybos žmonėmis aspektais, išgirs psichologų, teisininkų ir teisėsaugos specialistų 

pranešimus. 

 

Renginyje bus pateikta informacija apie prekybos žmonėmis aktualijas, galimus nelegalaus ir vergoviško darbo 
atpažinimo aspektus, supažindins su klaidinančia informacija ir grėsmėmis internete .  

 

Renginio metu Ispanijos lietuvių bendruomenė pristatys LR Vidaus reikalų ministerijos finansuotą, kartu su Jungtinės 
Karalystės, Norvegijos ir Graikijos lietuvių bendruomenėmis įgyvendintą projektą “Raktas”. 

 
Renginys skirtas žmonėms, dirbantiems prekybos žmonėmis prevencijos srityje ir visiems besidomintiems šia tematika.  
Renginys vyks gruodžio 2 d. virtualioje aplinkoje, ZOOM platformoje ir transliuojama socialinio tinklo Facebook 

tiesiogiai. 

 

Nuoroda prisijungimui per Zoom: 
https://us02web.zoom.us/j/85658246241?pwd=eEl3MVlVdCtHbG9pM1EyZHowaGc0Zz09  

Meeting ID: 856 5824 6241  

Passcode: 180279 
 

Daugiau informacijos apie renginį: https://www.facebook.com/events/430288731476112  

 
 

 

RENGINIO ORGANIZATORIAI:  

                       

https://us02web.zoom.us/j/85658246241?pwd=eEl3MVlVdCtHbG9pM1EyZHowaGc0Zz09&fbclid=IwAR1SysRv_aNRDUr8eudnHQkJj-rFlw_u0YCF0lylJVavHqF3M79Za9KyZpM
https://www.facebook.com/events/430288731476112


 

 

 

 

PROGRAMA  
 

LT 
__________ 

ESP 
__________ 

UK 
__________ 

PRANEŠIMO TEMA 

______________________________ 

PRANEŠĖJAS 

_________________________ 
14.00/14.05  13.00/13.05 12.00/12.05 Renginio atidarymas Agneta DAUKANTAITĖ-

VANSAVIČIENĖ, Ispanijos lietuvių 

bendruomenės atstovė 

 

Dr. Alvydas ŠAKOČIUS, Nacionalinės 

asociacijos prieš prekybą žmonėmis 

vadovas 

 
14.05/14.20 13.05/13.20 12.05/12.20 „(Ne)panaikinta vergovė, kas 

tai?“.  Dvasinis įkvėpimas 

Kun. Algirdas TOLIATAS Lietuvos 

policijos kapelionas  
 

14.20/14.45 13.20/13.45 12.20/12.45 Prekybos žmonėmis aktualijos. 

Naujausios verbavimo formos 

Linas PERNAVAS, Lietuvos policijos 

atašė UK  

 
14.45/14.55 13.45/13.55 12.45/12.55 Videofilmo prieš prekybą 

žmonėmis ir kuriamos metodinės 

rekomendacijos pristatymas 

Darius JONEIKIS, VšĮ „Ramintoja“ 

atstovas ir NBT koordinatorius  

 

14.55/15.15 13.55/14.15 12.55/13.15 Koks elgesys turi būti, siekiant 

išvengti vergoviško darbo ? 
KRISTINA MIŠINIENĖ, VšĮ Kovos su 

prekyba žmonėmis ir išnaudojimu 

centro vadovė 

15.15/15.30 14.15/14.30 13.15/13.30 DISKUSIJŲ KAMBARIAI: 

Kaip ieškotum darbo užsienyje? 

 

 

 

Ar šis skelbimas atrodo tikras? 

 

 

Kokie turėtų būti saugaus elgesio 

veiksmai papuolus į vergoviško 

darbo pinkle? 

 

MODERATORIAI: 
 

Agneta DAUKANTAITĖ-

VANSAVIČIENĖ, Ispanijos lietuvių 

bendruomenės atstovė 

Kristina MIŠINIENĖ, KOPŽI vadovė  

 
 

Darius JONEIKIS, VšĮ „Ramintoja“ 

atstovas ir NBT koordinatorius 

(nuo 14.25 val.  moderatoriai pristato darbo grupėse rezultatus) 

 
15.30/16.00 14.30/15.00 13.30/14.00 "Kada internetas tampa 

pavojingu? Atpažinkime 

nepilnamečių verbavimą ir 

išnaudojimą" 

Sergej CHANIUTKO, 

Lietuvos kriminalinės policijos biuro 

Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo 

tyrimo 5-osios valdybos 
1-ojo sk. viršininkas  

 
16.00/16.30 15.00/15.30 14.00/14.30 Atvykusių dirbti į Ispaniją 

lietuvaičių žinios apie pavojus ir 

grėsmes darbo rinkoje. Darbo 

sutarčių teisiniai aspektai  

 

Mantvydas BUČYS, Advokatas 

praktikuojantis advokatūrą Ispanijoje 

16.30/16.45 15.30/15.45 14.30/14.45 Projekto „Raktas“ sukurtos 

mobilios aplikacijos pristatymas 

Ieva ČEKUOLYTĖ, Ispanijos lietuvių 

bendruomenės sukurto projekto „Raktas 

projekto vadovė, oficiali ispanų kalbos 
vertėja į lietuvių kalbą Ispanijoje 

 
16.45/17.00 15.45/16.00 14.45/15.00 Renginio uždarymas Sonata MICKUTĖ, VRM kovos prieš 

prekybą žmonėmis koordinatorė 



 

 

 

Lietuvių bendruomenių palinkėjimai iš 

UK, Norvegijos, Graikijos  ir kt. Šalių 

 

Projekto dalyviai ir renginio 

organizatoriai 

 
__________ 

 


