
PATVIRTINTA 

Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

2022 m. spalio 11 d. Nr. V-341 

 

 

KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ KONKURSO 

„MES PRIEŠ PREKYBĄ ŽMONĖMIS“ 

NUOSTATAI 

 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso „Mes prieš prekybą žmonėmis“ nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato 

Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokinių konkurso organizavimo, dalyvių vertinimo ir 

apdovanojimo tvarką. 

2. Informacija apie konkursą bus skelbiama interneto svetainėje www.kaunosic.lt 

Prekyba žmonėmis yra ne tik vienas iš pelningiausių organizuotų nusikalstamų grupių veiklų, bet ir 

vienas iš pavojingiausių nusikaltimų, pažeidžiantis žmogaus prigimtines teises ir laisves. Vaikai ir 

jauni žmonės yra parduodami seksualiniam išnaudojimui, priverstiniam darbui ir paslaugoms, 

organų donorystei, nusikaltimams daryti, elgetauti, tarnystei ir panašiai. 

Pagal pasaulinį vergystės indeksą (Global slavery index), 2016 m. daugiau nei 40,3 mln. 

žmonių pasaulyje buvo (yra) šiuolaikinės vergijos gniaužtuose. Pagal šį indeksą 2018 m.  

17 000 lietuvių pasaulyje taip pat yra vergijoje. 

Pagal Lietuvos Respublikos Vidaus ministerijos duomenis 2021 m. Lietuvoje buvo 

atliekami 7 nauji ikiteisminiai tyrimai (toliau – IT) dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis 

pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 147 straipsnį (dėl prekybos 

žmonėmis) 157 straipsnį (dėl vaiko pirkimo arba pardavimo) ir 1471 straipsnį (dėl išnaudojimo 

priverstiniam darbui ar paslaugoms). Iš viso 2021 m. šalyje buvo vykdoma 17 IT, pradėtų 2017–

2021 m., dėl vidaus ir tarptautinės prekybos žmonėmis.  

 

II SKYRIUS 

KONKURSO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

3. Konkurso tikslas – supažindinti bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes su 

prekybos žmonėmis problema. 

4. Konkurso uždaviniai: 

4.1. Atkreipti mokinių dėmesį į prekybos žmonėmis problemą ir mokyti atpažinti 

grėsmes, apsaugoti save ir bendraamžius. 

4.2. Skatinti mokinių sąmoningumą, pilietiškumą, stiprinti žmogaus vertės ir orumo 

pajautimą. 

4.3. Formuoti teigiamą požiūrį į bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių ir policijos 

bendradarbiavimą. 
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III SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZATORIAI 

 

5. Konkursą organizuoja Kauno švietimo inovacijų centras (toliau – KŠIC), Kauno 

apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau – Kauno apskr. VPK), Kauno Algio Žikevičiaus 

saugaus vaiko mokykla.  

 

IV SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIAI 

 

6. Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių mokiniai. 

 

V SKYRIUS 

KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

I konkurso etapas 

7. Spalio 18 d. žinių apie prekybą žmonėmis bendrojo ugdymo mokyklų 5–12 klasių 

mokiniams suteikimas, konkurso nuostatų pristatymas. 

II konkurso etapas 

8. Spalio 18–31 d. mokinių, pageidaujančių dalyvauti konkurse, registracija. 

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/iRsyfcpDRHicykDp9 

9. Kurti prevencinį logotipą (5–6 kl.) ar plakatą (7–9 kl.) bei dalyvauti konkurse gali 

neribotas skaičius mokinių iš vienos bendrojo ugdymo mokyklos. Kuriant vaizdo įrašą (10–12 kl.) 

kūrybinę komandą sudaro – 3–4 mokiniai ir 1 mokytojas, mokykla gali pateikti neribotą vaizdo 

įrašų skaičių. 

III konkurso etapas 

10. Konkursui parengtų vaizdo įrašų, prevencinių logotipų ir plakatų nuorodą į 

patalpintą failą virtualiose talpyklose (Google Drive, WeTransfer, OneDrive, Dropbox ir pan.) 

atsiųsti Kauno švietimo inovacijų centro metodininkei Gabijai Lapinskaitei el. p. 

projektai@kaunosic.lt iki gruodžio 1 d.  

11. Vaizdo įrašų, prevencinių logotipų ir plakatų pateikimo bei vertinimo reikalavimai 

pateikiami šių nuostatų VI ir VII punktuose. 

IV konkurso etapas 

12. Gruodžio 12 d. konkurso dalyvių apdovanojimai. Visiems konkurse 

dalyvavusiems mokiniams ir juos parengusiems mokytojams bus įteiktos organizatorių padėkos, 

geriausiai įvertintų darbų autoriams – padėkos ir atminimo dovanėlės. 

13. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus (jų fragmentus) neatlygintinai 

spausdinti, demonstruoti, viešai skelbti ir platinti, nurodant darbų autorių. Dalyvavimas konkurse 

laikomas autoriaus sutikimu su šiomis sąlygomis. 

14. Dalyvavimas konkurse laikomas mokinio / mokytojo sutikimu su asmens 

duomenų tvarkymu: vardo, pavardės, atvaizdo naudojimu viešinimo ir konkurso vykdymo tikslais. 

 

VI SKYRIUS 

ATLIKTŲ UŽDUOČIŲ PATEIKIMAS 

 

15. Mokykla gali pateikti neribojamą skaičių vaizdo įrašų: 

15.1. Vaizdo įrašo trukmė – iki 1 min.; 

15.2. Formatas – MP4. 

16. Mokykla gali pateikti neribojamą skaičių prevencinių plakatų ir logotipų:  

https://forms.gle/iRsyfcpDRHicykDp9
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16.1. Plakato formatas – A3 (297 x 420 mm); 

16.2. Logotipo formatas – nurodymų nėra; 

16.3. Atlikimo technika – laisva. 

17. Siunčiant vaizdo įrašų, prevencinių logotipų ir plakatų nuorodas turi būti 

nurodyta: mokyklos pavadinimas, komandos narių ir/arba autoriaus vardas/-ai, pavardė/-ės, klasė, 

mokytojo vardas, pavardė ir kontaktinis numeris. 

 

VII SKYRIUS 

ATLIKTŲ UŽDUOČIŲ VERTINIMAS 

 

18. Kūrybiniai darbai bus vertinami klasės grupėse: 

 I grupė – 5–6 klasės (logotipas); 

 II grupė – 7–9 klasės (plakatas); 

 III grupė – 10–12 klasės (vaizdo įrašas). 

19. Vaizdo įrašus, prevencinius logotipus ir plakatus vertina Konkurso vertinimo 

komisija (toliau – Komisija). 

20. Komisijos sudėtis tvirtinama Kauno švietimo inovacijų centro direktoriaus 

įsakymu. 

21. Kiekvienas Komisijos narys įvertina vaizdo įrašus, prevencinius logotipus ir 

plakatus, skiria jiems vertinimo balą (10 balų sistemoje). 

22. Komisijos narių vertinimo balai sumuojami ir nugalėtojais tampa mokiniai, kurių 

pateikti vaizdo įrašai, prevenciniai logotipai ir plakatai yra įvertinti aukščiausiais balais. 

23. Pagrindiniai vertinimo kriterijai: 

23.1. Atitiktis konkurso temai; 

23.2. Temos pateikimo originalumas; 

23.3. Perteikiamos idėjos aiškumas; 

23.4. Kūrybiškumas ir nuoseklumas; 

23.5. Techninio pateikimo išbaigtumas ir tvarkingumas. 

 

VIII SKYRIUS 

KONKURSO DALYVIŲ SKATINIMAS IR APDOVANOJIMAI 

 

24. Prevencinių logotipų, plakatų ir vaizdo įrašų autoriai, mokytojai bus pakviesti į 

baigiamąjį konkurso renginį (2022 m. gruodžio 12 d. Kauno švietimo inovacijų centre, Vytauto pr. 

44, Kaunas). 

25. Nugalėtojai bus apdovanoti organizatorių dovanomis bei diplomais. 

26. Visiems konkurso dalyviams bus įteikti konkurso dalyvio padėkos raštai. 

27. Mokytojai, parengę mokinius konkursui, bus apdovanojami padėkos raštais. 

 


