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ĮŽANGA
Lygios galimybės - tai tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos
Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus teisių įgyvendinimas, be diskriminacijos lyties, amžiaus,
lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų, socialinės padėties,
kilmės, kalbos ir kitais Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse ar įstatymuose numatytais
pagrindais. Lygybės principas grindžiamas lygiomis teisėmis, atsakomybe, galimybėmis visose
gyvenimo srityse.
Lygybės ir lygių galimybių politika Lietuvoje tampa vienu iš esminių veiksnių, sprendžiant
demografines, ekonomines ir socialines problemas. Nuolat tobulinami Lygių galimybių bei Moterų ir
vyrų lygių galimybių įstatymai, šiuos įstatymus prižiūrinčios institucijos principinga veikla, aktyvi
nevyriausybinių organizacijų pozicija, užsienio partnerių parama bei veiklos viešumas teigiamai įtakoja
siekiamų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.
2008 m. buvo minimas Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo priėmimo
dešimtmetis ir Lygių galimybių įstatymo priėmimo penkmetis. Šių svarbių įstatymų priėmimo bei lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos dešimties metų sukaktys - tai dar viena žymi proga įvertinti
Lietuvos pasiekimus šioje srityje bei iškelti tolimesnius esminius uždavinius. 2008 m. Lietuvos
Respublikos Seimo sprendimu buvo patobulintas Lygių galimybių įstatymas, išplėtęs diskriminacijos
pagrindų sąrašą naujais pagrindais dėl kilmės, kalbos, socialinės padėties.
Lietuva jau nebe pirmus metus įvairiose tarptautinių ekspertų rengiamose ataskaitose įvardijama
kaip šalis, kurios įstatymuose puikiai įtvirtintas lygių galimybių ir žmogaus teisių įgyvendinimas.
Lietuvos Konstitucijos 29 straipsnis teigia, jog žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų
dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
Lygias galimybes užtikrina ne tik pagrindinis šalies įstatymas, bet ir nuo 2005 m. sausio 1 dienos
įsigaliojęs Lygių galimybių įstatymas bei nuo 1999 m. veikiantis Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymas. Tačiau nepaisant gerų įstatymų, neretai kyla problemų juos tinkamai įgyvendinant.
Vis dėlto, greta neabejotinų pasiekimų tam tikra nerimo gaida, liudijančia valstybės pažangos
lygių galimybių (o ypač lyčių lygybės) srityje sulėtėjimą, nuskambėjo 2008 m. Pasaulio ekonomikos
forumo Lietuvai suteikta 23 vieta pasaulyje (palyginti su 14 vieta ir pripažinimu, kad lyčių lygybės
srityje padaryta didelė pažanga 2007 m.). Jei Lietuvos pasiekimai lyčių lygybėje pastaruosius trejus
metus buvo gana aukštai vertinami visame pasaulyje, dėl kitų diskriminacijos pagrindų Lietuva vis dar
negali pasigirti dideliais pasiekimais. Tyrimai rodo, jog Lietuvoje netolerancija netradicinėms religijoms,
seksualinėms mažumoms bei kitos rasės žmonėms yra viena didžiausių Europoje. Susirūpinimą kelia
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naujausių sociologinių tyrimų duomenys, patvirtinantys, jog jaunoji karta pasižymi dar didesne
netolerancija, negu anksčiau.
Bene didžiausias dabarties iššūkis - šalinti kliūtis ir trūkumus visiems asmenims laisvai
integruotis ir pilnaverčiai funkcionuoti visuomenėje bei įgyvendinti priemones, kurios leistų efektyviai
kovoti su nelygybės ir netolerancijos apraiškomis. Tam ir būtina efektyvi, principinga, reiškianti
demokratines nuostatas lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kitų valstybės institucijų, nevyriausybinių
organizacijų koordinuota veikla, veiksmingi įstatymai, aktyvi žiniasklaidos pozicija bei pilietiškos
visuomenės pastangos įgyvendinant nediskriminavimo principus.
2008 m. pabaigoje prasidėjusi pasaulinė ekonomikos krizė atnešė naujus iššūkius Lietuvos
žmonėms lygių galimybių srityje. Likviduojant įmones ir įstaigas bei mažinant darbo vietų skaičių,
didžiausias pavojus gali kilti mažiausiai socialiai saugioms piliečių grupėms – moterims, vyresnio
amžiaus žmonėms, neįgaliems. Naujoje realybėje šioms grupėms reikės dar didesnės, nei anksčiau,
pagalbos, dar geresnių lygias galimybes užtikrinančių įstatymų, dar atidesnio naujų, paslėptų
diskriminavimo formų tyrimo. Nauji kylantys globaliniai iššūkiai dar labiau pabrėžia valstybės
antidiskriminacinės politikos aktualumą, nediskriminavimo ombudsmeno institucijos svarbą.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veikla remiasi principais, jog kiekvienas žmogus turi
turėti vienodas galimybes siekti mokslo, profesinio tobulėjimo, karjeros, turi turėti vienodas galimybes
saviraiškai kultūros ir meno srityje. Kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo jo lyties, amžiaus, lytinės
orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, turi teisę siekti
išsimokslinimo, pretenduoti dirbti mėgstamą darbą ir už jį gauti atlyginimą, kuris priklausytų nuo atlikto
darbo kokybės, profesinių ir dalykinių sugebėjimų, bet ne nuo žmogui būdingų individualių požymių.
Kiekvienam žmogui turi būti užtikrinta teisė naudotis paslaugomis ar įsigyti prekes vienodomis
sąlygomis su kitais visuomenės nariais. Visuomenė turi suvokti, kad diskriminaciniai veiksmai yra
neteisėti, pažeidžiantys žmogaus teises.
Vykdydama savo kasdienes funkcijas, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba siekia efektyviai
įgyvendinti Europos Sąjungos teisės nuostatas, tobulinti teisės aktus, draudžiančius diskriminaciją dėl
lyties, amžiaus, negalios, religijos ir įsitikinimų, rasės ir etninės kilmės, seksualinės orientacijos.
Siekiama, kad lygių galimybių principas būtų integruojamas į visas valstybės ir savivaldybių programas
bei visus valdymo lygmenis. Atkreipiamas dėmesys į opiausias šiandienos problemas, visuomenei
pateikiama tik objektyvi informacija bei skiriamas didelis dėmesys lygių galimybių tematikai
žiniasklaidoje.
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1. PADĖTIES APŽVALGA
1.1 Trumpa aplinkos analizė
Po nepriklausomybės paskelbimo prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai lygių galimybių srityje
buvo pagrindas pradėti vykdyti valstybinę lyčių lygybės politiką. Prisijungus prie Europos Sąjungos,
lyčių lygybės politika tapo Lietuvos nacionalinės politikos realybe, kurios tikslas - sudaryti vienodas
galimybes kiekvienam asmeniui nepriklausomai nuo lyties siekti mokslo, profesinio tobulėjimo, lygaus
pareigų pasidalijimo šeimos ir darbo srityse, t.y. sudaryti sąlygas moterims ir vyrams realizuoti savo
turimą potencialą be diskriminacijos ar nepalankaus požiūrio į juos lyties pagrindu.
Atkūrus

nepriklausomybę,

Lietuvoje

pradėjo

aktyviai

kurtis

moterų

organizacijos,

besirūpinančios ne tuščiomis deklaracijomis, o faktinės moterų padėties gerinimu. Ilgainiui jos inspiravo
intensyvesnes diskusijas apie lyčių lygybę visuomenėje. Dar 1992 m. moterų organizacijų tarpe imta
kalbėti apie lyčių lygybės principo įgyvendinimą detaliai reglamentuojančio įstatymo reikalingumą
Lietuvoje. Deja, iš pradžių pastangos rasti bendrą kalbą su valdininkais nebuvo vaisingos. Situacija
pasikeitė, kai Lietuvos atstovės pirmą kartą pelnė galimybę dalyvauti 1995 m. Pekine įvykusioje
Jungtinių Tautų IV Pasaulinėje moterų konferencijoje ir pirmą kartą moterų vaidmuo kuriant lyčių
lygybės politiką buvo įvertintas vyriausybiniu lygiu. Priimtą Pekino deklaraciją bei Veiksmų platformą
parengtai Moterų pažangos programai bei 1996-1997 m. programos įgyvendinimo veiksmų planą
patvirtino ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. 1998 m. taip pat buvo pritarta ir programos įgyvendinimo
planui 1998-2000 m. Konferencijos metu priimtoje Moterų pažangos programoje numatytos šios veiklos
sritys: moterų žmogaus teisių apsauga, moterų ekonominė-socialinė padėtis, moterys ir aplinkos apsauga,
moterų sveikata, šeimos planavimas, moterys ir švietimas, moterys politikoje ir valdyme, prievarta ir
smurtas prieš moteris, moterys ir žiniasklaidos priemonės, pagal lytį segreguotos statistikos sistema;
detalizuotos pagrindinės jų įgyvendinimo priemonės.
Moterims aktyviai dalyvaujant politinėje arenoje, 1994-1996m. įvairiais Lygių galimybių
įstatymų projektais buvo nuosekliai bandyta įteisinti lyčių lygybę. Tačiau dėl argumentuotos kritikos tiek
iš teisininkų, tiek iš pačių moterų nevyriausybinių organizacijų, šie projektai taip ir nepasiekė galutinio
tikslo. Reali galimybė priimti Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą atsirado tik po 1996 m. Seimo
rinkimų. Į Seimą išrinkus 18% moterų, susibūrė parlamentinė moterų grupė, kuri 1997 m. ėmėsi
koordinuoti Lyčių lygių galimybių įstatymo parengimą. Kuriant teisės akto projektą, buvo išanalizuoti
kitų šalių lygybės įstatymai. Ypač naudinga buvo Šiaurės šalių patirtis: lietuviško įstatymo nuostatos
labai primena lyčių lygybės teisinę reglamentaciją Švedijoje bei Suomijoje.
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Vykdydama jai įstatymų paskirtas funkcijas tarnyba sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos
Respublikos Seimo komitetais ir komisijomis, ypač su Žmogaus teisių komitetu bei kitomis valdžios ir
valdymo institucijomis, kurioms buvo teikiami pasiūlymai dėl teisės aktų pakeitimo bei papildymo.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai kasmet rengia analitinius informacinius pranešimus
Lietuvos Respublikos Vyriausybei – dėl Lietuvos institucijų vykdomų funkcijų ekonominės migracijos
procese vertinimo, dėl valstybinės smurto prieš moteris mažinimo strategijos ir jos įgyvendinimo
priemonių 2007-2009 m. m. plano vykdymo, dėl Vyriausybės veiklos Europos integracijos srityje ir kt.
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – dėl Tautinių
mažumų integracijos į visuomenę 2005-2010 m. m. ir Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 20072010 m. m. programų vykdymo. Užsienio reikalų, Vidaus reikalų bei kitoms ministerijoms bei
departamentams, Socialinių tyrimų institutui, kai kurioms nevyriausybinėms institucijoms, veikiančioms
žmogaus teisių užtikrinimo ir priežiūros srityje, - dėl diskriminacijos bylų tyrimo, tendencijų,
problematikos, prevencinės veiklos bei tarptautinių konvencijų ir sutarčių vykdymo. Tokios analitinės
informacijos rengimas ir pateikimas Užsienio reikalų ministerijai bei Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai (periodiniams pranešimams Jungtinių Tautų Organizacijai apie Lietuvos Respublikos
situaciją ir pastangas dėl JTO konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, dėl JT
konvencijos dėl visų formų diskriminacijos moterims panaikinimo), Socialinių tyrimų institutui ir
Lietuvos žmogaus teisių centrui (kasmetinėms ataskaitoms Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūrai
FRA) tampa papildoma nuolatinio pobūdžio Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos funkcija.
2007-ieji metai Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu (Nr. 771/2006/EB) buvo paskelbti
Europos lygių galimybių visiems metais. Šio sprendimo pagrindinis tikslas buvo užtikrinti, kad Europos
Sąjungoje būtų taikomas ir remiamas nediskriminavimo principas bei būtų sustiprinta nacionalinė lygių
galimybių ir kovos su diskriminacija politika. Koordinuojančia metų minėjimo renginių institucija
Lietuvoje buvo paskirta Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Šis sprendimas davė didelį postūmį
lygių galimybių įgyvendinimui 2007 metais. Apibendrinant Europos lygių galimybių visiems metų
veiklos rezultatus, buvo priimta rezoliucija, parodanti laimėjimus, išryškinanti išliekančias problemas,
išskirianti būtinus ateityje atlikti darbus.
2007 m. Lietuvoje taisyti bei priimti įvairūs įstatymai: įteisinta Tėvo diena, įteisintos tėvystės
atostogos, prailgintos vaiko priežiūros atostogos, padidintos motinystės (tėvystės) pašalpos, parengti ar
jau priimti Lygių galimybių bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų pakeitimų projektai ir kt.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pasiekimus labai gerai įvertino Jungtinių Tautų specialus
pranešėjas šiuolaikinių rasizmo, rasinio diskriminavimo, ksenofobijos ir susijusios netolerancijos formų
klausimais Doudou Diéne savo vizito Lietuvoje metu 2008 m.
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LGKT aktyviai bendradarbiauja su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, teikiant
pagalbą, konsultuojant ir rengiant lygių galimybių statymus Kazachstane, Kirgizijoje ir kitose valstybėse,
kuriose veikia ši organizacija.

1.2 Atlikti tyrimai
Europos lygių galimybių visiems metais pirmą kartą Lietuvoje atlikti ir pristatyti penki nauji
tyrimai: romų bendruomenės socialinės integracijos galimybių; neįgaliųjų įdarbinimo ir mokslo
galimybių;

amžiaus diskriminacijos

viešajame sektoriuje;

diskriminacijos

dėl

religijų;

gėjų

bendruomenės socialinės atskirties. Tyrimai atskleidė, kad įstatymuose pastebima prieštaravimų; dalis
patyrusių diskriminaciją neviešina įvykio; aukos jaučiasi itin nesaugiai; mechanizmai, turintys apsaugoti
asmenis, padavusius skundus dėl diskriminacijos, nėra veiksmingi; sprendimai dėl personalo politikos
bei darbuotojų santykiai grindžiami išankstinėmis nuostatomis, mitais ir stereotipais; darbinė veikla
dažnai yra rizikinga aplinka, kur dirbantysis kiekviename karjeros etape gali susidurti su diskriminacija
dėl amžiaus; didžioji dalis neįgaliųjų susidūrė su diskriminacija ir išankstinėmis nuostatomis švietimo
srityje, žmonėms, turintiems skirtingas negalias, sudaromos nevienodos sąlygos įgyti išsilavinimą;
dauguma homoseksualių žmonių slepia savo seksualinę orientaciją, priversti izoliuotis ir slėptis;
daugiausiai patyčių ir smurto homoseksualai patiria mokymo institucijose, didžioji jų dalis patyrė
patyčias, užgauliojimus ir įžeidimus šeimoje, darbe, mokykloje ar draugų tarpe po homoseksualumo
atsiskleidimo; 80% gyventojų neigiamai nusistatę įvairių religijų atžvilgiu; diskriminaciją dėl religijos
patyrė tiek dominuojančios katalikų bažnyčios, tiek ir religinių mažumų atstovai.
2008 m. rudenį Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba apklausė daugiau kaip 300 respondentų,
ką jie darytų, patyręs diskriminaciją. Apklausa parodė, jog į žiniasklaidą kreiptųsi 6,6%; nieko nedarytų
2,3%; eitų į teismą – 11,3%; kreiptųsi į LGKT 57,1%; spręstų problemą savarankiškai 34,6%; ieškotų
pažįstamų pagalbos 19,3%; imtųsi kitų priemonių 6,3%. Ši apklausa parodė, jog dauguma apklaustųjų
diskriminacijos akivaizdoje pasirinktų kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą.
Atliktas kitas tyrimas, parodantis, kokią piliečiai žinot organizaciją/įstaigą, instituciją Lietuvoje,
kuri galėtų pasiūlyti pagalbą ar patarti žmonėms, kurie buvo diskriminuojami dėl bet kurios priežasties.
Tyrimo rezultatai pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Darbo ir socialinių tyrimų instituto ir Socialinių tyrimų instituto etninių tyrimų centro
2008 m. atliktos apklausos rezultatai
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Teisėsauga (policija, prokuratūra, teismai, kt.)

28,8

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (įskaitant netikslius pavadinimus, pvz., lygių
galimybių tarnyba, lygių galimybių plėtros tarnyba ir kt.)

12,4

Valstybės institucijos (pvz., Seimo kontrolieriai, ministerijos, darbo inspekcija, migracijos
tarnyba, mokesčių inspekcija, valstybės kontrolė, Sodra, savivaldybės, seniūnijos ir kt.)

9,9

Paramos moterims organizacijos (pvz., moterų krizių centrai, draugijos, užimtumo centrai ir
kt., įskaitant lyčių centrus)

9,0

Žmogaus teisių organizacijos (žt gynimo institucija, tarnyba, centras ir kt.)

8,2

Jaunimo linija, vaikų linija (įskaitant "pagalbos telefonai")

6,4

Lygių teisių organizacija (įskaitant lygių teisių įstaiga, inspekcija, tarnyba)

6,0

Vaiko teisių apsaugos tarnybos (įskaitant paminėtas NVO)

5,6

Kita (Caritas, Saugaus darbo garantas, Kalinių gynimo komitetas, krizių centras, pagalbos
tarnyba ir kt.)

3,4

Žiniasklaida (spauda, tv, žurnalistai)

1,7

Vartotojų teisių organizacijos

1,3

Tarptautinės organizacijos (ES, JTO)

1,3

Advokatai, juristai

1,3

Nenurodė

4,7
0,0

10,0

20,0

30,0

1.3 Įstatyminės bazės pristatymas
Įstatyminės bazės kūrimą galima sąlygiškai suskirstyti į 4 etapus (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
Etap Metai

Siūlyti, priimti, pakeisti įstatymai;

Įstatymuose apibrėžti

ai

įsteigtos institucijos

diskriminacijos pagrindai

1-

Nuo 1990 kovo 1994 - 1996m. įvairiais įstatymų projektais bandyta ...

asis

11 iki 1998

įteisinti lyčių lygybę. Tačiau šie projektai liko
neįgyvendinti

2-

Nuo1998 iki

1998 m. gruodžio 1 d. buvo priimtas Moterų ir vyrų lytis

asis

2005

lygių galimybių įstatymas, kuris įsigaliojo 1999 m.
kovo 1 d.
1999 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Seimas
įsteigė jam atskaitingą Moterų ir vyrų lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybą

3-

Nuo 2005 iki

2003 m. lapkričio 18 d. priimtas Lygių galimybių lytis,

iasis

2008

įstatymas, kuris įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d. amžius, negalia, seksualinė
Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus orientacija,

religija

ir

tarnybą, kuri 2003 m. lapkričio 27 d. buvo pavadinta įsitikinimai, rasė ir etninė
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
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priklausomybė

4asis

Nuo 2008

2008 m. liepos 5 d. įsigaliojo Lygių galimybių lytis,
įstatymo pataisos, išplėtusios diskriminacijos sąrašą amžius, negalia, seksualinė
pagrindais dėl kalbos, kilmės, socialinės padėties

orientacija,

religija

ir

LR Konstitucijos 29 str. įvardinti pagrindai (lyties, įsitikinimai, rasė ir etninė
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, priklausomybė,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų), dėl kurių negalima * kalba, kilmė, socialinė
varžyti žmogaus teisių ir teikti jam privilegijų, padėtis
perkelti į Lygių galimybių įstatymo pakeitimo (*ES direktyvos nereikalauja
įstatymą, įsigaliojusį 2008 m. liepos 5 d.

tuos

pagrindus

įtvirtinti

nacionaliniuose įstatymuose)

1998 m. pabaigoje po ilgų diskusijų Seime, Lietuva, įgyvendindama LR Konstitucijoje
deklaruotą lyčių lygybės nuostatą bei siekdama tapti pilnaverte Europos Sąjungos nare, tapo pirmąją iš
visų Rytų ir Vidurio Europos valstybių 1998 m. gruodžio 1 d. priėmusia Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymą bei 1999 m. įsteigusia Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Tai tapo įmanoma
dėl Lietuvos moterų, kitų mūsų šalies nevyriausybinių bei tarptautinių organizacijų, šalies valdžios ir
valdymo institucijų aktyvios veiklos. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas – tai teisinės sistemos,
skirtos apginti ir apsaugoti vyrų ir moterų teises, kūrimo pradžia ir pagrindas. Pats pirmas straipsnis
nurodė pagrindinį įstatymo tikslą - „užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje įtvirtintos moterų ir vyrų lygios teisės, bei uždrausti bet kokią diskriminaciją dėl asmens
lyties, ypač kai tai susiję su šeimine ar santuokine padėtimi“ ir aiškiai reglamentavo valstybės nuostatą,
kad moterys ir vyrai turi gerbti vieni kitų vaidmenį visuomenėje. Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymas konkrečiai nustatė sritis, kuriose negali būti diskriminuojama nei viena lytis, taip pat apibrėžė,
kokie veiksmai pažeidžia lyčių lygias galimybes, konkretizuojant įmanomas diskriminacijos formas.
Svarbu pastebėti, jog pastaruoju laikotarpiu šis įstatymas tampa vis reikšmingesnis ir tai parodo dažnas jo
tobulinimas, atsižvelgiant į visuomenėje vykstančius pokyčius ir tendencijas. 2004 m. lapkričio 9 d.
priimtos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pataisos dar labiau teisiškai sustiprino tiesioginės ir
netiesioginės diskriminacijos atvejų lyties atžvilgiu kontrolę, praplečiant sąvoką, jog tam tikrų veiksmų
neatlikimas gali būti diskriminacija. Vėliau, siekiant apsaugoti asmenis nuo brovimosi į jų asmeninį
gyvenimą, norint apsaugoti jų konfidencialumą, 2005 m. liepos 5 d. buvo priimtos dar vienos
reikšmingos įstatymo pataisos, kuriomis uždrausta „reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos
apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus įstatyme numatytus atvejus), privatų gyvenimą ar šeimos planus“.
2007 metų spalio 17 d. Vyriausybė pritarė ir Seimas patvirtino Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo pakeitimą, kuriuo siekiama užtikrinti geresnę moterų ir vyrų apsaugą nuo diskriminacijos lyties
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pagrindu bei perkelti į Lietuvos teisę trijų Europos Sąjungos direktyvų nuostatas. Projekte siūloma
patikslinti tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos sąvokas, uždrausti diskriminaciją paaukštinant
pareigose, uždrausti diskriminaciją dėl narystės darbuotojų ir darbdavių organizacijose, suteikti teisę
organizacijoms dalyvauti diskriminuojamo asmens vardu teisminėse ir administracinėse procedūrose;
apsaugoti darbuotojų atstovus ar asmenis, liudijančius arba teikiančius paaiškinimus diskriminacijos dėl
lyties bylose nuo darbdavio persekiojimo.
2007 m. gruodžio 29 dieną įsigaliojo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo papildymai,
išplečiantys įstatymo taikymo sritį, t.y. pagal naujas nuostatas draudžiama diskriminacija dėl lyties
narystės ir dalyvavimo darbuotojų ir darbdavių organizacijose ar kitose organizacijose (asociacijose),
kurių nariai turi tam tikrą profesiją, įskaitant tokių organizacijų (asociacijų) teikiamą naudą, pagrindu.
Įstojus į Europos Sąjungą, Lietuva žengė dar vieną labai svarbų žingsnį žmogaus teisių
užtikrinimo ir lygių galimybių politikos įgyvendinimo srityje - nuo 2005 m. įsigaliojo Lygių galimybių
įstatymas, priimtas 2003 m., kuris išplėtė tarnybos kompetencijos ribas bei įgalino kasdieniame
gyvenime diskriminuojamus žmones kreiptis ne tik diskriminacijos dėl lyties, bet ir amžiaus, lytinės
orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų diskriminacijos atvejais.
Šio įstatymo atsiradimą įtakojo įvairiais požymiais besiskiriančių asmenų akivaizdi socialinė atskirtis, vis
dažnesni žmonių skundai dėl jiems nesuteikiamų galimybių įgyti profesiją, įsidarbinti, išsilaikyti darbo
rinkoje, dėl jų riboto dalyvavimo viešajame visuomenės gyvenime. Iki tol Lietuvoje nebuvo atitinkamos
teisinės bazės bei mechanizmo, nustatančio, kaip tokie žmonės galėtų ginti savo pažeistas teises. Lygių
galimybių įstatymo reikalingumą nuo pat pirmosios jo įsigaliojimo dienos patvirtino išaugęs skundų
skaičius dėl naujų įstatymu numatytų diskriminacijos formų.
Lygių galimybių įstatymas, kaip ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, nustatė pareigą
įgyvendinti lygias galimybes šiems subjektams: valstybės ir savivaldybių institucijoms, švietimo
įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms (priimant mokytis, studijuoti, vertinant žinias, parenkant
mokymo programas ir kt.), visų nuosavybės formų darbdaviams (priimant į darbą, nustatant darbo
sąlygas, nustatant kvalifikacijos kėlimo sąlygas, darbo užmokestį ir kt.), prekių bei paslaugų teikėjams,
reklamos gamintojams bei platintojams (įstatyme nustatyta pareiga prekių pardavėjui, gamintojui ar
paslaugų teikėjui įgyvendinti lygias galimybes nepriklausomai nuo asmens amžiaus, lytinės orientacijos,
negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų).
Lygių galimybių įstatymas, kaip ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, numatė tam tikrus
reikalavimus skelbimams priimti į darbą ar mokytis, draudimą nurodyti reikalavimus, suteikiančius
pirmenybę tam tikro amžiaus, tam tikros lytinės orientacijos asmenims, sveikiems asmenims, tam tikros
rasės ar etninės priklausomybės asmenims, asmenims, išpažįstantiems tam tikrą religiją ar turintiems tam
tikrus įsitikinimus.
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Abu antidiskriminaciniai įstatymai – tai valstybės nuostata, kad moterys ir vyrai, nepaisant jų
amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų, turi gerbti
vieni kitų vaidmenį visuomenės gyvenime.
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas įgyvendina Europos Tarybos lyčių lygybės direktyvas
(jų yra keliolika), o Lygių galimybių įstatymas įgyvendina Europos Tarybos direktyvą 2000/78/EB,
nustatančią vienodų sąlygų taikymo užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, bei Europos
Tarybos rasių lygybės direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio principą asmenims
nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės.
Lietuvos nacionalinėje teisėje yra įgyvendintos visų Europos Tarybos direktyvų dėl lygių
galimybių nuostatos. Lietuvos Respublikos Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių
įstatymuose šios nuostatos taikomos įvairesnėse visuomeninio gyvenimo srityse, nei to reikalauja
minėtos ET direktyvos. Pavyzdžiui, ET direktyvos netaikomos reklamos turiniui, švietimo ir mokslo
sričiai, diskriminaciniams skelbimams, o Lietuvos lygių galimybių įstatymai šias sritis jau apima.

1.4 Skundų tyrimų apžvalga
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai pradėjus veiklą 1999 m., tiriamų galimų diskriminacijos
atvejų skaičius nuolat didėjo. Ypač skundų padaugėjo nuo 2005 m., kai įsigaliojo Lygių galimybių
įstatymas, išplėtęs įstatymu draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašą iki šešių pagrindų – lyties,
amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ir įsitikinimų, etninės bei rasinės diskriminacijos.
Stebimas savo iniciatyva pradėtų tyrimų skaičiaus mažėjimas, kuris, tikėtina, susijęs su žmonių
aktyvumo didėjimu, ginant savo teises. Nukentėję nuo diskriminacijos ėmė dažniau informuoti apie
galimus Lygių galimybių ar Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų pažeidimus.
3 pav. Skundų ir kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų skaičiaus palyginimas 1999 – 2008 metais:
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
m.
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m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

1999 m. buvo gautas 31 skundas, kontrolieriaus iniciatyva atlikti 4 tyrimai; 2000 m. gauti 52
skundai, kontrolieriaus iniciatyva atlikti 5 tyrimai; 2001 m. gauti 63 skundai ir kontrolieriaus iniciatyva
atlikta 10 tyrimų; 2002 m. gauti 72 skundai ir kontrolieriaus iniciatyva atlikti 34 tyrimai; 2003 m. gauta
50 skundų, kontrolieriaus iniciatyva atlikta 15 tyrimų; 2004 m. gauti 57 skundai, kontrolieriaus iniciatyva
atlikta 17 tyrimų; 2005 m. gauti 128 skundai, kontrolieriaus iniciatyva atlikti 5 tyrimai; 2006 m. gauta
130 skundų, kontrolieriaus iniciatyva atlikti 5 tyrimai; 2007 m. gauti 162 skundai, kontrolieriaus
iniciatyva atlikti 2 tyrimai. 2008 m. gauta 219 skundų, kontrolieriaus iniciatyva atlikti 3 tyrimai.
Per visą laikotarpį nuo 1999 m. iki 2008 m. tik vienais metais (2000 m.) vyrų skundų buvo gauta
daugiau, nei moterų. Visais kitais atvejais dažniau skundėsi moterys. Jei anksčiau vidutiniškai būdavo 40
proc. vyrų bei 60 proc. moterų skundų, tai nuo 2007 m. vyrų ir moterų skundų skaičius beveik išsilygino.
Ši tendencija, rodanti lyčių disproporcijos nykimą statistikoje apie skundų pareiškėjus, gerai iliustruoja
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo reikalingumą ir naudą abiems lytims bei paneigia kai kurias
skeptiškas prielaidas, kad šis įstatymas tarnauja tik moterims.
4 pav. Asmenų, pateikusių skundus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, pasiskirstymas pagal
lytį ataskaitiniais laikotarpiais:
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1999 m. moterys pateikė 87 % skundų, vyrų skundai sudarė 13 %; 2000 m.: moterys – 42 %,
vyrai – 58 %; 2001 m.: moterys – 59 %, vyrai – 41 %; 2002 m.: moterys – 57 %, vyrai – 43 %; 2003 m.:
moterys – 56 %, vyrai – 44 %; 2004 m.: moterys – 69 %, vyrai – 31 %; 2005 m.: moterys – 59 %, vyrai –
41 %; 2006 m.: moterys – 60 %, vyrai – 40 %; 2007 m.: moterys – 52 %, vyrai – 48 %, 2008 m.: moterys
– 52 %, vyrai – 48 %..
***
Nuo 1999 iki 2004 m. (išskyrus 2000 m.) moterų skundų dėl diskriminacijos lyties pagrindu buvo
gaunama daugiau, negu tokio pobūdžio vyrų skundų. Nuo 2005 iki 2007 m. moterų ir vyrų skundų
skaičius nežymiai skyrėsi, o 2007 m. jis beveik susilygino. Tokius poslinkius lėmė tai, jog nuo 2005 m.
įsigaliojo Lygių galimybių įstatymas ir žmonėms atsirado galimybė skųstis dėl įvairių diskriminacijos
rūšių. Dėl šios priežasties toliau bus tarpusavyje pagal atskiras diskriminacijos rūšis lyginami duomenys
nuo 2005 m., kadangi tik nuo tada (po Lygių galimybių įstatymo įsigaliojimo) galima matyti išsamų
vaizdą apie skundus dėl visų diskriminacijos rūšių.
***
Diskriminacijos dėl lyties tyrimo atvejų 2008 m. buvo beveik tiek pat, kiek ir 2007 m. Skundų dėl
lyties diskriminacijos paprastai gaunama daugiausiai. Įdomu pažymėti, kad dėl lyties gaunama nemažai
vyrų skundų, ypač švietimo ir mokslo, sveikatos apsaugos bei darbo santykių srityje, o taip pat
pastebėtina, jog vyrai kreipėsi ne tik dėl jų pažeidžiamų teisių, bei ir dėl jų artimų ar pažįstamų moterų
diskriminavimo. Darytina išvada, kad visuomenė labiau susipažinusi su šia diskriminacijos rūšimi,
žmonės tampa tam nepakantūs. Daugelis skirtingo moterų ir vyrų vertinimo atvejų, laikytų anksčiau
norma ar tradicija, jau suvokiami kaip galiojančio Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimai.
Nebekelia skeptiškų nuotaikų atliekami įvairūs sociologiniai tokio pobūdžio tyrimai, moterų ir vyrų
darbo užmokesčio, įsidarbinimo galimybių lyginimai, vienodo indėlio šeimos ir buities reikaluose
skatinimas.
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5 pav. Diskriminacijos dėl lyties tyrimo atvejai
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2005 m. tirti 33 galimos diskriminacijos dėl lyties atvejai sudarė 25 procentus visų tų metų
tyrimų, 32 tyrimai dėl lyties 2006 m. sudarė 24 procentus, 44 tyrimai 2007 m. – 27 procentus visų
tyrimų, o 44 tyrimai 2008 m. – 20 procentus visų tyrimų.
***
Skirtingai nuo lyties diskriminacijos, skundų dėl amžiaus diskriminacijos kasmet gaunama vis
mažiau. 2008 m. amžiaus diskriminacijos tyrimų skaičių pralenkė ne tik lyties, bet ir etninės
diskriminacijos, socialinės padėties, kalbos, negalios tyrimai. Amžiaus diskriminacijos atvejų mažėjimą,
tikėtina, įtakojo aktyvūs emigracijos procesai, kurie sąlygojo tai, kad darbdaviai atsigręžė į vyresnės
kartos žmones ir ėmė juos įdarbinti. Taip pat šiuos skaičius galėjo lemti ilgalaikė tarnybos veikla,
draudžiant diskriminuojančius (daugiausiai dėl amžiaus) skelbimus dėl darbo – jų pastaraisiais metais
ženkliai sumažėjo.
Nors skundų dėl amžiaus diskriminacijos skaičius nuo 2005 m. kasmet mažėjo, tačiau
prognozuojama, jog dėl reemigracijos procesų bei ekonominės krizės didėjant nedarbui, daugės
diskriminuojamų dėl amžiaus darbuotojų ir skundų dėl amžiaus diskriminacijos skaičius 2009 m. turėtų
išaugti.

6 pav. Diskriminacijos dėl amžiaus tyrimo atvejai
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2005 m. tirti 30 galimos diskriminacijos dėl amžiaus atvejų sudarė 23 procentus visų tų metų
tyrimų, 26 tyrimai dėl amžiaus 2006 m. sudarė 19 procentų, 17 tyrimų 2007 m. – 10 procentų visų
tyrimų, o 15 tyrimų 2008 m. – vos 7 procentų visų tyrimų.
***
2008 m. toliau daugėjo skundų dėl negalios. Tam, be abejo, turėjo įtakos Europoje paskelbtų
Lygių galimybių visiems metų renginiai bei vis plačiau pradėtos taikyti specialios priemonės
neįgaliesiems integruoti į darbo rinką bei kitas socialinio gyvenimo sritis. Vis drąsiau į tarnybą ėmė
kreiptis neįgalūs sportininkai, negavę banko paskolų neįgalieji. Tai nereiškia, kad padidėjo neįgaliųjų
diskriminacija. Tiesiog, jie labiau pradėjo ginti savo pažeistas teises, ėmė nesitaikstyti su egzistuojančiu
“izoliavimo” principu. Neįgalieji dažniausiai rašė skundus dėl jų teisių pažeidimų prekių ir paslaugų,
švietimo srityse; pastaruoju metu padaugėjo skundų ir darbo santykių srityje.
7 pav. Diskriminacijos dėl negalios tyrimo atvejai

2005 m. tirti 13 galimos diskriminacijos dėl negalios atvejų sudarė 10 procentų visų tų metų
tyrimų, 11 tyrimų dėl negalios 2006 m. sudarė 8 procentus, 17 tyrimų 2007 m. – 10 procentų visų tyrimų,
o 19 tyrimų 2008 m. – 9 procentai visų tyrimų.
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***
Skundų bei savo iniciatyva pradėtų tyrimų dėl religijos skaičius 2005-2008 m. labai svyravo.
2006 m. buvo gauta nemažai skundų dėl neigiamų komentarų apie tam tikros religijos išpažinimą ar
tikinčiuosius. 2007 m. tokių atvejų buvo mažiau. Neigiamas požiūris ar tam tikrų prieštaringų aplinkybių
pateikimas (natūralus ar išprovokuotas) dėl tradicinių ir netradicinių religijų taip pat buvo pagrindas
rašyti skundus. 2008 m. skundų dėl religijos vėl kiek padaugėjo.
8 pav. Diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų tyrimo atvejai
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2005 m. tirti 2 galimos diskriminacijos dėl religijos ar įsitikinimų atvejai sudarė apie 1,5 procento
visų tų metų tyrimų, 7 tyrimai dėl negalios 2006 m. sudarė 5 procentus, 4 tyrimai 2007 m. – apie 2,5
procentus visų tyrimų, o 6 tyrimai 2008 m. – apie 2,7 procentus visų tyrimų
***
Diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės atvejų nuolat daugėjo. Tokių skundų jau
gaunama daugiausiai po diskriminacijos dėl socialinės padėties ir lyties. Lietuvai įstojus į Europos
Sąjungą ir atsivėrus sienoms, į Lietuvą dirbti ar mokintis atvyksta vis daugiau kitos rasės ar etninės
priklausomybės žmonių. Neseniai atlikti tyrimai parodė, jog Lietuvos gyventojai yra nepakantūs kitoms
etninėms grupės, ypač kitos rasės žmonėms. Natūralu, jog didėjant imigrantų skaičiui, didėja ir skundų
dėl etninės bei rasinės diskriminacijos. Šios kategorijos skundų didėjimą lėmė ir tai, jog vis aktyviau
savo teises gina Lietuvoje gyvenantys romai.
9 pav. Diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės tyrimo atvejai
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2005 m. tirti 18 galimos diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės atvejų sudarė apie 14
procentų visų tų metų tyrimų, 20 tyrimų dėl rasės ar etninės priklausomybės 2006 m. sudarė 15 procentų,
23 tyrimai 2007 m. – 14 procentų visų tyrimų, o 28 tyrimai 2008 m. – 13 procentų visų tyrimų.
***
2008 m. skundų dėl seksualinės orientacijos gauta žymiai mažiau, nei prieš metus. Šių skundų
skaičius nuo 2005 m. labai kito. 2005 m. ir 2006 m. buvo pradėta vos po 2 tyrimus, tuo tarpu 2007 m.
tokių skundų smarkiai padidėjo. Šis padidėjimas buvo susijęs su tuo, jog gauta daug pavienių skundų iš
tarptautinės organizacijos “Amnesty International” narių, nurodančių į homoseksualių žmonių teisių
suvaržymus Lietuvoje. Taip pat gauti skundai dėl Vilniaus mero veiksmų, dėl kurių į Vilnių nebuvo
įleistas “eurovilkikas”, su lygių galimybių visiems įgyvendinimo projekto sklaida važiavęs į beveik visas
Europos Sąjungos šalis.
10 pav. Diskriminacijos dėl lytinės orientacijos tyrimo atvejai
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2005 m. tirti 2 galimos diskriminacijos dėl lytinės orientacijos atvejai sudarė apie 1,5 procento
visų tų metų tyrimų, 2 tyrimai dėl lytinės orientacijos 2006 m. sudarė apie 1,5 procento, 18 tyrimų 2007
m. – 11 procentų visų tyrimų, o 8 tyrimų 2008 m. – 4 procentų visų tyrimų
***
2008 m. liepos 5 d. įsigaliojo Lygių galimybių įstatymo pataisos, išplėtusios diskriminacijos pagrindų
sąrašą naujais pagrindais dėl kalbos, kilmės ir socialinės padėties. Iš viso dėl naujų pagrindų gauti 81
skundas: 55 dėl socialinės padėties ir 26 dėl kalbos.
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2. LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ
ĮSTATYMO BEI LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO
KONTROLĖ IR SKUNDŲ TYRIMAS
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba prižiūri dviejų įstatymų, t.y. Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo bei Lygių galimybių įstatymo įgyvendinimą.
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas draudžia bet kokią diskriminaciją dėl asmens lyties,
ypač kai tai susiję su šeimine ar santuokine padėtimi.
Lygių galimybių įstatymas draudžia bet kokią diskriminaciją dėl rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, o taip pat diskriminaciją lyties pagrindu.
Taigi draudimas diskriminuoti lyties pagrindu yra įtvirtintas abiejuose antidiskriminaciniuose
įstatymuose.
2008 m. liepos 5 d. įsigaliojo nauja Lygių galimybių įstatymo redakcija. Naujasis Lygių
galimybių įstatymo pakeitimo įstatymas ženkliai išplėtė draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašą:
greta galiojusių šešių draudžiamų diskriminacijos pagrindų

– amžiaus, lyties, lytinės orientacijos,

negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų buvo įtvirtinti 6 nauji labai svarbūs
draudžiami diskriminacijos pagrindai: tikėjimas, kalba, tautybė, kilmė, socialinė padėtis ir pažiūros.
Reikėtų pastebėti, kad ankstesniais metais žmonės dažnai kreipdavosi į Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybą dėl diskriminavimo socialinės padėties pagrindu, tačiau šis diskriminavimo pagrindas nebuvo
įtvirtintas Lygių galimybių įstatyme ir todėl tokie skundai buvo nenagrinėjami. ..
Lygių galimybių įstatymas, kaip ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas, nustato pareigą
įgyvendinti lygias galimybes šiems subjektams:
-valstybės ir savivaldybių institucijoms,
-švietimo įstaigoms, mokslo ir studijų institucijoms (priimant mokytis, studijuoti, vertinant žinias,
parenkant mokymo programas ir kt.)
-visų nuosavybės formų darbdaviams (priimant į darbą, nustatant darbo sąlygas, nustatant
kvalifikacijos kėlimo sąlygas, darbo užmokestį ir kt.).
- prekių bei paslaugų teikėjams, reklamos gamintojams bei platintojams (įstatyme nustatyta
pareiga prekių pardavėjui, gamintojui ar paslaugų teikėjui įgyvendinti lygias galimybes nepriklausomai
nuo asmens amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar
įsitikinimų).
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Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymų nuostatos yra nuolatos keičiamos,
išplečiant šių įstatymų taikymo sritį. Visi šie pakeitimai ir papildymai priimami atsižvelgiant į Europos
Sąjungos direktyvų reikalavimus.
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo bei Lygių galimybių įstatymo priėmimas savaime
nepanaikino diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, negalios ar kitų diskriminacijos rūšių apraiškų mūsų
valstybėje, tačiau tai buvo impulsas teigiamų pokyčių atsiradimui ir vystymuisi mūsų valstybėje.
Įstatymų draudžiančių diskriminaciją galiojimas aiškiai parodo valstybės nuostatą, kad
diskriminaciniai veiksmai yra neteisėti, netoleruotini, pažeidžiantys žmogaus teises ir todėl jie yra
draudžiami įstatymo. Teisinės atsakomybės už diskriminacinius veiksmus atsiradimas drausmina
potencialius įstatymo pažeidėjus ir verčia juos susimąstyti apie neteisėtų veiksmų galimas pasekmes,
įvertinti savo neteisėtų veiksmų riziką, bei susilaikyti nuo neteisėtų veiksmų atlikimo, nepaisant to, kad
dažnai tokių žmonių vidinės nuostatos ir mąstymas toli gražu yra netolerantiškas.
Teisinio sąmonėjimo ir pilietinės brandos procesas yra ilgalaikis, besitęsiantis metų metus. Tačiau
antidiskriminacinių įstatymų priėmimas ir jų įgyvendinimas, tarnyboje gautų skundų tyrimai, jų
viešinimas žiniasklaidoje neabejotinai atlieka prevencinį darbą šioje srityje ir verčia žmones vertinti
vykstančius reiškinius lygių galimybių ir teisių užtikrinimo fone.
Aptariant 2008 metais gautus skundus, galima teigti, kad žmonių aktyvumas didėja: vis
dažniau žmonės stengiasi atskleisti įvairius diskriminacijos faktus bei tikisi, kad pažeidėjams bus
pritaikytos atitinkamos teisinio poveikio priemonės už neteisėtus veiksmus. Pastebėtina, kad žmonės vis
drąsiau savo iniciatyva praneša apie kolegas, draugus, artimuosius, kurie nukentėjo nuo diskriminacinių
veiksmų, tačiau patys nedrįsta arba nemato prasmės imtis aktyvių veiksmų diskriminacijos apraiškoms
panaikinti. Todėl konstatuotina, kad nepakantumas bet kokiai diskriminacijai, žmogaus teisių
pažeidimams visuomenėje nuolat auga.
Per ataskaitinį laikotarpį Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo 219 skundų. Pastebėtina,
kad iki 2008 m. liepos 5 d., t.y. iki naujo Lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo
dienos (naujas įstatymas išplėtė draudžiamų diskriminacijos pagrindų sąrašą) buvo gauti 65 skundai, o po
2008 m. liepos 5 dienos buvo gauti 157 skundai. Tokia statistika akivaizdžiai įrodo, kad atsiradus
įstatyme draudimui diskriminuoti žmones dėl socialinės padėties, kalbos ir kitų naujų pagrindų, žmonės
pradėjo realizuoti savo teisę į gynybą.
Kontrolieriaus iniciatyva pradėti 3 tyrimai dėl galimų lygių teisių pažeidimų (11 pav.).
11 pav. Gauti skundai ir kontrolieriaus iniciatyva atlikti tyrimai:
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3

Skundai
Tyrimai

219

Galima pastebėti, kad per šį ataskaitinį laikotarpį nebuvo inicijuota daug tyrimų savo iniciatyva.
Tyrimai kontrolieriaus iniciatyva pradedami, jei skundas gautas žodžiu, telefonu arba nustačius lygių
teisių pažeidimo požymius iš visuomenės informavimo priemonių ar kitų šaltinių. Tokių šaltinių, pagal
kuriuos būtų galima pradėti tyrimą savo iniciatyva, nėra labai daug. Visuomenės informavimo
priemonėse publikacijos apie akivaizdžias diskriminacijos apraiškas spausdinamos retai, diskriminacinių
skelbimų apie priėmimą į darbą ar mokytis, arba prekių ar paslaugų teikimą išskirtinėms žmonių
grupėms mažėja. Tačiau galima pastebėti, kad jeigu darbdaviai ir priima į darbą pageidaujamos lyties ar
amžiaus žmogų, jie apie tokių nelygių sąlygų sudarymą rečiau skelbia žiniasklaidoje.
Pastebima, kad vienokią ar kitokią diskriminacijos formą patyrę žmonės, nenorintys atskleisti
savo pavardės, rašo anoniminius skundus (kurie dažniausiai yra pagrįsti), arba prašo atlikti tyrimą,
neskelbiant pareiškėjo pavardės. Anoniminių skundų nagrinėti nėra privaloma, tačiau pagal
susiformavusią praktiką kontrolieriaus sprendimu jie yra tiriami.
Apžvelgiant pasiskundusių asmenų (tų asmenų, kurie pateikė duomenis apie save) lytį, galima
pastebėti, kad 2008 metais, kaip ir 2007 metais, moterys šiek tiek dažniau nei vyrai kreipėsi į Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybą dėl pažeistų teisių . (12 pav.).
12 pav. Asmenų, pateikusių skundus, pasiskirstymas pagal lytį (procentais):
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Aptariant regionus, kurių gyventojai pateikė skundus, pažymėtina, kad 2008 metais, kaip ir
ankstesniais metais, dažniausiai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą kreipėsi didžiųjų Lietuvos
miestų gyventojai. Didžiausią dalį visų pasiskundusiųjų sudarė Vilniaus ir Kauno gyventojai bei Alytaus
ir Marijampolės apskričių gyventojai. Tačiau galima atkreipti dėmesį, kad 2008 metais, kaip ir 2007
metais, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sulaukė skundų iš visų Lietuvos apskričių gyventojų.
Rajonų, miestų gyventojai teigia, kad jiems yra nedrąsu apie savo problemas, pažeistas teises
pranešti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai arba kitoms Vilniuje esančioms institucijoms. Nuostata,
kad mažo miestelio problemos turi būti sprendžiamos vietiniame lygmenyje ir neturi būti viešinamos yra
vis dar gaji. Išlikusi baimė, kad esą tokie „teisybės ieškotojai“, nepabijoję ginti savo pažeistų teisų Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyboje ar kitoje Vilniuje esančioje institucijoje, susilauks kaimynų ir kolegų
pasmerkimo, nebus gerbiami visuomenėje.
Kita priežastis, sąlygojanti tokį nedidelį mažesnių Lietuvos miestų, o ypač kaimo vietovių
gyventojų aktyvumą, yra teisinio išprusimo stoka. Išties didmiesčių gyventojus žymiai dažniau pasiekia
informacija apie žmogaus teises bei jų gynimo būdus, todėl šių miestų gyventojai lengviau atpažįsta
diskriminacijos apraiškas, dažniau sugeba identifikuoti tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos
atvejus. Informacijos lygių galimybių tematika stoka regioninėje žiniasklaidoje yra viena iš priežasčių,
dėl kurių regionų gyventojai dar nėra tokie aktyvūs savo teisių gynėjai.
Dar viena priežastis, įtakojanti gana žemą diskriminaciją patyrusių žmonių aktyvumą, yra
pilietinio sąmoningumo nebuvimas, noro kovoti ir nesitaikstyti su žmogaus teisių pažeidėjais stygius.
Žmonės dažniau bevelia būti pasyvūs, niekur nesikišti ir nieko nematyti ir taip išsaugoti darbo vietą, likti
lojaliais darbdaviui. „Skundėjo“ etiketė mūsų visuomenėje klijuojama visiems, kurie civilizuotomis
priemonėmis demokratinėje valstybėje nori apginti savo teises, o kartu pakeisti situaciją iš esmės, kad
ateityje dėl žmogaus teisių pažeidimų nenukentėtų kiti žmonės Tačiau toks aukšto teisinio sąmoningumo
lygis toli gražu dar nepasiektas. Tad jau švietimo ir ugdymo įstaigose turėtų būti mokoma pilietiškumo,
nesitaikstymo su įstatymų pažeidimais, pagarbos žmogaus orumui ugdymo disciplinų
Švietimas, pasitikėjimo savimi skatinimas yra kitos būtinos priemonės, kurias privalu naudoti
diskriminacijos atvejams pažaboti.
13 pav. Apskritys, iš kurių gauti skundai ir pradėti tyrimai kontrolieriaus iniciatyva:
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Apibendrinus gaunamų skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų tematiką, galima
išskirti dvi tendencijas: skundai dėl diskriminavimo lyties pagrindu nesitraukia iš pirmaujančių pozicijų
greta gaunamų skundų dėl kitų diskriminacijos rūšių. Jeigu 2006 metais antroje vietoje pagal gaunamų
skundų skaičių vyravo skundai dėl diskriminavimo amžiaus pagrindu, 2007 metais - skundai dėl
diskriminavimo etninės priklausomybės pagrindu, tai 2008 metais skundai dėl diskriminavimo socialinės
padėties pagrindu atsidūrė pirmaujančioje vietoje. (4 pav.).
14 pav. Skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų tematika:
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Aptariant skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų sritis 2008 metais, būtina pastebėti,
kad praėjusiais metais, priešingai nei ankstesniais metais, žmonės dažniau skundėsi dėl diskriminavimo
vienu ar kitu pagrindu darbo santykių srityje, valstybės tarnyboje, o ne prekių ir paslaugų teikimo srityje.
Skundų pagausėjimas dėl pažeidimų darbo santykių srityje pastebėtas antrame 2008 metų pusmetyje,
kada prasidėjo ekonominė krizė, daug įmonių buvo priverstos nutraukti savo veiklą ir atleisti iš darbo
darbuotojus arba sumažinti dirbančiųjų skaičių. Tad galima daryti išvadą, kad tai buvo viena iš
priežasčių, paskatinusi žmones aktyviau ieškoti teisybės ir ginti savo darbines teises.
Pastebėta dar viena nauja tendencija, kad žmones dėl galimo diskriminavimo darbe ginti savo
teises skatina profesinės sąjungos, kurios pačios padeda surašyti skundą Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybai arba atstovauja tam žmogui, pateikiant skundą.
Todėl žmonės dar dažnai linkę nutylėti savo teisių pažeidimus darbe, nes noras ieškoti teisybės
darbuotojui sukelia išankstines baimes prarasti darbą ir susilaukti darbdavio nemalonės. Todėl labai
svarbu keisti visuomenės požiūrį į žmogų, siekiantį apginti savo pažeistas teises, ugdyti nepakantumą
diskriminavimui ir žmogaus teisių pažeidimams. Kartu būtina skatinti darbuotojo ir darbdavio dialogą
darbe, kad neatsirastų darbiniai konfliktai dėl darbinių funkcijų nežinojimo ar blogo jų vykdymo, darbo
sutarties pažeidinėjimų.
Padaugėjo skundų ir dėl to, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos priimtuose teisės
aktuose įtvirtina tam tikras diskriminacines nuostatos, kurios yra nepalankios tam tikrų grupių žmonėms
ir todėl šie žmonės patiria diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, tautybės, religijos ir kitų pagrindų.
Taip pat skundžiamasi, kad valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos neįgyvendina arba
netinkamai įgyvendina įstatymuose įtvirtintą pareigą įstatymų nustatyta tvarka remti viešųjų įstaigų,
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asociacijų, bendrijų programas, padedančias įgyvendinti lygias galimybes, o taip pat pareigą rengti,
tvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas lygioms galimybės užtikrinti.
Žmonės ir toliau skundžiasi dėl smurto atvejų, vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, dėl
sutuoktinių turto dalybų. Visais šiais atvejais pareiškėjai įžvelgia diskriminacijos dėl lyties, amžiaus ar
kitų pagrindų apraiškas. Tačiau tokie skundai laikomi nepriskirtais lygių galimybių kontrolieriaus
kompetencijai, nes jie susiję su šeimos ir privataus gyvenimo sritimis, kurioms netaikomos Moterų ir
vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių įstatymų nuostatos.
15 pav. Skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų sritys - 2008 metai
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2.1. SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR VYKDYMAS
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnis suteikia teisę Lygių galimybių kontrolieriui
priimti vieną iš žemiau išvardytų sprendimų:


perduoti tyrimo medžiagą ikiteisminio tyrimo įstaigai ar prokurorui, jeigu nustatomi
nusikalstamos veikos požymiai;



kreiptis į atitinkamą asmenį ar instituciją ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius
veiksmus ar panaikinti su tuo susijusį aktą;



nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas;



atmesti skundą, jeigu nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai;



nutraukti tyrimą, jeigu pareiškėjas skundą atsiima arba kai trūksta objektyvių duomenų apie
padarytą pažeidimą, arba kai pareiškėjas ir pažeidėjas susitaiko, arba kai lygias teises
pažeidžiančios veikos nutraukiamos, arba kai lygias teises pažeidžiantis teisės aktas
panaikinamas;



įspėti dėl padaryto pažeidimo;



laikinai sustabdyti tyrimą, jei asmuo, kurio skundas ar apskundžiami veiksmai tiriami, serga
arba yra išvykęs;



laikinai, kol bus priimtas galutinis sprendimas, uždrausti skleisti reklamą, jeigu yra
pakankamai duomenų, kad paskleista ar numatoma paskleisti reklama gali būti pripažinta
kurstančia tautinę, rasinę, religinę, lyčių, lytinės orientacijos, negalios, įsitikinimų, amžiaus
neapykantą ir padarytų visuomenės interesams esminės žalos, žemintų žmogaus garbę ir
orumą bei pažeistų visuomenės moralės principus;



įpareigoti reklamos veiklos subjektus nutraukti neleidžiamą reklamą ir nustatyti šio
įpareigojimo įvykdymo terminus bei sąlygas.

Ištyrus skundą dėl Lygių galimybių įstatymo pažeidimo, sprendimas vadovaujantis Lygių
galimybių įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi taip pat priimamas pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo 24 straipsnį.
2008 m. nagrinėtų skundų tyrimo metu pareiškėjo pateiktoje ar tyrimo metu surinktoje
informacijoje nustačius galimos nusikalstamos veikos požymių skundo tyrimo medžiaga būdavo
perduodama prokuratūrai (16 pav.)
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Kitą dalį ataskaitiniais metais priimtų lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų sudarė siūlymai
nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus ar panaikinti su tuo susijusį aktą. Atkreiptinas dėmesys,
jog iš visų sprendimų, kuriuos pagal įstatymą gali priimti lygių galimybių kontrolierius, siūlymas
panaikinti ar atitinkamai pakeisti lygias teises pažeidžiantį aktą potencialiai turi plačiausią poveikį, nes
tuo atveju, kai teisės aktą priėmusi institucija atsižvelgia į kontrolieriaus rekomendacijas ir atitinkamai
panaikina ar pakeičia diskriminacinio pobūdžio nuostatas skundžiamame teisės akte, šis sprendimas turi
įtakos daugelio asmenų (tiek pareiškėjo, tiek ir kitų) teisėms ir galimybėms konkretaus teisės akto
reglamentuojamų visuomeninių santykių srityje. Skundžiamai institucijai atsisakius įgyvendinti lygių
galimybių kontrolieriaus rekomendacijas pareiškėjas gali ginti pažeistas teises teisme ir jame remtis lygių
galimybių kontrolieriaus atlikto tyrimo metu nustatytomis aplinkybėmis bei suformuluotomis
rekomendacijomis.
16 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus sprendimai
Perduoti tyrimo medžiagą prokuratūrai - 8%

7%

Siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius
veiksmus ar panaikinti su tuo susijusį aktą 22%
Skirti administracinę baudą - 1%

23%

21%
Atmesti skundą, nepasitvirtinus jame
nurodytiems pažeidimams - 18%

8%

Nutraukti tyrimą - 21%

18%
1%

22%

Įspėti dėl padaryto pažeidimo - 7%

Sprendimas dar nepriimtas - 23%

Nors lygių galimybių kontrolierius pagal įstatymą ir turi teisę ištyręs skundą nagrinėti
administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas, praktikoje tokia galimybė
buvo taikoma retai. Administracinės baudos skyrimą apsunkina tai, jog ją lygių galimybių kontrolierius
gali skirti tik fiziniams asmenims, be to, Tarnybos nuomone, baudos skyrimas dažniausia neišsprendžia
kilusio konflikto. Skyrus piniginę baudą, aukai tiesiogiai neatlyginama nei materialinė, nei moralinė žala,
o įstatymo pažeidėjas, sumokėjęs sąlyginai menką baudą, vargu ar susilaiko nuo analogiškų veiksmų
ateityje.

26

Tais atvejais, kai atlikus skundo tyrimą jame nurodyti pažeidimai nepasitvirtindavo, būdavo
priimamas sprendimas skundą atmesti (16 pav.). Pažymėtina, kad šis sprendimas priimamas tik po
visapusiško ir išsamaus tyrimo.
Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat priimta nemažai sprendimų nutraukti skundo tyrimą. Šis
sprendimas priimamas įstatyme numatytais atvejų, pvz. pareiškėjui ir skundžiamam asmeniui susitaikius.
Galimybė šiuo atveju nutraukti tyrimą leidžia taikyti neformalią mediacijos procedūrą, kuomet
tarpininkaujant lygių galimybių kontrolieriui neretai pavyksta konfliktą išspręsti taikiai, abiems šalims
priimtinu būdu.
Taip pat sprendimas nutraukti tyrimą gali būti priimamas, kuomet skundo tyrimo metu lygias
teises pažeidžiančios veikos nutraukiamos arba panaikinamas lygias teises pažeidžiantis teisės aktas.
Pažymėtina, jog dažnai vien lygių galimybių kontrolieriaus kreipimosi (skundo ar sprendimo pradėti
tyrimą savo iniciatyva pagrindu) pakanka, jog diskriminacinio pobūdžio praktika būtų nutraukta.
Ataskaitiniu laikotarpiu, kaip ir kitais Tarnybos veiklos metais, pasitaikė nemažai atvejų, kuomet
skundo tyrimas būdavo nutraukiamas trūkstant objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą. Praktika
rodo, jog neretai yra labai sunku nustatyti objektyvias faktines aplinkybes, kuriomis remiantis galėtų būti
konstatuojamas diskriminacijos faktas. Liudytojų nebuvimas, dokumentų ar kitų įrodymų stoka dažnai
lemia tai, jog atlikus išsamų tyrimą trūksta objektyvių duomenų tiek skundą atmesti, tiek nustatyti
diskriminacijos faktą. Tačiau sprendimas tokiu atveju nutraukti tyrimą leidžia jį atnaujinti gavus
papildomų duomenų.
Ataskaitiniais metais kaip ir anksčiau išliko didelis visuomenės informavimo priemonių
susidomėjimas Tarnyboje tiriamais skundais ir diskriminacijos problematika apskritai. Publikacijos
diskriminacijos tema visuomenės informavimo priemonėse padeda visuomenei suvokti diskriminacijos
fenomeną bei jį mažinti. Pažymėtina, jog vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 28
straipsniu informacija apie skundo tyrimą spaudai ir kitoms visuomenės informavimo priemonėms buvo
teikiama tik pareiškėjui sutikus.
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2.2. DISKRIMINACIJA DĖL AMŽIAUS. SKUNDŲ TYRIMAI
2008 metais, palyginus su ankstesniais, metais, ženkliai sumažėjo skundų, kuriuose būtų aprašyti
diskriminavimo atvejai dėl amžiaus. Viena iš priežasčių, lėmusi tokių skundų sumažėjimą yra ta, kad
diskriminacija dėl amžiaus, ypač darbo rinkoje, neišnyksta, bet vis labiau įgyja paslėptą formą.
Darbdaviai skelbimuose priimti į darbą jau nebenustato arba retai nustato tokias priėmimo sąlygas, kurios
būtų palankesnės jaunesnio amžiaus žmonėms ar teiktų pirmenybę tam tikro amžiaus žmonėms. Tačiau
priėmimo į darbą procese paaiškėja tikrieji darbdavio ketinimai, siekiai, kuriuos patvirtinti žmogui būna
sudėtinga dėl įrodymų nebuvimo.
Galima pastebėti, kad amžius ženkliai labiau neigiamai įtakoja moters socialinį gyvenimą nei
vyro, t.y. galima būtų kalbėti apie daugialypę diskriminaciją (dėl lyties ir amžiaus), su kuria žymiai
dažniau susiduria moterys nei vyrai. Pavyzdžiui, darbo rinkoje vyresnio amžiaus moterims žymiai
sunkiau konkuruoti nei tokio paties amžiaus vyrams.
Kita problema, susijusi su diskriminacija dėl amžiaus darbo santykių srityje yra ta, kad
darbdaviai pretendentams dažnai nepagrįstai nustato reikalingą darbo stažo reikalavimą, kurio jauni
žmonės dažniausiai neturi ir negali pretenduoti į šias pareigas. Vertinant tokių reikalavimų pagrįstumą,
būtina įvertinti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir išanalizuoti, ar darbinės patirties turėjimas
yra lemiantis ir būtinas faktorius tai pareigybei užimti. Stažo reikalavimas taip pat labiau neigiamai
atsiliepia moterų įsidarbinimo galimybėms, nes būtent jaunos moterys, baigusios mokslus, gimdo vaikus,
augina juos ir dėl šių priežasčių jos objektyviai neturi galimybės įgyti reikalaujamos darbo patirties.
Aptariant amžiaus diskriminaciją, reikėtų išskirti dar vieną probleminę sritį- tai prekių ir paslaugų
teikimas, kur taip pat žmonės patiria savo teisių apribojimus dėl amžiaus. Pavyzdžiui, pensinio amžiaus
asmenims atsisakoma suteikti kreditus prekėms įsigyti, o jeigu tokie kreditai ir suteikiami, tai jų
grąžinimo terminas nustatomas trumpesnis nei jauniems klientams,

dažnai vyresnius nei 75 metų

amžiaus žmones draudimo bendrovės atsisako apdrausti jiems vykstant į užsienį, gyvybės draudimo bei
vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo įmokos yra diferencijuojamos, atsižvelgiant į amžių, negalią
ar lytį.
Paslaugų teikimo sričiai taip pat priskirtinas ir sveikatos paslaugų teikimas gyventojams, nes kai
kurios sveikatos paslaugos nemokamai teikiamos atsižvelgiant į žmogaus amžių. Pavyzdžiui, šiuo metu
galioja tvarka, kai iš valstybės biudžeto ar kitų fondų finansuojami tiksliniai sveikatos patikrinimai dėl
krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio bei prostatos vėžio vykdomi tik atitinkamo amžiaus žmonių
grupėms. Tokie apribojimai dėl amžiaus būtų laikomi teisėtais, jeigu jie būtų įtvirtinti įstatyme ir jeigu
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tokį skirtingą žmonių traktavimą dėl jų amžiaus pateisintų teisėtas tikslas, o šio tikslo būtų siekiama
tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Per 2008 metus Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo 15 skundų dėl diskriminacijos
amžiaus pagrindu.
17 pav. Skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu
galimų pažeidimų sritys (procentais):

27%
40%

33%
Darbo santykiai-40%
Prekių ir paslaugų teikimas-33%
Valdžios ir valdymo institucijų veiksmai, priimti teisės akta-27%

Apžvelgiant besiskundžiančių dėl amžiaus diskriminacijos žmonių lytį, reikia pažymėti,
kad 2008 metais, priešingai nei praėjusiais metais, dėl šios diskriminacijos rūšies gauta daugiau moterų
nei vyrų skundų. Moterys daugiau skundėsi dėl pažeidimų darbo santykių srityje (įdarbinimas, darbo
sąlygų nustatymas).
Pastebėtina, kad įstaigos, organizacijos taip pat pateikė skundus, prašymus, kuriuose dažniausiai
buvo prašoma ištirti, ar tam tikras teisės aktas nesuteikia pirmenybės tam tikro amžiaus grupės
asmenims, ar neapribojamos žmonių teisės dėl amžiaus.
18 pav. Asmenų, pateikusių skundus dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu, pasiskirstymas pagal
lytį (procentais):

Moterys 53%
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zacijos-7%

Šiais metais, kaip ir ankstesniais metais, galima pastebėti tas pačias tendencijas: gaunami
skundai, prašymai rodo, kad labiausiai dėl savo amžiaus yra pažeidžiami pagyvenę, pensinio amžiaus
žmonės. Mūsų valstybėje diskriminacija dėl amžiaus dažniausiai yra tapatinama su pagyvenusių žmonių
diskriminacija, nes būtent vyresnio amžiaus žmonės žymiai dažniau patenka į socialinės atskirties grupę.
Kalbant apie diskriminavimą dėl amžiaus, būtina aptarti ir stereotipus, kurie daro ypač didelę žalą
žmonių pažiūrų formavimuisi bei diskriminacijos dėl amžiaus apraiškų pasireiškimui. Vyraujant jauno,
gražaus, patrauklaus žmogaus kultui, vyresniam žmogui skiriama mažiau dėmesio ne tik žiniasklaidoje,
bet ir visose kitose visuomeninio gyvenimo srityse.
Toliau pateikiami skundų dėl amžiaus diskriminacijos aprašymai.

*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas ir išnagrinėtas X miesto savivaldybės tarnautojo
A.P. skundas dėl galimos netiesioginės diskriminacijos dėl amžiaus. Pareiškėjas užėmė specialisto
pareigas viename iš padalinių ir pretendavo užimti šio padalinio vadovo pareigas. Pareiškėjo teigimu, X
miesto savivaldybės padalinio vedėjo pareigybės aprašyme, įrašytas specialusis reikalavimas – turėti ne
mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir patirtį strateginio planavimo srityje, apriboja jaunesnio
amžiaus asmenų teises pretenduoti užimti minėtas pareigas valstybės tarnyboje, nes jaunesni pretendentai
neturi apskritai darbinės veiklos stažo, o juolab vadovavimo patirties.
Skundo tyrimo metu buvo kreiptasi į X miesto savivaldybės administraciją ir paprašyta paaiškinti,
kodėl buvo numatytas specialusis reikalavimas turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir patirtį
strateginio planavimo srityje ir kaip šis reikalavimas susijęs su tiesioginių funkcijų vykdymu.
X miesto savivaldybės administracijos direktoriaus paaiškino, kad Valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
gegužės 20 d. nutarimu Nr. 685 (su pakeitimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės
2 d. nutarimas Nr. 425), 12 punktas numato, kad „atsižvelgiant į pareigybės paskirtį, pavadinimą ir
funkcijas, nustatomi specialūs reikalavimai, kuriuos turi atitikti šias pareigas einantys valstybės
tarnautojai: 12.1. nustatomas reikiamas išsilavinimas: studijų sritis (sritys), kvalifikacinis laipsnis ir/ar
profesinė kvalifikacija, papildomai galima nurodyti ir studijų kryptį (kryptis); studijų srities galima
nenurodyti, jeigu darbo patirtis yra svarbesnė už įgytą išsilavinimą; 12.2. įstaigų vadovams, priimamiems
į pareigas konkurso būdu, ir karjeros valstybės tarnautojams nustatoma darbo patirtis, atsižvelgiant į
rekomenduojamą darbo patirtį".
X miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas aptariamo
padalinio vedėjo pareigybės aprašymas. Esą šio skyriaus vedėjo pareigybės paskirtis - planuoti,
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organizuoti ir kontroliuoti Strateginio planavimo skyriaus darbą ir užtikrinti strateginių planų ir kitų
strateginio planavimo dokumentų rengimą ir įgyvendinimą. Pareigybės aprašymo 6.1 punkte nustatyta
padalinio vadovo funkcija „planuoja, organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą, kontroliuoja pagal
skyriaus kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos
direktoriaus ir Miesto plėtros departamento direktoriaus įsakymų vykdymą, organizuoja skyriaus
darbuotojų pasitarimus, paskirsto užduotis skyriaus darbuotojams, numato ir įgyvendina skyriaus
vidaus kontrolės priemones, skirtas darbuotojų veiklos priežiūrai, siekdamas užtikrinti efektyvų skyriaus
darbą ir įgyvendinti skyriaus nuostatuose numatytus tikslus ir uždavinius". Atsižvelgiant į 6.1 punkte
numatytą funkciją, buvo numatytas specialusis reikalavimas „turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovavimo
darbo patirtį". Minėtame pareigybės aprašyme įvardyta: „6.3. organizuoja ir kontroliuoja X miesto
strateginio plano, Savivaldybės strateginio veiklos plano ir kitų strateginio planavimo dokumentų
rengimą, vykdo jų įgyvendinimo kontrolę, siekdamas užtikrinti strateginį planavimą ir strateginių planų
vykdymo priežiūrą; 6.4. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių,
struktūrinių teritorinių padalinių rengiamų programų

analizę, Savivaldybės administracijos

struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių veiklos rezultatų apibendrinimą, siekdamas, kad būtų
įgyvendinti miesto ir Savivaldybės strateginiai tikslai; 6.5. organizuoja ir kontroliuoja pagal skyriaus
kompetenciją miesto strateginių ir prioritetinių objektų sąrašo sudarymą, stebi šių projektų
įgyvendinimo eigą, siekdamas užtikrinti prioritetinių projektų įgyvendinimą". Atsižvelgiant į aukščiau
išvardintų funkcijų pobūdį, svarbą ir siekiant užtikrinti tinkamą jų įgyvendinimą, administracijos
direktoriaus teigimu, minėtame pareigybės aprašyme ir buvo numatyta patirtis tam tikroje srityje „turėti
patirtį strateginio valdymo srityje".
Taip pat X miesto savivaldybės administracija informavo, kad ir kitų Savivaldybės
administracijos padalinių vadovų pareigybių aprašymuose įvardytas minėtas specialusis reikalavimas.
Iš turimos medžiagos apie skundžiamas aplinkybes buvo padarytos tokios išvados:
Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13d. nutarime
„Dėl kai kurių teisės aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties
Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad „Valstybės tarnyba yra valstybės tarnautojų
profesinė veikla, susijusi su viešojo intereso garantavimu. Tai, kad valstybės tarnybos paskirtis garantuoti viešąjį interesą valstybės ir savivaldybių institucijoms vykdant viešąjį administravimą ir
teikiant viešąsias paslaugas, o ne privačius šia veikla užsiimančių darbuotojų interesus, lemia
valstybės tarnautojų, kaip korpuso, ypatingą formavimo tvarką, jų teisinio statuso specifiką, taip
pat jų ypatingą atsakomybę visuomenei už jiems pavestų funkcijų vykdymą“.
Konstitucinė valstybės tarnybos paskirtis, ypatingi uždaviniai, keliami valstybės

tarnybai,

lemia tai, kad piliečiui, stojančiam į valstybės tarnybą, gali ir turi būti keliami tam tikri bendrieji
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reikalavimai - stojimo į valstybės tarnybą bendrosios sąlygos, kurių neatitinkantis asmuo negalės tapti
valstybės

tarnautoju. Pabrėžtina, kad minėti reikalavimai turi

būti

aiškūs

ir

bendri

visiems

siekiantiems atitinkamų pareigų valstybės tarnyboje, stojančiajam į valstybės tarnybą jie turi būti
žinomi iš anksto. Jie turi būti nustatyti įstatymu.
Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime konstatavo, kad „Valstybės tarnybai,
kaip

sistemai, keliami profesionalumo,

kvalifikuotumo reikalavimai suponuoja ir atitinkamus

reikalavimus asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą. <...> Todėl teisės aktais gali būti nustatyti
specialūs reikalavimai asmenims, siekiantiems tam tikrų pareigų valstybės tarnyboje ar konkrečioje
valstybės ar savivaldybės įstaigoje - specialiosios sąlygos siekiantiems tam tikrų pareigų valstybės
tarnyboje. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas konstatavo, kad „<...> iš tokių reikalavimųstojimo į valstybės tarnybą specialiųjų

sąlygų

paminėtini

profesinės

kalbų mokėjimo ir specialių žinių ar įgūdžių ir pan. reikalavimai,

kompetencijos, patirties,

taip pat reikalavimai, susiję su

stojančiojo reputacija, asmeninėmis savybėmis ir kt. Priimant į tam tikras pareigas gali būti nustatomos
labai

įvairios

specialiosios sąlygos,

pavyzdžiui,

susijusios

su

asmens sveikata, fizinėmis

galimybėmis, ryšiais su kitais asmenimis ir kt. pabrėžtina, kad visi nustatyti specialieji stojimo į
valstybės tarnybą reikalavimai turi būti konstituciškai pateisinami. Priešingu atveju bus pažeista piliečio
konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą, ir žmogaus
konstitucinė teisė laisvai pasirinkti darbą.“
Todėl, apibendrinus skundo tyrimo metu surinktus dokumentus, teisės aktų nuostatas, buvo
padaryta išvada, jog priimant į tam tikras pareigas gali būti nustatomos specialiosios sąlygos, tačiau visi
nustatyti specialieji stojimo į valstybės tarnybą reikalavimai turi būti konstituciškai pateisinami.
Atkreiptinas dėmesys, kad Europos Tarybos 2000-11-27 direktyvos, nustatančios vienodo
požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Nr. 2000/78/EB), 6 straipsnis suteikia
valstybėms narėms teisę nustatyti, kad skirtingas požiūris dėl amžiaus nėra diskriminacija, jeigu jį
objektyviai ir tinkamai pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis
priemonėmis. Direktyvoje nurodoma, kad viena iš tokių skirtingo poveikio priemonių galėtų būti
minimalaus amžiaus, profesinės patirties ar darbo stažo nustatymas, siekiant įsidarbinti arba gauti tam
tikrų su darbu susijusių privilegijų.
Pagal Lygių galimybių įstatymą netiesioginė diskriminacija apibrėžiama, kaip veikimas ar
neveikimas, teisės norma ar vertinimo kriterijus, akivaizdžiai neutrali sąlyga ar praktika, kurie formaliai
yra vienodi, bet juos įgyvendinant ar pritaikant gali atsirasti, atsiranda ar galėtų atsirasti faktinis
naudojimosi teisėmis apribojimas arba privilegijų, pirmenybės ar pranašumo teikimas tam tikro amžiaus,
tam tikros lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų
asmenims.
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Vertinant reikalavimą turėti 3 metų vadovaujamo darbo patirtį ir patirtį strateginio planavimo
srityje netiesioginės diskriminacijos požiūriu, galima būtų daryti prielaidą, kad darbo patirties
reikalavimas sudaro mažiau palankias sąlygas jauniems žmonėms stoti į valstybės tarnybą ir užimti tam
tikras pareigas, šiuo konkrečiu atveju vadovaujamas pareigas. Gi jaunesnio amžiaus pretendentai,
apskritai neturintys darbo patirties, negalėtų pretenduoti užimti minėtas pareigas ir šiuo požiūriu galėtų
būti netiesiogiai diskriminuojami dėl savo amžiaus. Darbo patirties kaip specialaus reikalavimo
nustatymas dažnai yra pagrindžiamas valstybės tarnautojo vykdomų funkcijų svarba, užduočių
sudėtingumu, viešojo administravimo funkcijų ypatumais ir ypač didele atsakomybe, tenkančia
darbuotojui, dirbančiam viešojo administravimo institucijoje.
Tyrimo metu įvertinus X miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą
Strateginio planavimo skyriaus vedėjo pareigybės aprašymą, kuriame nustatytas specialusis reikalavimas
turėti 3 metų vadovavimo darbo patirtį ir patirtį strateginio planavimo srityje, galima būtų daryti išvadą,
jog vadovaujamo darbo patirties reikalavimas neatitinka Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir
vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr.
685 (su pakeitimais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 2 d. nutarimas Nr. 425), 12.2
punkto priede numatytų rekomenduojamų darbo patirties reikalavimų skyriaus/tarnybos/ poskyrio
vedėjo pareigoms. Pagal minėtas rekomendacijas skyriaus/tarnybos/ poskyrio vedėjo pareigoms
užimti rekomenduojama darbo patirtis tik 3 metai ir patirtis tam tikroje srityje 1 metai.
Taigi 3 metų vadovaujamo darbo patirties nustatymas X miesto savivaldybės Strateginio
planavimo skyriaus vedėjui, gali būti traktuojamas kaip netiesioginė diskriminacija dėl amžiaus pagal
Lygių galimybių įstatymą, sudarant mažiau palankias sąlygas jauniems asmenims siekti karjeros
valstybės tarnyboje. Todėl vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies
2 punktu, nuspręsta kreiptis į X miesto savivaldybės administraciją ir siūlyti iš naujo įvertinti Strateginio
planavimo skyriaus vedėjui keliamų reikalavimų turėti 3 metų vadovaujamo darbo stažą ir stažą
strateginio planavimo srityje, pagrįstumą, teisėtumą ir tikslingumą, taip pat įpareigoti X miesto
savivaldybės administraciją peržiūrėti visų skyrių vedėjų pareigybių aprašymus ir užtikrinti, jog darbo
stažo reikalavimai nediskriminuotų ir neapribotų jaunesnio amžiaus asmenų teisių.
Atsižvelgus į kontrolierės sprendimą, pareigybės aprašyme nustatyti reikalavimai buvo pakeisti.

*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje buvo nagrinėjami skundai dėl galimos diskriminacijos
amžiaus pagrindu, nustatant diferencijuotas vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo įmokas skirtingo
amžiaus grupės transporto priemonių valdytojams.
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Skunduose buvo reiškiamas nepasitenkinimas, kad draudimo bendrovės taiko skirtingus įkainius
transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomajam draudimui, atsižvelgdamos į
besidraudžiančiųjų amžių, o ne vairavimo patirtį.. Vienodą vairavimo patirtį turintiems ir vienodas
transporto priemones draudžiantiems žmonėms transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomasis draudimas kainuoja skirtingai priklausomai nuo jų amžiaus (įkainiai, taikomi asmenims iki
25 metų ir virš 25 metų ženkliai skiriasi).
Tiriant skundus buvo paprašyta draudimo kompanijų ir kitų kompetentingų institucijų pateikti
paaiškinimus, pasiūlymus..
Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pirmininkas Mindaugas Šalčius paaiškino,
jog draudimo įmonės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo
įmokos dydį nustato įvertindamos su šios rūšies draudimu susijusios prisiimamos rizikos dydį. Dėl
nuolatinės privalomojo draudimo portfelio analizės (portfelio segmentavimo į rizikos grupes) draudimo
įmonės koreguoja draudimo įmokas, didinamos draudimo įmokas rizikingesniems segmentams,
mažindamos – mažiau rizikingesniems segmentams. Kiekviena draudimo įmonė esą turi teisę nusistatyti
kriterijus (pavyzdžiui, transporto priemonės valdytojo vairavimo patirtis, transporto priemonės valdytojo
amžius, drausmingumas, transporto priemonės registravimo vieta, naudojimo paskirtis ir t. t.), kuriais
vadovaujantis formuojama kainodaros strategija. Tokiu atveju, Draudimo priežiūros komisijos nuomone,
draudimo įmonės, remiantis turimais duomenimis apie avaringumą ar nuostolingumą, gali nustatyti, kad
transporto priemonės valdytojo amžius, kaip kriterijus, gali lemti didesnę tikimybę įvykti draudiminiam
įvykiui nei transporto priemonės valdytojo stažas. To pasėkoje, draudimo įmonės gali taikyti skirtingus
draudimo įmokų dydžius, atsižvelgdami į transporto priemonės valdytojo amžių.
Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro Teisės departamento direktorė R.
Veselkienė paaiškino, kad Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo įstatyme nėra įtvirtinta nuostatų, kaip turėtų būti skaičiuojamos draudimo įmokos.
Tas pats pasakytina ir apie kitus draudimo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus.
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme yra įtvirtinta
vienintelė nuostata, kad draudimo įmokų dydžius nustato draudikas. Atitinkamai įvertinusi turimą
avaringumo ir žalų statistinę informaciją, kiekviena draudimo įmonė esą savarankiškai nustato draudimo
rizikos faktorius, įtakojančius draudimo įmokos dydžius.
Teisės departamento direktorė R. Veselkienė paaiškino, jog pagrindiniai faktoriai, nulemiantys
draudimo įmokos dydį, yra eismo įvykiai (jų dažnis ir mastas) bei per eismo įvykius padarytos žalos
dydžiai. Todėl, vertinant draudimo riziką ir skaičiuojant draudimo įmokas, neišvengiamai turi būti
vertinami eismo įvykius įtakojantys faktoriai. Šiuos faktorius draudikas vertina savarankiškai,
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atsižvelgiant tiek į bendrą avaringumą, tiek į draudimo įmonėje kaupiamą avaringumo ir eismo įvykių
pasekmių statistiką.
Lietuvos draudimo Teisės departamento direktorius Vidmantas Maksimaitis paaiškino, kad
įstatymai suteikia teisę draudikui nustatyti draudimo įmokos dydį. Draudimo įmokos dydis nustatomas
atsižvelgiant į draudimo objektą bei draudimo riziką – draudimo objektui gresiantį tikėtiną pavojų. Esant
tam pačiam draudimo objektui, gali skirtis tam objektui gresiantis pavojus, dėl to skirsis ir paslauga bei
jos vertė.
Teisės departamento direktorius Vidmantas Maksimaitis paaiškino, jog draudimo sutartis yra
rizikos sutartis, besikeičiant dėl šios paslaugos prisiimtos rizikos dydžio. Asmuo, kurio amžius yra 40
metų, moka mažesnę įmoką nei 22 metų asmuo ne dėl to, kad šių asmenų amžius skirtingas, o dėl to, kad
jų keliama rizika yra skirtinga, tai yra šiems asmenims suteikiamos skirtingos vertės paslaugos.
Vadovaujantis šiais kriterijais, įmokos dydį skaičiuoja ir kitose Europos Sąjungos valstybėse veiklą
vykdantys draudikai, kurių patirtis priimama Lietuvoje. Vadovaujantis statistika, 22 metų amžiaus
vairuotojai kelia didesnį pavojų dėl didesnio avarijų skaičiaus ir sunkesnių avarijų pasekmių, nei
pavyzdžiui 50 metų amžiaus vairuotojai (įvykių dažnis skiriasi apie 2 kartus). Pasak V. Maksimaičio, tik
dėl šios priežasties draudimo paslaugos pardavimas statistiškai didesnį pavojų keliantiems asmenims už
kainą, kurią moka mažesnę riziką keliantys asmenys, galėtų būti nuostolingas.
UAB „ERGO Lietuva“ generalinis direktorius Saulius Jokubaitis paaiškino, kad vairuotojų
privalomojo civilinės atsakomybės draudimo tarifai įmonėje skaičiuojami naudojant matematinius –
statistinius metodus. Įmonė naudoja turimus duomenų bazėje sukauptus duomenis. Pirmiausia siekiama
įvertinti prisiimtą riziką, naudojant skirtingus rizikos faktorius. Kadangi pati draudimo sutartis yra rizikos
sutartis, tai draudėjo (asmens) amžius yra vienas iš svarbiausių rizikos faktorių šioje sutartyje. Šį rizikos
faktorių, skaičiuojant prisiimtą riziką, esą naudoja daugelis Europos kompanijų.
UAB „ERGO Lietuva“ nuomone, tikimybė, kad autoavariją padarys jaunas vairuotojas yra
žymiai didesnė, negu tikimybė, kad avariją padarys vairuotojas, turintis didesnį vairavimo stažą: jauni
žmonės yra veržlesni, linkę daugiau rizikuoti.
UAB „BTA Draudimas“ generalinis direktorius Arnis Zekunde paaiškino, jog draudimo
bendrovėje draudžiantis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu,
nustatant draudimo įmokos dydį nėra atsižvelgiama į draudėjų amžių. Tačiau apdraustųjų amžius gali
būti imamas už pagrindą nustatant draudimo įmokos dydį, kadangi pagal Lietuvos Respublikos
transporto priemonių draudikų biuro atliktą kelių eismo įvykių analizę, asmenys nuo 18 iki 25 metų
amžiaus sukelia apie 30 proc. visų kelių eismo įvykių, kai asmenys nuo 26 iki 30 metų amžiaus sukelia
apie 5 proc. kelių eismo įvykių, o asmenys virš 71 metų tik apie 2 proc. kelių eismo įvykių.
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UAB SEB VB gyvybės draudimas generalinė direktorė Baiginat Kamuntavičienė paaiškino,
skundo autorius turi teisę rinktis ir gali pasirinkti kitas draudimo kompanijas, kurios gali taikyti jam
mažesnį tarifą, kadangi rinka yra konkurencinga..
Direktorė Baiginat Kamuntavičienė paaiškino, kad draudimo kompanijos negali žinoti, ar
vairuotojas padarys avariją ar ne ir koks bus nuostolis avarijos atveju. Todėl jos remiasi turima statistika
nustatant tarifus. Daugelyje Europos šalių vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo kaina priklauso ne
tik nuo automobilio parametrų ir vairuotojo drausmingumo, bet ir nuo vairuotojo amžiaus.
UAB „Baltikums draudimas“ generalinis direktorius Albertas Dvaržeckis paaiškino, kad
transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomasis draudimas Lietuvoje įvestas nuo 2002 m.
Atlikus išsamią draudimo kompanijos klientų nuostolingumo 2002-2004 metų analizę, buvo nustatyta,
kad transporto priemonių valdytojai, kurių amžius iki 25 metų padaro avarijas kelis kartus dažniau negu
vyresni.
Generalinis direktorius Albertas Dvaržeckis paaiškino, jog draudimo kompanijoje draudžiantis
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu transporto priemonės
valdytojams, kurių amžius iki 25 metų taikomas draudimo įmokos didinimo koeficientas. Tačiau, jei
transporto priemonės savininkas ar valdytojas per paskutinius 12 mėnesių nepadaro autoįvykio, kurio
metu jis pripažintas kaltu, kitiems draudimo metams jam taikomas draudimo įmokos mažinimo
koeficientas nepriklausomai nuo amžiaus.
UAB „Baltikums draudimas“ generalinis direktorius atkreipia dėmesį į teisės aktų nuostatas,
reglamentuojančios draudimo sutarčių sudarymą: Civilinio kodekso 6.993 straipsnio 1 dalyje nurodyta,
kad prieš sudarant draudimo sutartį, draudėjas privalo suteikti draudikui visą žinomą informaciją apie
aplinkybes, galinčias turėti esminės įtakos draudiminio įvykio atsitikimo tikimybei ir šio įvykio galimų
nuostolių dydžiui (draudimo rizikai). Tokia pat pareiga draudėjui suteikti informaciją prieš sudarant
draudimo sutartį numatyta Standartinių draudimo sąlygų 14 punkte. Šios nuostatos įtvirtina draudimo
įmonės teisę gauti iš draudėjo informaciją, reikalingą teisingam draudimo rizikos klasifikavimui ir, to
pasėkoje, tinkamos draudimo įmokos nustatymui.
Pasak A. Dvaržeckio, galima daryti prielaidą, jog draudikas draudimo sutarties sudarymo metu,
turėdamas sukauptą informaciją, kad tam tikro amžiaus draudėjai vidutiniškai dažniau sukelia
draudiminius įvykius ir (ar) sukelia vidutiniškai didesnius nuostolius, draudikas elgiasi teisingai
nustatydamas to amžiaus draudėjams didesnę draudimo įmoką. Siektinas draudiko veiklos rezultatas
negali būti nuostolingas, nes priešingu atveju draudikas neturės lėšų mokėti draudimo išmokas. A.
Dvaržeckio teigimu, apibendrinti draudiko veiklos rezultatai parodė, kad tam tikro amžiaus draudėjų
grupės patiriami didesni nuostoliai ir išmokama daugiau draudimo išmokų nei kitų amžiaus grupių
draudėjų. Šiuo atveju draudikas, pasak UAB „Baltikums draudimas“ generalinio direktoriaus, siekdamas
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teisingai nustatyti draudimo įmokos dydį ir valdyti prisiimtą riziką (didesnei rizikai proporcingai
nustatyti didesnę įmoką), naudoja draudėjų asmens amžių kaip požymį, kuriuo remiantis prognozuoja
prisiimamą įsipareigojimą pagal draudimo sutartį.
Įvertinus anksčiau minėtų asmenų paaiškinimus ir surinktus duomenis, buvo padaryta išvada, kad
vairuotojų privalomojo civilinės atsakomybės draudimo įmokų dydžių nustatymo principai neatitinka
Lygių galimybių įstatymo reikalavimų.
Draudimo bendrovėms buvo pasiūlyta atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvienos atskiros sutarties
atveju draudimo rizikos dydis turi būti išmatuotas individualiai ir išreikštas vienu dydžiu – draudimo
įmoka, o draudimo įmonė, drausdama ir imdama skirtingas įmokas, turi turėti pakankamai informacijos
dėl šių įmokų pagrįstumo. Čia draudimo įmonė privalo panaudoti visą turimą informaciją apie
individualią riziką ir pritaikyti ją savo rizikų klasifikacijos sistemoje. Taip pat atkreiptas dėmesys į Lygių
galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 punkto nuostatą, įpareigojančią valstybės ir savivaldybių institucijas ir
įstaigas užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės
ir galimybės neatsižvelgiant į žmogaus amžių, lytinę orientaciją, negalią, rasę ar etninę priklausomybę,
religiją ar įsitikinimus.
Be to, buvo siūlyta Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisijos pirmininkui Mindaugui
Šalčiui kartu su draudimo įmonių vadovais apsvarstyti galimybę, nustatant vairuotojų privalomojo
civilinės atsakomybės draudimo įmokų dydžius, atsižvelgti į atitinkamas subjektyvias individą
apibūdinančias savybes (charakterio ypatumai, laisvalaikio praleidimo būdai, pomėgiai) bei objektyvius
faktorius, kaip pavyzdžiui: sveikatos būklė, profesinė veikla ir kt.
Lygių galimybių įstatyme tiesioginė diskriminacija apibrėžiama kaip elgesys su asmeniu, kai dėl
jo amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos ar įsitikinimų
taikomos prastesnės sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui
(išskyrus įstatyme numatytus atvejus). Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme diskriminacija
apibrėžiama kaip ne toks palankus asmens traktavimas dėl lyties negu panašiomis aplinkybėmis yra,
buvo ar būtų traktuojamas kitas asmuo, išskyrus įstatyme numatytus atvejus.
Buvo konstatuota, kad vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo sąvokomis, lygių galimybių
įstatymo pažeidimas – diskriminacija - siejama su konkrečiu asmeniu, t.y. su subjektu, kuris dėl jį
apibūdinančių požymių (amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos
ar įsitikinimų) patyrė, patiria ar galėjo patirti diskriminaciją įstatymo taikomose srityse. Todėl padaryta
išvada, kad asmeniui, draudžiantis Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju
draudimu, draudimo kompanija privalo atsižvelgti į visumą faktų, aplinkybių charakterizuojančių
asmenį, o ne tik į amžių, nes atsižvelgimą tik į amžių galima traktuoti kaip tiesioginę diskriminaciją dėl
amžiaus
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Vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 2 punktu, taip pat nuspręsta
siūlyti papildyti Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo
11 straipsnio 4 dalį ir išdėstyti ją taip:
„4. Draudimo įmokų dydžius nustato draudikas. Draudimo įmokos nustatomos, atsižvelgiant į
visumą individualių aplinkybių, charakterizuojančių konkretų transporto priemonės valdytoją
(draudžiamą asmenį).“
Individualioms savybėms, į kurias turėtų atsižvelgti draudikas, galėtų būti priskirtini: vairavimo
stažas, charakterio ypatumai, laisvalaikio praleidimo būdai, pomėgiai, sveikatos būklė, profesinė veikla ir
kt. aplinkybės.
*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas E. M. skundas dėl galimos diskriminacijos
amžiaus pagrindu.
Skundo autorius paaiškino, kad 2008 m. gruodžio 10 d. Kauno darbo biržos buvo nukreiptas
įsidarbinti į Kauno statybininkų rengimo centrą, nes nuo 2009 m. sausio mėnesio ten turėjo būti laisvos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigos. Pareiškėjui nuvykus į minėtą mokyklą, personalo
skyriaus vedėja S. R. ir kita mokyklos darbuotoja, pavaduojanti mokyklos direktorių, paklausė ką
pastarasis baigęs ir kur dirbęs. Jiems bekalbant, į kabinetą įėjo vyriškis. Moterys, įėjusiajam paaiškino,
kad pareiškėjas ieško darbo. Pasak pareiškėjo, įėjės į kabinetą vyriškis darbuotojoms pasakęs: „Aš
sakiau, kad priimti ne vyresnį, kaip dvidešimt penkerių metų“. Paaiškėjo, kad tai buvo mokyklos
direktorius. Direktoriui išėjus iš kabineto, pareiškėjas paprašė, darbo biržos rekomendaciniame lape būtų
parašyta, jog nebus priimtas dirbti, nes yra per senas (52 metai). Į tai S. R. atsakė, kad to rašyti ji
negalinti. Rekomendaciniame lape ji parašė, kad darbuotojo atranka numatoma 2009 m. sausio 6 d.
„Aš jaučiuosi labai įskaudintas ir pažemintas dėl tokio mokyklos direktoriaus elgesio ir
nesuprantu, kodėl esu diskriminuojamas dėl amžiaus, esu baigęs Vilniaus ir Romos universitetus“, - teigė
pareiškėjas. E. M. Kauno statybininkų rengimo centro direktoriaus žodžius įvertino kaip atsisakymą
priimti į darbą dėl vyresnio amžiaus.
Kauno statybininkų rengimo centro direktorius informavo, kad kaltę už lygių teisių
pažeidimą prisiima sau ir gailisi padaręs šį pažeidimą.
Taigi, Kauno statybininkų rengimo centro direktorius, išsakydamas reikalavimus pretendentui dėl
amžiaus, t. y. pasakydamas, kad kolektyvui reikėtų jaunesnio amžiaus mokytojo, turėdamas išankstinį
nusistatymą, nepagrįstai apribojo asmens teises įsidarbinti dėl amžiaus ir tokiais veiksmais padarė
pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 416 straipsnyje
(atsakomybė už Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 1 punkto pažeidimą : darbdavio veiksmai yra
pripažįstami pažeidžiančiais lygias galimybes, jeigu jis dėl asmens amžiaus taiko asmeniui mažiau
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(daugiau) palankias įsidarbinimo, priėmimo į valstybės tarnybą sąlygas) bei buvo nubaustas
administracine bauda.

*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas skundas dėl to, kad X kempinge nebuvo
apgyvendinta atvykusių sutuoktinių pora. Pasak pareiškėjo, registracijos darbuotoja visų pirma
pasiteiravo, koks atvykusių sutuoktinių amžius ir, sužinojusi, kad vyrui yra 25, o sutuoktinei 22 metai,
atsisakė juos apgyvendinti kempinge.
Skunde teigiama, kad registracijos darbuotoja savo nuomonės nepakeitė ir po sutuoktinių
patikinimo, kad jie atvažiavo pailsėti ir aplinkinių ramybės netrikdys. Dėl to jaunos sutuoktinių poros
savaitgalis buvo sugadintas, nes teko ieškotis kitos vietos poilsiui. Pareiškėjo sutuoktinė taip pat pateikė
paaiškinimą dėl skunde aprašytų aplinkybių ir jas patvirtino.
Susipažinus su X kempingo interneto svetainėje

skelbiama informacija, paaiškėjo, kad į

kempingą nepriimami jauni žmonės, jeigu jie sudaro daugiau kaip 4 asmenų grupę :“Jaunimo grupės
daugiau kaip 4 asmenys - neapgyvendinami.“
Skundo tyrimo metu kreiptasi į X kempingo savininką/vadovą ir paprašyta pateikti paaiškinimą
dėl skundžiamų aplinkybių bei paaiškinti, dėl kokių motyvų, priežasčių daugiau kaip 4 asmenų jaunimo
grupės kempinge neapgyvendinamos.
X kempingo vadovas informavo, kad kempingas teikia paslaugas poilsiautojams ir turistams ir
kempinge siekiama užtikrinti žmonių saugumą ir ramų poilsį. Rašte pažymima, kad neblaivūs ir
agresyviai nusiteikę jaunuoliai į poilsiavietės teritoriją neįleidžiami dėl kitų žmonių ramaus poilsio.
Vadovas rašte paaiškino, kad jaunais žmonėmis jie laiko asmenis, nesulaukusius pilnametystės, o
sakinys “Jaunimo grupės daugiau kaip 4 asmenys - neapgyvendinami.“, esą yra įspėjimas tiems
asmenims, kurie yra nusiteikę netinkamai praleisti laisvalaikį, bet netaikomas visiems jauniems
žmonėms. X kempingo savininkas sutiko pakeisti šį įspėjamąjį sakinį taip, kad nebūtų pažeidžiami
įstatymai ir žmonių teisės.
Kempingo vadovas pasirašytame rašte paaiškino, kad visos patalpos kempinge buvo išnuomotos
prieš dvi savaites iki tos dienos, kurią atvyko pareiškėjai ir esą, nei jis pats, nei administratorė
neatsimena, kad du jauni žmonės nurodytu laikotarpiu nebūtų aptarnaujami kempinge ir jiems nebūtų
suteiktos paslaugos. Kempingo vadovas tuo metu pats dirbo poilsiavietėje, tačiau į jį nei darbuotojai, nei
poilsiautojai dėl iškilusių problemų nesikreipė, nors pagal nusistovėjusią praktiką visada apie atsiradusias
problemas savininkas yra informuojamas.
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X kempingo administratorė paaiškino, jog neprisimenanti atvejo, kad būtų neapgyvendinta jauno
amžiaus šeima, taip pat neprisimena, kad jaunai šeimai nebūtų leista pastatyti palapinės ir joje
apsigyventi. Administratorė pažymi, kad tą dieną į poilsiavietę nebuvo įleidžiamos agresyviai
nusiteikusios ir neblaivios jaunuolių kompanijos.
Atlikus skundo-prašymo tyrimą darytinos šios išvados:
1. Pažymėtina, kad pareiškėjo ir jo sutuoktinės skunde bei paaiškinime išdėstytos aplinkybės apie
įvykusį incidentą X kempinge bei šio kempingo vadovo ir administratorės paaiškinimai dėl skundžiamų
aplinkybių yra visiškai priešingi. Jokių kitų objektyvių duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių galimą
diskriminacijos dėl amžiaus atvejį, nei pareiškėjai, nei poilsiavietės vadovas ar darbuotojai nepateikė.
Todėl, atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautus paaiškinimus bei skunde išdėstytas aplinkybes,
nebuvo galima daryti išvados, kad pareiškėjams nebuvo suteiktos paslaugos kempinge dėl jų amžiaus ir,
vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 5 punktu, skundo tyrimas
buvo nutrauktas, trūkstant objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą.
2. Vertinant X kempingo interneto svetainėje skelbiamą informaciją, kad “Jaunimo grupės
daugiau kaip 4 asmenys - neapgyvendinami.“ atitikimo Lygių galimybių įstatymui aspektu, buvo
konstatuota, kad ši taisyklė yra diskriminuojanti jauno amžiaus žmones, nes jauniems žmonėms,
sudarantiems 4 ir daugiau asmenų grupę, neteikiamos apgyvendinimo paslaugos be jokių tokią nuostatą
objektyviai pateisinančių priežasčių.
Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje

tiesioginė diskriminacija apibrėžiama kaip

elgesys su asmeniu, kai lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu jam taikomos
mažiau palankios sąlygos, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų taikomos kitam asmeniui,
išskyrus įstatyme nustatytas išimtis.
Todėl buvo padaryta išvada, kad kempingo vadovas, nustatydamas apribojimus jauniems
žmonėms naudotis kempinge teikiamomis paslaugomis, pažeidžia Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio
1 dalį. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys, kad

kempingo interneto svetainėje nenurodoma, kokio

amžiaus žmonės yra laikomi jaunais, todėl ši nuostata gali būti taikoma labai plačiai ir pažeisti
neapibrėžto amžiaus žmonių grupių interesus.
Taip pat buvo pažymėta, kad piktnaudžiavimas alkoholiniais gėrimais arba agresyvus elgesys
negali būti priskiriami išimtinai jauniems žmonėms. Asmenys, pažeidžiantys viešąją tvarką, nepaisant jų
amžiaus, privalo atsakyti pagal Lietuvos įstatymus ir tokiems asmenims gali būti apribojamas paslaugų
suteikimas kempinge.
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Vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 13 straipsniu bei Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nuspręsta kreiptis į X kempingo vadovą ir pasiūlyti pakeisti
klientų aptarnavimo kempinge taisykles ir nustatyti, kad visi žmonės, neatsižvelgiantį į jų amžių‘ būtų
aptarnaujami kempinge.
Kontrolierės sprendimas buvo įvykdytas.

*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas skundas, kuriame nurodoma, kad Vilniuje
įsteigta taksi įmonė moterims ,,Rožinis taksi“, teikianti paslaugas tik moterims.
Tyrimo metu nustatyta, kad individuali įmonė ,,Paslaugos jums“, atsižvelgdama į kokybiškos
taksi paslaugos poreikį, nusprendė sukurti savotišką alternatyvą esamam taksi, kur moteris galėtų
pasijusti nevaržoma ir pamaloninta. Įmonės teikiamos paslaugos skirtos tik moterims ir jų šeimos
nariams. Vyrai vežami tik kaip lydintys asmenys arba kartu su šeima. Įmonės interneto svetainėje
skelbiamoje informacijoje taip pat buvo akcentuotas teiginys – „Vien vyriškio ar vyriškos kompanijos
taksi moterims neveš“. Taip esą užtikrinamas moterų, dirbančių įmonėje saugumas.
Taip pat įmonės internetiniame puslapyje, skiltyje „siūlome darbą“, buvo rastas skelbimas,
kuriame rašoma, kad šiuo metu į asistento-vairuotojo pareigas įmonė priima tik moterį ne jaunesnę kaip
28 metų.
Siekiant papildomai išsiaiškinti šios įmonės darbo specifiką, įmonės savininkė buvo pakviesta į
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

Susitikimo su lygių galimybių kontroliere metu įmonės

savininkei buvo paaiškintos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir Lygių galimybių įstatymo
nuostatos, draudžiančios diskriminuoti lyties ir amžiaus pagrindu. Lygių galimybių kontrolierei buvo
paaiškinta, kad Individuali įmonė ,,Paslaugos Jums“ nutarė apsaugoti įmonės darbuotojas – vairuotojas,
kurios pagal projekto idėją yra tik moterys, o speciali apsauga ypač reikalinga moterims vairuojant
tamsiu paros metu. Kaip nurodoma savininkės paaiškinime, artimiausiu metu besikreipiantiems vyrams
bus pasiūlytos vežimo paslaugos kitoje taksi firmoje, su kuria įmonė artimiausiu laiku sudarys
bendradarbiavimo sutartį. Įmonės savininkė įsipareigojo ateityje priimant į darbą vairuotojus netaikyti
diskriminacinių nuostatų dėl lyties ir amžiaus.
Patikrinus įmonės interneto svetainės turinį, įsitikinta, kad savo įsipareigojimus savininkė įvykdė
- skelbimo turinys buvo pakeistas ir apribojimas dėl amžiaus įsidarbinant panaikintas.
Skundo tyrimo terminas buvo pratęstas mėnesiui, siekiant išsiaiškinti, kaip panašaus pobūdžio
paslaugos teikiamos kitose valstybėse1.

1

http://www.womantaksi.ru/,
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Tęsiant tyrimą buvo kreiptasi į Specializuotų Europos lygių galimybių įstaigų tinklo sekretoriatą European Network of Equality Bodies, siekiant sužinoti ar išimtinai moterims skirtų paslaugų teikimas
yra diskriminacija lyties pagrindu. Tyrimo metu taip pat buvo siekta sužinoti, ar paslaugų teikimas
išskirtinai moterims atitinka Tarybos direktyvą 2004/113/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio į moteris
ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų
teikimo, o taip pat buvo siekta gauti informacijos apie tai, ar kitose Europos Sąjungos šalyse buvo
skundų dėl analogiškų taksi paslaugų ,,moterys-moterims“ teikimo, kurios formaliai galėtų būti
vertinamos kaip diskriminuojančios tiek darbo ieškančius, tiek paslaugų gavėjus.
2009 m. sausio 30 d. buvo gautas atsakymas, kad panašių atvejų būta Vokietijoje. Šioje valstybėje
visi taksi turi pareigą vežti visus keleivius, kurie gali ir nori mokėti už šias paslaugas. Vokietijoje taksi
yra dalis viešojo transporto sistemos taip pat kaip ir autobusai, tramvajai ir t.t. Pagal Vokietijos keleivių
vežimo akto 22 straipsnį visi keleiviai turi būti vežami pagal vežimo sutarties taisykles. Taigi, taksi
kompanijos turi sudaryti sutartis su visais vyrais ir moterimis, jeigu ne, jie nebebus viešojo transporto
sistemos dalis (cituojama byla Olderburgo administracinio teismo 16/06/2004- 7 A 508/03, kur buvo
nustatyta, jog firma, kuri siūlo specialias transporto paslaugas moterims keleivėms paprasčiausiai veikia
ne kaip viešojo transporto sistemos dalis, o kaip automobilių nuomos firma). Vokietijoje vien tik moterų
įdarbinimas nebūtų laikomas diskriminacija pagal "General act on Equal Treatment" 8 straipsnį.
Leidžiami tokie išskirtiniai atvejai:
1. skirtingas traktavimas religijos, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lyties pagrindu
nebus laikomas draudimo diskriminuoti pažeidimu, jei jis bus paremtas objektyviais pagrindais, t.y.
skirtingas traktavimas dėl minėtų diskriminavimo pagrindų:
2. tarnauja tam, kad būtų išvengta grėsmių, žalos ar turi kitų panašių tikslų.
3. tenkina privatumo ar asmeninio saugumo užtikrinimo reikalavimus;
4. užtikrina specialius privalumus ir nėra intereso užtikrinti lygias galimybes ir kt.
5. skirtumai traktavime lyties pagrindu gali buti leidžiami tik tuomet kai taikomas Section 19(1)
No 2, kas pasakytina apie premijas ir kitus pranašumus, taikomus kai lytis yra lemiamas faktorius
įvertinant su tuo susijusią riziką ir statistinius duomenis.
Iš kitų partnerių atsakymų nesulaukta, nors remiantis žiniasklaidos duomenimis2 tokia praktika,
kai moterys kuria savo taksi įmones yra nemažai.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad savo norą apsisaugoti nuo išpuolių ir apsaugoti kitas
vairuotojas įmonės ,,Paslaugos jums“ savininkė įrodė, pirmoji Lietuvoje pasiūliusi atsiskaityti už taksi

http://www.kp.ru/daily/23801/59387/
2
Dalia Gudavičiūtė. Rožinis taksi patinka ne visiems // Lietuvos rytas, 2009m. sausio 17 d.
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paslaugas elektronine banko kortele. Be to, dar nebaigus tyrimo, įmonės ,,Paslaugos jums“ veikla buvo
laikinai sustabdyta.
Atlikus skundo tyrimą, buvo padarytos šios išvados:
1. Individuali įmonė ,,Paslaugos jums“ teikia paslaugas tik moterims ir jų šeimos nariams. Vyrai
vežami tik kaip lydintys asmenys arba kartu su šeima. Taigi įmonė teikia paslaugas tik moterims.
2. Pastebėtina, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7(1) straipsnio 1 punkte prekių
pardavėjo, gamintojo ar paslaugų teikėjo veiksmai pripažįstami pažeidžiančiai moterų ir vyrų lygias
teises jei dėl asmens lyties taikomos skirtingos apmokėjimo sąlygos ar garantijos už tokias pačias ir
tokios pačios vertės prekes, paslaugas bei gaminius ar nustatomos skirtingos prekių ir paslaugų
pasirinkimo galimybės. Taigi formaliai pagal Įmonės ,,Paslaugos jums“ nuostatus paslaugos teikiamos
tik moterims (moterims su vaikais), gi vyrams (vyrams su vaikais) nesudaromos galimybės naudotis
šiomis paslaugomis.
3. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme tiesioginė diskriminacija apibrėžiama kaip ne toks
palankus asmens traktavimas dėl lyties, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų traktuojamas
kitas asmuo. To paties Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalies 8 punkte nustatyta
viena iš išimčių, kuri nelaikoma tiesiogine diskriminacija dėl lyties: kai prekių pardavimą ar paslaugų
teikimą vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama
tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalies 8 punkte nustatyta tiesioginės
diskriminacijos dėl lyties išimtis, įtvirtinta vadovaujantis 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva
2004/113/EB (privalomas įgyvendinti ES šalyje narėje teisės aktas), įgyvendinančia vienodo požiūrio į
moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei paslaugų
teikimo. Šios Tarybos direktyvos 2004/113/EB preambulės 16 punkte numatyta, kad skirtingo požiūrio
taikymas atsižvelgiant į lytį prekių ir paslaugų teikimo srityje gali būti priimtinas tik tuo atveju, jei jį
pateisina teisėtas tikslas. Minėtos Tarybos direktyvos 16 punkte pateikiami pavyzdžiai, kas gali būti
laikoma teisėtu tikslu teikiant skirtingas paslaugas moterims ir vyrams. Tokiais pavyzdžiais gali būti:
asmenų, nukentėjusių nuo susijusio su lytimi smurto, apsauga (tokiais atvejais, kaip vienos lyties
asmenims skirtų prieglaudų steigimas), privatumo ir padorumo sumetimai (tais atvejais, kai vienas asmuo
apgyvendina kitą asmenį tam tikroje savo namų dalyje), lyčių lygybės arba vyrų ar moterų interesų
skatinimas (pavyzdžiui, vienos lyties asmenų savanoriškos institucijos), laisvė jungtis į asociacijas
(vienos lyties asmenų privačių klubų atveju) ir sportinės veiklos organizavimas (pavyzdžiui, sporto
renginiai, kuriuose dalyvauja vienos lyties asmenys).
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Pažymėtina, kad Lietuvoje atlikti tyrimų rezultatai bei įvairių valstybės institucijų, visuomeninių
organizacijų įgyvendinami projektai rodo, kad moterys žymiai dažniau tampa smurtinių nusikaltimų
aukomis viešoje erdvėje, atsiduria krizinėje situacijoje dėl patirto smurto šeimoje.
Taigi atsižvelgiant į tai, kad Europos Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo
požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo
bei paslaugų teikimo, 6 straipsnis ir ją įgyvendinantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2
straipsnio 4 dalies 8 punktas nustato, jog tiesiogine diskriminacija dėl lyties nelaikoma, jei prekių
pardavimą ar paslaugų teikimą vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, o
šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis, Individualios įmonės ,,Paslaugos jums“
paslaugų teikimas tik moterims nelaikytinas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimu.
Įvertinus tai, kad įmonės ,,Paslaugos Jums“ savininkė geranoriškai ištaisė jai nurodytus Lygių
galimybių įstatymo pažeidimus (priėmimo į darbą sąlygos buvo vienodos, neatsižvelgiant į pretendento
amžių) ir tai, kad šiuo metu įmonės veikla sustabdyta, vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 15
straipsnio 2 dalimi ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 5 dalimi, skundo tyrimas
nutrauktas, kai lygias teises pažeidžiančios veikos nutraukiamos.
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2.3. DISKRIMINACIJA DĖL LYTIES. SKUNDŲ TYRIMAI
2008 m. suėjo 10 metų nuo tos datos kai Lietuvoje galioja Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymas, uždraudęs tiesioginę ir netiesioginę moterų ir vyrų diskriminaciją dėl jų lyties. Prieš dešimt
metų buvo išsakyta daug nuomonių dėl tokio įstatymo reikalingumo Lietuvoje, esą moterų ir vyrų teisės
ir šiaip yra lygios. Aktyvių moterų organizacijų pastangų, aktyvių mūsų visuomenės moterų ryžto ir
užsidegimo dėka Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui buvo lemta tapti tikrove.
Praktika parodė, kad problemų tikrai esama ir, kad lyčių lygybė aktuali ne tik moterims, bet ir
vyrams. Akivaizdu, kad Lietuvos gyventojai dažniausiai nesuvokė lyčių nelygybės apraiškų, laikydami
jas norma ar tradicija. Jeigu šios nelygybės pasireiškimai nėra draudžiami įstatymų, nėra numatyta teisinė
atsakomybė už juos, jie yra tiesiog ignoruojami arba su jais susitaikoma.
Taigi Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos praktika rodo, kad per Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo galiojimo dešimtmetį, lyčių lygybės problemos nepraranda savo aktualumo. Galima
daryti išvadą, kad žmonės geriau suvokia lyčių nelygybės atvejus ir išdrįsta nesitaikstyti su pažeidimais,
tačiau tiesioginės ir netiesioginės diskriminacijos lyties pagrindu apraiškų yra apstu.
Skundai dėl moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimų, įskaitant seksualinį priekabiavimą ir
priekabiavimą, ir šiais metais užima vieną iš pirmaujančią vietų tarp kitų skundų dėl kitų diskriminacijos
rūšių. Visais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos metais skundai dėl diskriminavimo lyties
pagrindu užėmė pirmą vietą tarp kitų gaunamų skundų, išskyrus 2008 metus. 2008 metais Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo 44 skundus dėl moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimo. Dėl
diskriminavimo lyties pagrindu, kaip ir ankstesniais metais, dažniau skundėsi moterys nei vyrai.
19 pav. Asmenų, pateikusių skundus dėl diskriminacijos lyties pagrindu, pasiskirstymas pagal lytį
(procentais):
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2008 metais daugiausiai skundų sulaukta dėl galimos diskriminacijos prekių ir paslaugų įsigijimo
srityje, dėl prekių ir paslaugų reklamos, kurioje išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas (ypač moterų)
dėl lyties.
2008 metais ženkliai padaugėjo skundų dėl prekių ir paslaugų reklamos, kur moterys vis dar
vaizduojamos stereotipiškai: dėmesys koncentruojamas į moters fizinį grožį, jos seksualumas
priešpastatomas moralinėms, intelektinėms vertybėms, akcentuojamos moters silpnumas, ji vaizduojama
kaip lengvabūdė, galinti tik vilioti ir gundyti vyrus. Reklamoje vis dar randama vaizdų, kuriuose moterys,
o taip pat ir vyrai lyginami su daiktais, prekėmis, formuojamos visuomenės nuostatos, kad moterys yra
mažiau vertinamos nei vyrai.
2008 metais buvo gauti tik du skundai dėl seksualinio priekabiavimo. Moterys, kurios dažniausiai
tampa seksualinio priekabiavimo aukomis, vis rečiau išdrįsta imtis aktyvių veiksmų ir pradėti
administracinę ar kitą procedūrą prieš priekabiautoją. Praktikoje seksualinio priekabiavimo buvimą
įrodyti yra apskritai labai sudėtinga dėl įrodymų trūkumo, o pagal esamą teisinį reguliavimą būtina
įrodyti priekabiautojo tikslus pakenkti žmogaus orumui ir sukurti priešišką aplinką arba dėl seksualinio
priekabiavimo atsiradusias neigiamas pasekmes priekabiavimo aukai, t.y. sukurtą priešišką aplinką,
įžeistą orumą.
Būtina pastebėti, kad diskriminavimo bylose paprastai nerandama tiesioginių įrodymų, kurie
vienareikšmiškai leistų tvirtinti, kad darbdavys veikė iš diskriminacinių paskatų, ar kad siekė asmenį
diskriminuoti dėl jo lyties, amžiaus, negalios ar kitu pagrindu. Taigi, diskriminacijai pasižymint dideliu
latentiškumu ir siekiant palengvinti diskriminaciją patyrusių asmenų padėtį, teisės teoretikai ir praktikai
ėmėsi kurti netradicines priemones, palengvinančias įrodinėjimą šios kategorijos bylose. Viena iš jų –
įrodinėjimo naštos perkėlimas atsakovui, ieškovui nurodžius aplinkybes, leidžiančias preziumuoti
diskriminavimo faktą.
Nenorėtume sutikti su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) pradėta
formuoti praktika diskriminavimo bylose lyties pagrindu, kadangi teismas taikė per aukštą įrodinėjimo
standartą diskriminavimo faktą įrodinėjančiai pusei. 2008 m. gegužės 20 d. išnagrinėjęs administracinę
bylą Nr. A525 – 825-08 dėl seksualinio priekabiavimo LVAT, byloje netaikė įrodinėjimo naštos
perkėlimo atsakovui, tačiau surinktus įrodymus vertino griežtai vadovaudamasis nekaltumo prezumpcija
ir pasisakė, kad Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, nagrinėdama pareiškėjos skundą dėl seksualinio
priekabiavimo, privalo nustatyti ir įrodymais pagrįsti visus įstatymo pažeidimo sudėties elementus, ir
pažeidimo subjektyvią bei objektyvią pusę pateikti tyrimo baigiamajame dokumente – pažymoje. Tik
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tuomet, teismo nuomone, ginčui persikėlus į teismą ar kitą kompetentingą instituciją, teisės pažeidimu
apkaltintam asmeniui pereina pareiga įrodyti, kad jis pažeidimo nepadarė (pereina įrodinėjimo našta)3.
Mūsų nuomone, per aukštai keliami reikalavimai įrodymų naštos perkėlimui diskriminavimo
bylose, neužtikrins ir dar labiau sumažins nukentėjusiųjų nuo diskriminacijos asmenų motyvaciją kreiptis
dėl pažeidimo į teismus ar kitas kompetentingas institucijas.
Gaunami skundai dėl diskriminacijos lyties pagrindu ir dėl įžvelgiamų pažeidimų tose srityse,
kuriose netaikomas įstatymas, pavyzdžiui, dėl moterų ar vyrų menkinimo žiniasklaidoje, televizijos
laidose, dėl sutuoktinio įžeidinėjimo, dėl neetiškų politikų pasisakymų, kuriuose paliečiamas lyties
aspektas ir kt.
20 pav. Skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų dėl diskriminacijos lyties pagrindu
galimų pažeidimų sritys (procentais):

7%

5%

20%

20%

Darbo santykiai-20%
Prekių ir paslaugų teikimas-48%
Valdžios ir valdymo institucijų veiksmai, priimti teisės aktai-20%
Švietimas-7%
Seksualinis priekabiavimas,priekabiavimas-5%

Toliau pateikiami skundų dėl diskriminavimo lyties pagrindu aprašymai.
*

*

*

LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2(1) straipsnis numato, kad „teismuose ar kitose
kompetentingose institucijose nagrinėjant fizinių ir juridinių asmenų skundus, pareiškimus, prašymus,
pranešimus ar ieškinius dėl diskriminacijos, preziumuojama, kad diskriminacijos faktas buvo, kai
skundą, pareiškimą, prašymą, pranešimą ar ieškinį dėl diskriminacijos pateikęs fizinis ar juridinis asmuo
nurodo aplinkybes arba pateikia įrodymus, leidžiančius pagrįstai daryti prielaidą dėl diskriminacijos.
Tada skundžiamas asmuo turi įrodyti, kad lygių galimybių principas nebuvo pažeistas“.
3
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*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas ir išnagrinėtas anoniminis skundas dėl galimos
netiesioginės diskriminacijos dėl lyties. Skundo autorė skundėsi: „Esu studentė. Gimus vaikui
nusprendžiau pasiimti motinystės atostogas iki vaikui sukaks treji metai. Kreipiausi į Švietimo ir mokslo
ministeriją, norėdama sužinoti ar man, kaip studentei, priklauso šios atostogos pagal įstatymus. Buvo
atsakyta, jog tokios atostogos priklauso tik dirbantiems asmenims pagal Darbo kodekso 178 straipsnį, o
Aukštojo mokslo įstatymo 9 straipsnyje nustatyta, kad aukštosios mokyklos turi autonomiją, apimančią
akademinę, administracinę, ūkio ir finansų tvarkymo veiklą ir savarankiškai nustato studijų tvarką,
priima ir šalina studentus. Studentai turi teisę išeiti atostogų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka, todėl
dėl atostogų suteikimo turėtumėte kreiptis į aukštosios mokyklos administraciją. Kreipiausi į aukštąją
mokyklą, kurioje studijuoju. Man buvo pareikšta, jog neturiu jokios teisės išeiti vaiko priežiūros atostogų
iki vaikui sueis treji metai, jog studentai daugių daugiausia gali pasiimti akademines (bet jokiu būdu ne
motinystės (tėvystės)) atostogas metams ir ne ilgiau, nes taip numatyta įstatyme ir tokia yra šios
aukštosios mokyklos nustatyta tvarka. Įstatymu neįteisintos motinystės (tėvystės) atostogos studentams.
Todėl pažeidžiamos jų lygios galimybes išeiti motinystės (tėvystės) atostogų iki vaikui sukaks treji metai,
lyginant su dirbančiaisiais. Kodėl mama (tėvas) studentė (-as) neturi tokių pačių teisių, tokių pačių
galimybių, kaip dirbanti mama (tėvas)? Kuo, kaip mama (tėvas), ji (jis) ar jos vaikas kitokie?“
Skundo tyrimo metu buvo kreiptasi į Vilniaus miesto universitetų rektorius ir paprašyta parašyti
atsiliepimą į pareiškėjos skundą ir paaiškinti, kokia tvarka suteikiamos akademinės atostogos
universitetuose, ar suteikiamos studentams nėštumo ir gimdymo atostogos, tėvystės atostogos vaiko
tėvui, ar vaiko auginimo atostogos iki jam sueis treji metai. Taip pat buvo prašoma paaiškinti, ar
sudaromos galimybės studijuojantiems tėvams auginti vaiką namuose iki tam tikro amžiaus bei pateikti
statistikos duomenis, kiek moterų ir vyrų per 2007 m. pasinaudojo teise į akademines (su tikslu auginti
vaiką) ar vaiko auginimo atostogas.
2008-04-29 buvo gautas I universiteto atsakymas dėl akademinių atostogų suteikimo tvarkos,
kuriame pažymima, kad vadovaujantis universiteto Studijų nuostatų 7.3 punktu, nuosekliųjų studijų
programą vykdančiam (-iai) studentui (-ei), laikinai negalinčiam (-iai) tęsti studijų dėl ligos ar nėštumo ir
kūdikio priežiūros, pateikus tai įrodančius dokumentus suteikiamos akademinės atostogos. Remiantis
universiteto Studijų nuostatų 7.3.1.2 papunkčiu, akademinės atostogos dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros
suteikiamos įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams. Taip pat universitetas pateikė
statistinius duomenis apie asmenis, pasinaudojusius teise į akademines nėštumo ir vaiko priežiūros
atostogas 2007 metais. 2006-2007 metais teise į akademines nėštumo ir vaiko priežiūros atostogas
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pasinaudojo 45 studentai, iš jų 7 vyrai ir 38 moterys, o 2007-2008 metais teise į akademines nėštumo ir
vaiko priežiūros atostogas pasinaudojo 57 studentai, iš jų 5 vyrai ir 52 moterys.
2008-05-06 buvo gautas II universiteto atsakymas, kuriame teigiama, jog II universiteto studijų
tvarkos 95 straipsnyje nurodoma: „Studentai jų pačių prašymu (ligos, vaiko priežiūros arba pateikus
dokumentus su pagrįstomis priežastim) gali būti išleidžiami akademinių atostogų ne ilgesniam kaip 1
metai laikotarpiui ir turint ne daugiau kaip 3 akademines skolas. Baigiantis studento akademinių atostogų
laikotarpiui, studentas gali jas pratęsti, pateikdamas aukščiau minėtus dokumentus...“, 96 straipsnyje
nurodoma: „Akademinės atostogos įforminamos dekano įsakymu, doktorantams – rektoriaus įsakymu.“
Be to, pagal II universiteto studijų tvarkos 94 straipsnį, „Studentams dekano įsakymu leidžiama nutraukti
studijas savo noru neišbraukiant jų iš studentų sąrašų. Studijos negali būti nutraukiamos I kurso I
semestro ar turint daugiau kaip 3 akademines skolas. Pagrindinių studijų studentai studijas gali nutraukti
ne ilgiau kaip 5 metams, magistrantūros studijų studentai – ne ilgiau nei 3 metams. Studentai, įvykdę
bakalauro

ir magistro studijų programas, bet nelaikę baigiamųjų egzaminų ar negynę magistro

baigiamojo darbo, taip pat gali nutraukti studijas iki rektoriaus įsakymo dėl leidimo laikyti baigiamuosius
egzaminus ar ginti baigiamąjį darbą. Studentai savo prašyme nurodo studijų tąsos pradžią. Grįžti tęsti
studijas galima tik mokamas arba, esant galimybei, į valstybės finansuojamas vietas.“
Taip pat II universitetas pateikė duomenis, kiek moterų ir vyrų per 2007 m. pasinaudojo teise į
akademines (su tikslu auginti vaiką) atostogas: 102 moterys ir 1 vyras.
2008-05-15 buvo gautas III universiteto atsakymas, kuriame teigiama, jog pagal patvirtintus III
universiteto nuostatus akademinių skolų neturintis studentas, dėl svarbių priežasčių laikinai negalintis
tęsti studijų, pateikus tai įrodančius dokumentus, gali būti išleidžiamas akademinių atostogų : dėl
asmeninių, šeimos ir kitų reikalų – iki vienerių metų: dėl ligos iki dviejų metų; dėl nėštumo ir kūdikio
priežiūros – įstatymų numatytam laikui, bet ne ilgiau kaip trejiems metams. Kaip rodo praktika, dėl
akademinių atostogų suteikimo vaiko priežiūrai išleidžiami studentai net ir turintys akademinių
įsiskolinimų.
2008-08-07 buvo gautas IV universiteto atsakymas, kuriame teigiama, jog pagal nuostatų 42.6
punktą bendra studijų pertraukimo trukmė gali būti iki trijų metų, todėl nėščioms arba auginančioms
mažamečius vaikus moterims suteikiama teisė du kartus pertraukti studijas ir tokiu atveju gauti trejus
metus atostogų vaiko auginimui. Per 2007 metus teise į akademines(su tikslu auginti vaiką) atostogas
pasinaudojo 21 studentė. Vyrams tokios atostogos taip pat suteikiamos, tačiau per 2007 metus nei vienas
vyras nesikreipė.
Tyrimo metu papildomai buvo kreiptasi į Švietimo ir mokslo ministeriją ir buvo paprašyta
pateikti nuomonę dėl skundžiamų aplinkybių ir galimų jų sprendimo būdų.
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Švietimo ir mokslo ministerija paaiškinime informavo, jog ministerijos nuomone, abejojama
dėl studentų ir darbuotojų kaip lygių teisių subjektų grupių galimo diskriminavimo viena kitos atžvilgiu.
Šios grupės egzistuoja skirtingų teisinių santykių pagrindu ir iš esą kyla jų teisių ir pareigų apimties
skirtumai, todėl galima diskriminacija viena kitos atžvilgiu laikytina labiau teorine galimybe. Švietimo ir
mokslo ministerija pažymėjo, jog šiuo metu Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstomas
Mokslo studijų įstatymo projektas, kuriuo siekiama sukurti kokybiškai tobulesnį ir visuomenės interesus
atitinkantį mokslo ir studijų sistemos teisinį reglamentavimą, todėl teikiami siūlymai, pagerinantys
studijų ir šeimyninio gyvenimo derinimo sąlygas. Taip pat Švietimo ir mokslo ministerijos nuomone,
būtent minėto Mokslo ir studijų įstatymo projekto papildymas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos
siūlomomis nuostatomis bus efektyvesniu problemos sprendimo būdu nei Švietimo įstatymo keitimas,
kadangi pastarasis nereglamentuoja aukštųjų mokyklų veiklos principų ir studijų tvarkos.
Iš turimos medžiagos apie skundžiamas aplinkybes padarytos tokios išvados:
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme tiesioginė diskriminacija apibrėžiama, kaip ne toks
palankus asmens traktavimas dėl lyties, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų traktuojamas
kitas asmuo. Netiesioginė diskriminacija yra veikimas ar neveikimas, teisės norma, vertinimo kriterijus
ar praktika, kurie formaliai yra vienodi moterims ir vyrams, bet juos įgyvendinant ar taikant, vienos lyties
asmenys gali atsidurti ar atsiduria tam tikroje mažiau palankioje padėtyje negu kitos lyties asmenys,
nebent šį veikimą ar neveikimą, teisės normą, vertinimo kriterijų ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas
tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Apibendrinus skundo tyrimo metu surinktą medžiagą, paaiškėjo, jog skundo autorė nesiskundė
dėl diskriminacijos dėl lyties, dėl to, kad universitetas apribojo galimybę pasinaudoti akademinėmis
atostogomis (vaiko auginimo atostogomis) tik studentėms moterims, ar kitaip sudarė mažiau palankias
sąlygas studentėms moterims nei vyrams studentams.
Iš tyrimo metu surinktos medžiagos paaiškėjo, kad visi apklausti universitetai sudaro studentams
sąlygas auginti vaikus, sąlygas pasinaudoti akademinėmis atostogomis (kurios suteikiamos pateikus
atitinkamus dokumentus, vaiko priežiūrai) ar nutraukti studijas savo noru, neišbraukiant iš studentų
sąrašų, tiek studentėms moterims tiek studentams vyrams. Dėl akademinių atostogų suteikimo trukmės,
kiekvienas universitetas turi patvirtintą studijų tvarką, kuria vadovaujasi. Buvo pažymėta, jog
išanalizavus apklaustų universitetų studijų tvarkas ir akademinių atostogų suteikimo tvarkas, visi
minėtieji universitetai sudaro studentams sąlygas auginti vaikus iki trejų metų.
Atlikus tyrimą, buvo padaryta išvada, kad visuose apklaustuose universitetuose teise pasinaudoti
akademinėmis atostogomis, kurios suteikiamos vaiko priežiūrai iki trijų metų, dažniausiai pasinaudoja
studentės moterys, nors tokią teisę turi ir vyrai.
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Apibendrinus tyrimo metu surinktą medžiagą, buvo konstatuota, kad tik II universiteto studijų
tvarkos 94 straipsnis, kuriame įtvirtinta galimybė nutraukti studijas savo noru neišbraukiant iš studentų
sąrašų, tačiau sugrįžti tęsti studijas galima tik į mokamas arba esant galimybei, į valstybės finansuojamas
vietas, gali būti įvertintas kaip netiesioginės moterų diskriminacijos faktorius.
Šio straipsnio taikymo procese studijuojančios moterys žymiai dažniau nei studijuojantys vyrai
valstybės finansuojamuose vietose gali atsiduri mažiau palankiose mokymosi sąlygose, grįžus iš vaiko
priežiūros atostogų (pagal pateikus statistikos duomenis šiame universitete absoliuti dauguma moterų
naudojasi teise į vaiko auginimo atostogas). Taigi studentė moteris, besimokydama II universitete,
valstybės finansuojamoje vietoje, pasinaudojusi galimybe nutraukti studijas dėl vaiko auginimo,
formaliai praranda galimybę tęsti studijas tokiomis pačiomis sąlygomis, t.y. grįžti į valstybės
finansuojamą vietą, ir dėl to gali atsidurti prastesnėje ir mažiau palankioje padėtyje nei kiti studentai,
nepasinaudoję teise į vaiko auginimo atostogas.
Lygių galimybių kontrolierės sprendime buvo pasiūlyta II universitetui peržiūrėti studijų tvarką ir
sudaryti sąlygas studentams, nutraukusiems studijas savo noru neišbraukiant iš studentų sąrašų dėl vaiko
priežiūros iki jam sukaks 3 metai, suteikti galimybę grįžti studijuoti tomis pačiomis sąlygomis kurios
buvo iki gimstant vaikui.

*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje buvo gautas kolektyvinis skundas (pasirašė per 70
studentų) dėl stojantiesiems į Lietuvos karo akademiją nustatytų skirtingų merginoms ir vaikinams
fizinių normatyvų, kurie esą sudaro merginoms palankesnes sąlygas įstoti į Karo akademiją. Skunde
pateikiamas pavyzdys: vaikinas, padaręs 42 atsispaudimus gauna 60 taškų, o mergina, padariusi tokį patį
atsispaudimų skaičių, gauna 100 taškų. Pareiškėjų nuomone, tokiu atveju vaikinai turi daug mažiau
galimybių įstoti, nors visi kandidatai vėlesniuose dalinio užsiėmimuose turės išlaikyti vienodus fizinius
krūvius.
Skundo tyrimo metu kreiptasi Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau Karo
akademija) viršininką, tos pačios Akademijos instruktorius ir paprašyta paaiškinti, dėl kokių motyvų,
priežasčių bei kuo vadovaujantis merginoms ir vaikinams, norintiems studijuoti Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademijoje, nustatyti skirtingi fizinės parengties normatyvai ir ar skirtingų fizinių
normatyvų merginoms ir vaikinams nustatymas, sudaro jiems vienodas galimybes studijuoti Karo
akademijoje bei tęsti tolimesnę karjerą. Skundo tyrimo metu taip pat teirautasi, kodėl taip mažai merginų
priimama studijuoti į Karo akademiją, įvertinus, kad prašymų studijuoti jos pateikia tik perpus mažiau
nei vaikinai.
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Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. generolas Edvardas Mažeikis
paaiškino, kad stojantieji į Karo akademiją privalo išlaikyti profesinio tinkamumo testą į kurį, be kitų
užduočių, įeina fizinio pasirengimo pratimai. Testavimo metu vadovaujamasi fizinio pasirengimo
normatyvais, patvirtintais Lietuvos krašto apsaugos ministro 2007-10-04 įsakymu Nr. V-980 „Dėl krašto
apsaugos sistemos karių fizinio parengtumo testų patvirtinimo“. Karo akademijos viršininko teigimu,
normatyvai moterims ir vyrams skiriasi dėl žmogaus anatominių ir fiziologinių skirtumų, nes moterims ir
vyrams reikia skirtingų pastangų tiems patiems rezultatams pasiekti. Rašte taip pat informuojama, kad
panašiu principu fiziniai normatyvai sudaryti karo akademijose JAV, Australijoje, Jungtinėje Karalystėje
ir kitose šalyse.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininkas brg. generolas Edvardas Mažeikis
papildomame rašte Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai paaiškino, kad, stojant į Karo akademiją,
fiziniai normatyvai nevaidina lemiamo vaidmens: tiek tas, kuris gavo 60 balų įvertinimą, tiek tas, kuris
gavo 100 balų įvertinimą, laikomi įvykdžiusiais atrankos reikalavimus ir toliau būna reitinguojami pagal
konkursinį balą, į kurio sandarą profesinio tinkamumo testo rezultatas neįeina.
Karo akademijos viršininkas taip pat paaiškino, kad Karo akademijoje universitetinės studijos
derinamos su kariniu rengimu, todėl studijuojant pagal bet kurią pasirinktą Akademijoje dėstomą
universitetinių studijų programą reikalavimai fiziniam parengimui neturi reikšmės, nes tai įeina į karinį
rengimą (informuojama, kad Karinio rengimo programa visiems studijuojantiems yra vienoda).
Karo akademijos rašte informuota, kad kariūnai –merginos ir vaikinai-mokosi pagal tą pačią
karinio rengimo programą, kurioje nėra jokių išlygų merginoms ir vaikinams. Brg. generolas Edvardas
Mažeikis paaiškino, kad kiekvienas kariūnas turi skirtingus fizinius sugebėjimus, todėl būna atvejų, kai
vienoms ar kitoms užduotims atlikti reikalinga kitų kariūnų pagalba.
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos viršininko brg. generolo Edvardo Mažeikio
teigimu, karyba siejama su ištverme, stipria psichologija, aukšta morale, užduotis tenka vykdyti bet
kokiomis oro sąlygomis, ir todėl vyrai žymiai dažniau nei moterys renkasi studijas Karo akademijoje.
Karo akademijos rašte pateikiama statistika, iliustruojanti stojančiųjų į Karo akademiją ir
dalyvaujančių įvairiuose atrankos etapuose pasiskirstymą pagal lytį. Iš pateiktų statistikos duomenų
matyti, kad iš 168 vaikinų dalyvavusių atrankoje, ją perėjo 115 ir 128 vaikinams buvo duoti siuntimai į
Karių medicininės ekspertizės komisiją (KMEK). Tinkamais pripažinti buvo 67 vaikinai (iš 72
dalyvavusių). Tuo tarpu iš 37 merginų dalyvavusių atrankoje ją perėjo tik 19 ir 26 merginoms buvo
duoti siuntimai į Karių medicininės ekspertizės komisiją (KMEK). Tinkamomis buvo pripažintos 9
merginos (iš 13 dalyvavusių).
Karo akademijos Bazinių karininkų kursų taktikos ir ginkluotės sekcijos instruktorius A.A. į
lygių galimybių kontrolierės paklausimą dėl stojimo sąlygų paaiškino, kad lauko pratybų metu išskirtinės
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nuolaidos niekam nėra taikomos, tačiau ne visi karūnai yra vienodų sugebėjimų ir todėl tam tikrų
užduočių metu vieni kariūnai padeda kitiems (dažniau merginoms) įveikti atskiras užduotis.

Karo

akademijos Bazinių karininkų kursų instruktorius B.B. į lygių galimybių kontrolierės paklausimą dėl
stojimo sąlygų paaiškino, kad lauko pratybų metu visi turi vienodą krūvį ir padalinio kariūnai sunkiais
momentais mokomi padėti vieni kitiems. Esą dažniau vaikinai padeda merginoms, bet būna ir atvirkščiai,
nes ne visi vaikinai išlaiko sunkius išbandymus, o, priimant į Karo akademiją, fiziniai normatyvai nėra
pagrindinis kriterijus, lemiantis įstojimą mokytis.
Karo akademijos Bazinių karininkų kursų taktikos ir ginkluotės sekcijos instruktorius C.C. į
lygių galimybių kontrolierės paklausimą dėl stojimo sąlygų paaiškino, kad kiekvienas kariūnas yra
ruošiamas kaip vadas ir vertinamas už sugebėjimus vadovauti. C.C. nuomone, vertinant jaunuolių fizines
galimybes, negalima teigti, kad vaikinai ar merginos lauko pratybose yra pranašesni vieni už kitus, nes
atliekant skirtingas užduotis reikalingi skirtingi fiziniai ir moraliniai sugebėjimai: tiek vieni, tiek kiti gali
nepakelti pratybų spartos ir krūvio.
Karo akademijos Bazinių karininkų kursų taktikos ir ginkluotės sekcijos instruktorius D.D. į lygių
galimybių kontrolierės paklausimą dėl stojimo sąlygų paaiškino, kad šaudymo pratybose jokios
išskirtinės nuolaidos nėra taikomos nei vaikinams, nei merginoms. D.D. pripažino, kad dėl savo fizinių
gebėjimų merginos sunkiau atlieka pareigas nei vaikinai, tad būna situacijų kai kariūnai turi padėti vieni
kitiems, kad gerai ir laiku atliktų užduotis.
Lietuvos krašto apsaugos ministerijos valstybės sekretorė Jūratė Raguckienė rašte lygių
galimybių kontrolierei informavo, kad profesinės atrankos į Karo akademiją metu stojantieji laiko
dvejopus testus: kognityvinius ir fizinio pasirengimo testą. Toliau valstybė sekretorė paaiškino, kad
vaikinams ir merginoms, atsižvelgiant į skirtingus fiziologinius sugebėjimus, nustatyti skirtingi fizinio
pasirengimo testo normatyvai. Rašte informuota, kad fizinio pasirengimo testo reikalavimai kariams yra
parengti mokslinių tyrimų, atliktų kitų NATO valstybių gynybos ministerijų užsakymu pagrindu bei
atsižvelgiant į NATO šalių kariuomenės patirtį.

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos valstybės

sekretorės Jūratės Raguckienės teigimu, „<...> nustačius vienodus fizinio testo reikalavimus, vaikinams
būtų suteiktas akivaizdus pranašumas prieš merginas“. Ministerijos sekretorė atkreipė dėmesį, kad fizinio
pasirengimo testo rezultatai tiesiogiai nelemia bendrų stojimo į Karo akademiją rezultatų, nes esą tiek tas,
kuris įvertintas 60 balų, tiek tas, kuris įvertintas 100 balų, laikomi įvykdžiusiais atrankos reikalavimus ir
toliau jie vertinami tik pagal konkurso balą.
Rašte taip pat paaiškinta, kad mokymosi laikotarpiu kariūnai nuolat laiko fizinio pasirengimo
testus, kurių reikalavimai merginoms ir vaikinams skiriasi.
Atlikus skundo tyrimą, padarytos šios išvados:
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1. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas įpareigoja švietimo ir
mokslo įstaigos užtikrinti moterims ir vyrams vienodas sąlygas: priimant į profesinio mokymo įstaigas,
aukštąsias mokyklas, keliant kvalifikaciją, ugdant profesinius įgūdžius ir suteikiant praktinę darbo patirtį.
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad Švietimo įstaigų,
mokslo ir studijų institucijų veiksmai pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, jeigu dėl
asmens lyties taikomi skirtingi reikalavimai ir sąlygos priimant mokytis, vertinant žinias.
2. Įvertinus tai, kad skirtingų fizinių normatyvų nustatymas moterims ir vyrams stojant į Karo
akademiją nėra vienintelis, svarbiausias ir pagrindinis veiksnys, įtakojantis merginos ar vaikino
priėmimą/nepriėmimą mokytis Karo akademijoje, taip pat į tai, kad normatyvai parengti atsižvelgiant į
skirtingus moters ir vyro anatominius, fiziologinius duomenis, dėl kurių skirtingi jų fiziniai gebėjimai yra
objektyviai pateisinami, negalima daryti išvados, kad priėmimo į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo
akademiją sąlygos yra mažiau palankios vaikinams ir todėl esą prieštarauja Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo nuostatoms.
Vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 4 punktu, nuspęsta atmesti
skundą, nes nepasitvirtino skunde nurodyti pažeidimai.

*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas skundas dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos
2006-08-24 sprendimu Nr. TS-180 (nauja redakcija Nr. TS-215) patvirtintų Socialinių paslaugų centro
nuostatų atitinkamų punktų, galimai prieštaraujančių moterų ir vyrų lygių galimybių principui. Skunde
teigiama, kad Socialinių paslaugų centro nuostatų 14, 15.6, 15.8, 15.9, 16.12, 16.13 punktuose
reglamentuojami socialinių paslaugų teikimo atvejai išimtinai moterims, atsidūrusioms krizinėje
situacijoje, arba moterims su vaikais, atsidūrusioms krizinėje situacijoje arba netekusioms gyvenamosios
vietos moterims ir pan.
Skundo tyrimo metu kreiptasi į Kauno rajono savivaldybės merą bei paprašyta pateikti
motyvuotus paaiškinimus dėl skundžiamų Nuostatų atitinkamų punktų bei argumentuoti, kodėl priimtas
sprendimas socialines paslaugas Socialinių paslaugų centre teikti tik moterims, atsidūrusioms krizinėje
situacijoje (moterims su vaikais). Prašymas pateikti informaciją bei paaiškinimus dėl skundžiamų
aplinkybių taip pat buvo pateiktas Kauno rajono socialinių paslaugų centrui.
Kauno rajono savivaldybės meras paaiškino, kad Kauno rajono savivaldybės administracijai buvo
skirta finansinė parama projektui „Kauno rajono krizių centro įkūrimas“ vykdyti. Ši parama esą buvo
skirta įgyvendinant Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento 1 prioriteto 5
priemonę „Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų bei socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“. Kauno rajono meras paaiškino, kad minėto projekto tikslas – pagerinti ir praplėsti
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socialines paslaugas pažeidžiamiausioms grupėms, t.y. laikinai tėvų globos netekusiems vaikams, į krizę
patekusioms motinoms, patyrusioms smurtą, nepilnametėms su vaikais ir t.t.
Rašte informuojama, kad savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno rajono socialinių paslaugų
centras (toliau –Paslaugų centras) yra įsteigtas Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu
Nr. TS-180 „Dėl Savivaldybės biudžetinės įstaigos Kauno rajono socialinių paslaugų centras įsteigimo“.
Rašte taip pat informuojama, kad Kauno rajono savivaldybės taryba 2007-11-22 sprendimu Nr. TS-215
pakeitė Paslaugų centro nuostatus ir numatė įkurti naują skyrių „Krizių centras“, kuris pradės veikti 2008
m. gegužės mėnesį. Naujai įsteigtas Krizių centro skyrius, pasak Kauno rajono mero, teiks paslaugas
moterims (moterims su vaikais) patekusioms į krizinę situaciją, bus teikiamos kompleksinės socialinės
paslaugos ir laikinas prieglobstis krizės laikotarpiu, o taip pat skyrius bendrąsias socialines paslaugas
teiks ir jų šeimos nariams (nuostatų 15.8 punktas).
Kauno rajono mero rašte pateikiama informacija apie tai, kad Paslaugų centras yra sudaręs
bendradarbiavimo sutartį su VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimu centru.
Kauno rajono socialinių paslaugų centro direktorė paaiškino, kad Paslaugų centro tikslas yra
įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmogaus orumą nežeminančias
gyvenimo sąlygas, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti,
kurti alternatyvias paslaugas socialiai remtinų asmenų grupėms, moterims su vaikais, atsidūrusioms
krizinėje situacijoje ir padėti integruotis visuomenėje. Pasak, Paslaugų centro direktorės, paslaugų
gavėjai yra senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, vaikai su
negalia ir jų šeimos, socialinės rizikos šeimos, socialinės rizikos asmenys, kiti asmenys pagal nustatytą
socialinių paslaugų poreikį.
Paslaugų centro direktorė rašte pateikė statistikos duomenis apie Paslaugų centro veiklą, iš kurių
matyti, kad 24 šio centro darbuotojai per 2007 metus teikė socialines paslaugas šiems subjektams:
454 socialinės rizikos šeimoms Kauno rajone,
64 moterims (moterims su vaikais) atsidūrusioms krizinėje situacijoje,
2 moterims (iš 64) buvo teikiamos socialinės paslaugos, taip pat ir apgyvendinimo kitų rajonų
krizių centruose paslaugos,
8 vyrams Kauno rajone buvo teikiamos pagalbos į namus paslaugos,
12 vyrų suteiktos maitinimo organizavimo paslaugos.
Paslaugų centro rašte informuota, kad VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras 2007
m. vykdė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Psichologinis vyrų krizių
centras“, kurio tikslas buvo suteikti kompleksinę psichologinę, socialinę, šviečiamąją pagalbą
smurtautojams, siekiantiems atsikratyti smurtinio elgesio bei vykdyti smurto prevenciją. Paslaugų centro
direktorė paaiškino, kad socialiniai darbuotojai konsultacijoms į VŠĮ Psichologinės paramos ir
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konsultavimu centrą nukreipė 7 Kauno rajone gyvenančius vyrus. Paslaugų centro direktorė taip pat
informavo, kad dėl nakvynės paslaugų suteikimo vyrai (vyrai su vaikais) atsidūrę krizinėje situacijoje į
Paslaugų centrą 2007 m. nesikreipė.
Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu
Nr. TS-180 (nauja redakcija Nr. TS-215) patvirtintų Socialinių paslaugų centro nuostatų (toliau –
Nuostatai) 14, 15.6, 15.8, 15.9 punktuose, reglamentuojančiuose Paslaugų centro tikslus ir uždavinius,
nustatyti socialinių paslaugų teikimo atvejai socialiai remtinoms asmenų grupėms, moterims su vaikais,
atsidūrusiems krizinėje situacijoje.
Šių nuostatų 15.6 punkte numatyta, kad laikino prieglobsčio paslaugų gavėjoms priskirtinos
išskirtinai tik moterys, netekusios gyvenamosios vietos, pajamų, patyrusios psichologinę, fizinę ar
seksualinę prievartą, atstumtos artimųjų moterys su vaikais, besilaukiančios moterys, nepilnametės su
vaikais.
Nuostatų 15.8 punkte numatytas vienas iš Paslaugų centro uždavinių – ugdyti moterų gebėjimus
savarankiškai rūpintis vaikais ir asmeniniu gyvenimu ir t.t., o 15.9 numatytas uždavinys – teikti
kompleksines socialinės priežiūros paslaugas ir kitą reikalingą pagalbą moterims ir jų vaikams.
Socialinių paslaugų centro nuostatų 16.12 ir 16.13 punktuose, reglamentuojančiuose Paslaugų
centro funkcijas, nustatyta, kad teikiamos laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo paslaugos krizinėje
situacijoje atsidūrusioms moterims su vaikais (16.12 p.) ir teikiama psichologinė, socialinė, teisinė,
medicininė ir kt. pagalba krizinėje situacijoje atsidūrusioms moterims su vaikais (16.13p.).
Socialinių paslaugų centro nuostatų 18.4 punkte, reglamentuojančiame Paslaugų centro teises ir
pareigas, nustatyta kad Paslaugų centras turi teisę priimti moteris, nepilnametes su vaikais
apgyvendinimui nuo 7 iki 18 val.
Atlikus skundo tyrimą, padarytos šios išvados:
1. Kauno rajono savivaldybės tarybos 2006-08-24 sprendimu Nr. TS-180 (nauja redakcija Nr. TS215) patvirtintų Socialinių paslaugų centro nuostatų apskundžiami punktai bei kiti nuostatų punktai
numato socialinių paslaugų teikimą socialinės atskirties grupėms, socialiai remtiniems asmenims, kurių
lytis nenurodyta, taip pat socialinės paslaugos teikiamos išskirtinai moterims arba moterims su vaikais,
atsidūrusioms krizinėje situacijoje. Taigi Paslaugų centro Nuostatai nenumato socialinių paslaugų
teikimo krizinėje situacijoje atsidūrusiems vyrams.
2. Pastebėtina, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7(1) straipsnio 1 punkte prekių
pardavėjo, gamintojo ar paslaugų teikėjo veiksmai pripažįstami pažeidžiančiai moterų ir vyrų lygias
teises jei dėl asmens lyties taikomos skirtingos apmokėjimo sąlygos ar garantijos už tokias pačias ir
tokios pačios vertės prekes, paslaugas bei gaminius ar nustatomos skirtingos prekių ir paslaugų
pasirinkimo galimybės.
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Taigi formaliai pagal Paslaugų centro nuostatus socialinės paslaugos teikiamos tik moterims
(moterims su vaikais), gi vyrams (vyrams su vaikais) nesudaromos galimybės naudotis šiomis
paslaugomis.
3. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio 1 punktas įpareigoja valdžios ir valdymo
institucijas įgyvendinti moterų ir vyrų lygias teises ir užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir
priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės.
Atkreiptas dėmesys, kad ši valdžios ir valdymo institucijų pareiga pagal Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymą traktuojama kaip imperatyvinė nuostata, tačiau nepriskirtina III skirsniui,
reglamentuojančiam moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus.
4. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme tiesioginė diskriminacija apibrėžiama kaip ne toks
palankus asmens traktavimas dėl lyties, negu panašiomis aplinkybėmis yra, buvo ar būtų traktuojamas
kitas asmuo. To paties Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalies 8 punkte nustatyta
viena iš išimčių, kuri nelaikoma tiesiogine diskriminacija dėl lyties: kai prekių pardavimą ar paslaugų
teikimą vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama
tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalies 8 punkte nustatyta tiesioginės
diskriminacijos dėl lyties išimtis buvo įtvirtinta vadovaujantis 2004 m. gruodžio 13 d. Tarybos direktyva
2004/113/EB (privalomas įgyvendinti ES šalyje narėje teisės aktas), įgyvendinančia vienodo požiūrio į
moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo bei
paslaugų teikimo.
Šios Tarybos direktyvos 2004/113/EB preambulės 16 punkte numatyta, kad skirtingo požiūrio
taikymas atsižvelgiant į lytį prekių ir paslaugų teikimo srityje gali būti priimtinas tik tuo atveju, jei jį
pateisina teisėtas tikslas. Minėtos Tarybos direktyvos 16 punkte pateikiami pavyzdžiai, kas gali būti
laikoma teisėtu tikslu teikiant skirtingas paslaugas moterims ir vyrams. Tokiais pavyzdžiais gali būti:
asmenų, nukentėjusių nuo susijusio su lytimi smurto, apsauga (tokiais atvejais, kaip vienos lyties
asmenims skirtų prieglaudų steigimas), privatumo ir padorumo sumetimai (tais atvejais, kai vienas asmuo
apgyvendina kitą asmenį tam tikroje savo namų dalyje), lyčių lygybės arba vyrų ar moterų interesų
skatinimas (pavyzdžiui, vienos lyties asmenų savanoriškos institucijos), laisvė jungtis į asociacijas
(vienos lyties asmenų privačių klubų atveju) ir sportinės veiklos organizavimas (pavyzdžiui, sporto
renginiai, kuriuose dalyvauja vienos lyties asmenys).
Lietuvoje atlikti tyrimų rezultatai rodo, kad moterys žymiai dažniau atsiduria krizinėje situacijoje
dėl patirto smurto šeimoje. Nors įstatymas numato galimybę iškeldinti iš namų smurtaujantį vyrą,
dažniausiai nuo patirto smurto šeimoje kitos gyvenamosios vietos priverstos ieškoti moterys, dažnai
moterys su vaikais.
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje http://www.socmin.lt/index.php?1212556551 publikuojamas mokslinis tyrimas (2004 m.) „Smurtas prieš moteris - samprata, problemos,
veiksmų kryptys“, kuriame analizuojamos smurto šeimoje apraiškos. Šiame tyrime konstatuojama, kad
Lietuvoje egzistuoja prievartos prieš moterį šeimoje problema.
Vyriausybė, atsižvelgdama į faktinės padėties realijas, nusikalstamų veikų statistiką, 2006 m.
patvirtino Valstybinę smurto prieš moteris įgyvendinimo strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2007–
2009 m.m. planą.
Įvairių valstybės institucijų, visuomeninių organizacijų įgyvendinami projektai, siekiantys
pagerinti ar palengvinti krizinėje situacijoje atsidūrusių moterų padėtį, liudija, kad moterys Lietuvoje
dažniau atsiduria krizinėje situacijoje nei vyrai.
Taigi atsižvelgiant į tai, kad Europos Tarybos direktyvos 2004/113/EB, įgyvendinančios vienodo
požiūrio į moteris ir vyrus principą dėl galimybės naudotis prekėmis bei paslaugomis ir prekių tiekimo
bei paslaugų teikimo, 6 straipsnis ir ją įgyvendinantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2
straipsnio 4 dalies 8 punktas nustato, jog tiesiogine diskriminacija dėl lyties nelaikoma, jei prekių
pardavimą ar paslaugų teikimą vien tik ar visų pirma vienos lyties asmenims pateisina teisėtas tikslas, o
šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis, Paslaugų centro Nuostatų atitinkami punktai,
reglamentuojantys socialinių paslaugų teikimą tik moterims, nelaikytini Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo pažeidimu.
5. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad pagal Konsoliduotos Europos Bendrijos steigimo sutarties
(Europos Tarybos direktyvos 2004/113/EB preambulės 11 punktas įpareigoja taikyti šios sutarties
sąvokas Europos tarybos direktyvų taikymo kontekste) 50 straipsnio nuostatas paslaugos yra tokios
paslaugos, kurios paprastai yra teikiamos už užmokestį ir kurių nereglamentuoja nuostatos dėl prekių,
kapitalo ir asmenų judėjimo laisvės, t.y.
a) pramoninio pobūdžio veikla;
b) komercinio pobūdžio veikla;
c) amatininkų veikla;
d) laisvųjų profesijų veikla.
Taigi ne visos, bet tik tos Socialinių paslaugų centro teikiamos socialinės paslaugos, kurios yra
teikiamos už užmokestį, galėtų patekti į Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo taikymo sritį.
Vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 13 straipsniu bei Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo 24 straipsnio 5 punktu, skundo tyrimas buvo nutrauktas, trūkstant objektyvių duomenų apie
padarytą pažeidimą.
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Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas skundas dėl UAB „Tele2“ „Pildyk“ reklamos
„Kalbėjimas stiprina draugystę“ (http://www.pildyk.lt/lt/draugams/index?page=67 , apskundžiama
reklama pažymėta Nr. 67), kurioje mergina dainuoja karaokė ir sutrikusi nutyla. Skunde teigiama, kad
kitai reklaminio klipo merginai pasiteiravus, ar kažkas blogai su balsu, trečias reklaminio klipo dalyvisvaikinas atsako: „Na, merginai juk ne taip ir svarbu balsas. Svarbiausia juk-krūtinė“.
Pareiškėjo nuomone, ši reklama pažeidžia Lygių galimybių įstatymą, nes formuojama
visuomenės nuostata, kad moterys nepilnavertės asmenybės, laibiau vertinamos dėl fizinių duomenų
(krūtinės), ignoruojant sugebėjimus ir natūralią žmoniškąją vertę.
Skundo tyrimo metu kreiptasi i UAB „Tele2“ vadovą ir paprašyta pateikti paaiškinimą dėl šios
reklamos bei informuoti, koks bendrovės darbuotojas yra atsakingas už aptariamos reklamos sukūrimą
bei paviešinimą. Pastebėtina, kad UAB „Tele 2“ vadovas nepateikė informacijos, koks bendrovės
darbuotojas yra atsakingas už minėtos reklamos sukūrimą bei paviešinimą, o taip pat nepateikė šio
darbuotojo asmeninio paaiškinimo dėl reklamos turinio, sukūrimo tikslų ir pan.
Skundo tyrimo metu taip pat kreiptasi į Žmogaus teisių stebėjimo institutą ir Žmogaus teisių
centrą ir paprašyta pateikti aptariamos reklamos turinio įvertinimą. Žmogaus teisių centras nuomonės
nepateikė.
UAB „Tele2“

„Tele“ marketingo direktorius informavo, kad aptariamą vaizdo klipą kūrė

reklamos agentūra „Adell Taivas Ogilvy“ ir pateikė šios agentūros atstovo paaiškinimus.
UAB „Adell reklama“ atstovas („Tele2“ rašte) paaiškino, kad „Pildyk“ reklamos tikslinė
auditorija yra jauni žmonės, mokiniai ir studentai, todėl esą yra natūralu, kad jie vartoja jaunimo žargoną,
nes jaunimui būdinga kandžiai, bet nepiktai papokštauti. Pasak reklamos agentūros atstovo, aptariama
reklama yra ironiška ir atspindi susiklosčiusius stereotipus tam tikroje visuomenės dalyje ir iš šio
stereotipo reklaminiame klipe esą yra šaipomasi. UAB „Tele2“ rašte teigiama (reklamos agentūros
atstovo paaiškinimas), kad pasakytos frazės „Na, merginai juk ne taip svarbu balsas. Svarbiausiakrūtinė.“, nereikia suprasti tiesiogiai, nes tai esanti ironija, kuri pabrėžiama intonacija.
UAB „Adell reklama“ teigimu, reklamoje meninės išraiškos priemonėmis pajuokiami du
neigiami reiškiniai: tai hipertrofuotas seksualinių simbolių ir nuogo kūno naudojimas šiandieninėje
masinėje kultūroje, siekiant populiarumo ir vienadienės šlovės. Kitas neigiamas reiškinys - itin paplitęs
dainavimas pagal fonogramą.
UAB „Tele2“ „Tele“ marketingo direktoriaus nuomone, „Pildyk“ reklamoje nėra formuojamos
nuostatos dėl moterų nelygiavertiškumo ar skatinamas jų vertinimas pagal fizinius duomenis, o ne
sugebėjimus ir natūralią žmoniškąją vertę.
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Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus nuomone, reklaminiame klipe išsakytas teiginys,
jog svarbiausias dalykas moteriai yra krūtinė, sudaiktina ir nuasmenina moteris. Toks teiginys esą
pažeidžia pamatinį žmogaus teisių principą – pagarbą žmogaus orumui, nes žemina moterų orumą ir
pažeidžia Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatą.
Atlikus skundo tyrimą, padarytos šios išvados:
1. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 5(1) straipsnio 2 dalis įpareigoja prekių pardavėjus,
gamintojus ar paslaugų teikėjus visiems vartotojams, nesvarbu, kokia jų lytis, suteikiant vartotojams
informaciją apie gaminius, prekes ir paslaugas arba jas reklamuojant, užtikrinti, kad joje nebūtų
išreiškiamas pažeminimas, paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas dėl asmens lyties
bei formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą.
To paties įstatymo 7(1) straipsnio 2 punkte prekių pardavėjo, gamintojo ar paslaugų teikėjo
veiksmai pripažįstami pažeidžiančiais moterų ir vyrų lygias teises, jeigu informuojant apie gaminius,
prekes ir paslaugas arba reklamuojant jas, formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė
už kitą, taip pat vartotojai diskriminuojami dėl jų lyties.
2. Aptariamoje UAB „Tele 2“ „Pildyk“ reklamoje vienas iš reklaminio klipo veikėjų (vaikinas)
pasako merginai frazę „Na, merginai juk ne taip svarbu balsas. Svarbiausia-krūtinė.“ Darytina išvada,
kad moters kūtinė yra priešpastatoma moters balsui, kaip neva esanti didesnė vertybė nei balsas.
Vertinant reklaminiame klipe pasakytą frazę, reikėtų pažymėti, kad tiek moters krūtinė, tiek moters
balsas yra sietini su žmogaus fizine būkle, o ne su žmogaus intelektu, protu, gebėjimu mąstyti, reikšti
mintis ar dvasiniu tobulėjimu. Todėl galima teigti, kad reklaminiame klipe vaikino žodžiais lyginamos
dvi panašaus lygmens žmogaus savybės, tačiau jos nepriešpastatomos žmogaus kaip asmenybės
vertybėms.
Vertinant šią reklamą dėl galimo Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 7(1) straipsnio 2
punkto pažeidimo, konstatuota, kad aptariamoje reklamoje nėra tiesiogiai formuojamos visuomenės
nuostatos, kad moterys mažiau pranašesnės nei vyrai.
3. Tačiau, vertinant tai, kad reklaminis klipas yra skirtas jaunai, intelektualiai dar nesubrendusiai
auditorijai, neturinčiai susiformavusių vertybinių nuostatų, tikėtina, kad tokio pobūdžio teiginiai („Na,
merginai juk ne taip svarbu balsas. Svarbiausia-krūtinė.“) gali netinkamai paveikti jaunų žmonių nuostatų
formavimą, nepagrįstai sureikšminti moters grožio, atitinkamų kūno formų svarbą bei formuoti nuostatas,
kad moterys visuomenėje yra labiau vertinamos dėl savo seksualios išvaizdos, o ne dėl dvasinių vertybių,
intelekto ir pan.
4. Pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 4 dalį tiesioginė diskriminacija
apibrėžiama kaip ne toks palankus asmens traktavimas dėl lyties, negu panašiomis aplinkybėmis yra,
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buvo ar būtų traktuojamas kitas asmuo. Taigi tiesioginė diskriminacija traktuojama ne tik kaip buvęs,
esamas, bet ir galintis įvykti faktas, jeigu yra prielaidos tokiam faktui įvykti.
Atkreiptinas dėmesys, kad Tarybos ir valstybių narių vyriausybių atstovų, posėdžiavusių
Taryboje, 1995-10-5 rezoliucijos „Dėl moterų ir vyrų įvaizdžio reklamoje ir žiniasklaidoje“ 2 punkte
nustatyta, kad lyčių stereotipai reklamoje ir žiniasklaidoje yra vienas iš nelygybės veiksnių, darančių
įtaką požiūriui į moterų ir vyrų lygybę; kad tai pabrėžia lygybės visose visuomeninio gyvenimo srityse
skatinimo svarbą. Tos pačios rezoliucijos 4 punkte nurodoma, kad reklama ir žiniasklaida neturi menkinti
pagarbos žmogaus orumui, jose neturi būti diskriminacijos dėl lyties.
Vadovaujantis Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 5 punktu, nuspręsta
nutraukti tyrimą, trūkstant objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą.
Kartu buvo nuspręsta kreiptis į UAB „Tele2“ ir siūlyti atsisakyti tokio moterų / merginų
vaizdavimo reklamoje, kuris galėtų įžeisti žmogaus orumą, pažeminti ar niekinti moteris ar galėtų būti
nevienodo moterų ir vyrų traktavimo pagrindu.
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2.4. DISKRIMINACIJA DĖL LYTINĖS ORIENTACIJOS. SKUNDŲ TYRIMAI
Per 2008 metus gauti 8 skundai dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu. Taigi jeigu 2007
metais buvo gauta 18 skundų dėl šios diskriminacijos rūšies, tai ataskaitiniais metais jų skaičius vėl
žymiai sumažėjo. Tačiau ir šiais metais galima pasakyti, kad skundų problematika praėjusiais metais
gautuose skunduose kartojasi: skundžiamos aplinkybės yra analogiškos arba labai panašios.
Aptariant pasiskundusiųjų asmenų lytį, reikia pastebėti, kad dažniau dėl šios diskriminacijos
rūšies skundėsi moterys nei vyrai ir gana aktyvios buvo asociacijos, žmonių grupės. Beje, ryškėja
tendencija, kad skunduose išsakomos problemos nėra tiesiogiai susijusios su konkretaus žmogaus patirtu
teisių suvaržymu būtent dėl jo lytinės orientacijos, o atskleidžiamos problemos, susijusios su požiūriu į
homoseksualius žmones apskritai, su ryškiu homoseksualių žmonių netoleravimu, jų žeminimu,
niekinimu. Pastebėtina, kad pasiskundusieji savęs netapatina su netradicinės lytinės orientacijos
žmonėmis, tačiau jie stengiasi būti aktyvūs mūsų valstybės piliečiai ir ginti tų žmonių teises ir interesus.
21 pav. Asmenų, pateikusių skundus dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu,
pasiskirstymas pagal lytį (procentais):
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Aptariant šios rūšies skunduose aprašytą problematiką, nusiskundimų sritis, būtina atkreipti
dėmesį, kad netradicinės lytinės orientacijos žmonės 2008 metais visai nepateikė skundų Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybai dėl savo teisių pažeidimų darbo santykių srityje. Tikėtina, kad
dauguma homoseksualių žmonių „sėkmingai“ slepia savo lytinę orientaciją darbe ir todėl išvengia galimų
ginčų bei konfliktų. Kita priežastis, lemianti tokį homoseksualių žmonių pasyvumą ir nenorą ieškoti
teisybės darbinėje erdvėje, yra tradicinė: baimė prarasti darbą ir užsitraukti darbdavio nemalonę.
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Paskambinusieji į tarnybą dėl patiriamos diskriminacijos dėl savo lytinės orientacijos dažniausiai
teigia, jog jie patiria iš bendradarbių ar darbdavio patyčias, jiems išsakomos kandžios replikos, pasakomi
nepagarbūs žodžiai. Tokie veiksmai galėtų būti įvardyti kaip priekabiavimas dėl lytinės orientacijos.
Tačiau tokiais atvejais priekabiavimo faktui patvirtinti būtina įrodyti arba priekabiautojo tikslą įžeisti
žmogaus orumą, sukurti jam priešišką darbinę aplinką arba būtina įrodyti pasekmes, kad dėl tokių
veiksmų žmogaus orumas buvo įžeistas, jam sukurta priešiška, žeminanti darbo atmosfera. Panašių
veiksmų motyvą ar tikslą įrodyti yra ikrai labai sunku. Nelengviau įrodyti priekabiavimo sukeltas
neigiamas pasekmes priekabiavimo aukai (fizinės ir psichinės sveikatos pablogėjimas, sunkumai
kokybiškai atlikti užduotis darbe dėl patirto pažeminimo ir kt.), juolab, kad bendradarbiai solidariai
atsisako kokiais nors būdais padėti tokius išgyvenimus patyrusiam žmogui. Draugų ir artimųjų liudijimai
tokiais atvejais vertinami kritiškai, kaip suinteresuotų asmenų pasakojimai.
Nors įrodinėjimo pareigos perkėlimas apskųstajam (atsakovui) yra nustatytas Lygių galimybių
įstatyme, o taip pat ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, tačiau šios nuostatos taikymas praktikoje
yra komplikuotas. Tikėtina, kad didesnę svarbą, supratimą ir priimtinumą visuomenėje, ypač teisės
taikymo praktikoje, nuostata apie įrodinėjimo naštos perkėlimą apskųstajam /atsakovui įgytų jeigu ji taip
pat būtų įvirtinta Civilinio proceso kodekse.
Pateiktuose skunduose dažniausiai apskundžiami valdžios ir valdymo institucijų veiksmai ir
priimti teisės aktai, kurie esą varžo homoseksualių žmonių teises.
Taip pat buvo gauti skundai ir dėl teisės aktų nuostatų, tiesiogiai ir netiesiogiai diskriminuojančių
homoseksualus, dėl spaudinių, kuriuose žeminami homoseksualūs žmonės.
22 pav. Skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų dėl diskriminacijos lytinės
orientacijos pagrindu galimų pažeidimų sritys (procentais):
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Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gauti J.S. bei Lietuvoje veikiančios nevyriausybinės
organizacijos (toliau – NVO) skundai dėl galimai Lygių galimybių įstatymo nuostatas pažeidžiančių
Vilniaus miesto savivaldybės sprendimų, susijusių su 2008-08-20 UAB „Integrity PR“ organizuotu
renginiu „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“.
J.S. nurodė, jog organizuojant 2008-08-20 Europos Sąjungos vykdomos informacinės
kampanijos „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ geltono tolerancijos vilkiko apsilankymą Vilniaus
mieste, UAB „Integrity PR“ 2008-07-21 kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyrių dėl leidimo organizuoti viešą akciją Vilniaus
Rotušės aikštėje. ES vilkikas „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ nuo 2004 metų kasmet apsilanko ES
šalyse, turo metu suteikdamas informaciją žmonėms apie ES antidiskriminacinius teisės aktus,
skatindamas toleranciją įvairioms socialinėms grupėms. Akcijos metu yra ugdoma žmonių tolerancija
dėl amžiaus, negalios, lyties, rasės ir etninės priklausomybės, seksualinės orientacijos, t.y. dėl visų
draudžiamos diskriminacijos pagrindų, įvardytų ES 2000 metais priimtose direktyvose.
J.S. nurodė, jog 2007-05-25 Vilniaus miesto savivaldybė atsisakė išduoti leidimą organizuoti
kovos prieš diskriminaciją kampanijos renginį „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“. Neigiamas
sprendimas priimtas ir šiais metais.
2008-08-01 Vilniaus miesto savivaldybė atsisakė išduoti leidimą organizuoti viešą ES
tolerancijos vilkiko akciją Vilniuje, motyvuodama tuo, kad organizatoriams atsakius neigiam ai į
klausimą, ar galės užtikrinti, kad renginio metu nevyks kitos programoje nenumatytos ir visuomenės
priešpriešą ar neigiamą reakciją keliančios akcijos (pvz. vaivorykštės spalvų vėliavos išskleidimas),
kurių dalyviai savo veiksmais sukeltų ar išprovokuotų kitus asmenis daryti viešosios tvarkos
pažeidimus. Leidimas buvo neišduotas, „nes organizuojant renginį Rotušės aikštėje gali būti pažeistas
valstybės ar visuomenės saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata, dorovė ar kitų asmenų teisės ir
laisvės“.
J.S. nuomone, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsisakymas išduoti leidimą
surengti tolerancijos vilkiko akciją Rotušės aikštėje 2008-08-20 yra neteisėtas ir nepagrįstas,
prieštarauja tarptautinės ir Lietuvos teisės aktų normoms. ES tolerancijos vilkiko tikslas yra skleisti
informaciją apie ES teisės aktus, liečiančius diskriminaciją, supažindinti asmenis su jų teisėmis ir
renginio metu koncertais, šokiais ir kt. skatinti asmenų toleranciją įvairių mažumų atžvilgiu, todėl
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, neišduodama leidimo akcijos organizatoriams, pažeidė
Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnį.
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J.S. teigimu, Vilniaus miesto savivaldybė, atsisakydama išduoti leidimą organizuoti minėtą
akciją Vilniaus Rotušės aikštėje, vykdė tiesioginę diskriminaciją įvairių visuomenės grupių atžvilgiu,
kadangi jei tokio leidimo viešai akcijai būtų paprašyta renginiui, nesusijusiam su homoseksualių
asmenų renginiu, toks leidimas būtų buvęs išduotas. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės raštą,
rūpestis dėl to, kad visuomenėje minėtas renginys gali būti siejamas su gėjų akcija, buvo vienas iš
lemiamų aspektų, dėl ko leidimas nebuvo išduotas.
J.S. nuomone, šiuo atveju, nors tolerancijos vilkiko programoje ir nebuvo numatyta renginių,
susijusių su tolerancijos ugdymu netradicinės seksualinės orientacijos asmenų atžvilgiu, leidimas
nebuvo išduotas dėl programos netiesioginės asociacijos su gėjų akcija. Vakarų Europoje tokia
diskriminacijos forma vadinama „asocijuota diskriminacija“.
J.S. atkreipė dėmesį, jog Vilniaus miesto savivaldybės nurodyti atsisakymo išduoti leidimą
pagrindai – galimybė pažeisti valstybės ar visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą,
dorovę ar kitų asmenų teises ir laisves, yra nepagrįsti ir neteisėti, kadangi kai renginio organizator iai
pagal nustatytą tvarką informuoja savivaldybės tarybos vykdomojo organo vadovą ar jo įgaliotą
atstovą raštu, pagal Susirinkimų įstatymo 9 str. organizatoriai neturi pareigos renginio metu užtikrinti
viešąją tvarką. Atsakomybė užtikrinti visuomenės saugumą, viešąją tvarką bei žmonių sveikatą tenka
valstybės valdžios ir policijos pareigūnams pagal Susirinkimų įstatymo 22 str. 1 dalį.
Taip pat J.S. nurodė, jog tolerancijos skatinimas, įtvirtintas Lygių galimybių įstatyme, kuris
yra priimtas Tautos atstovų – Seimo, išreiškusio Tautos valią, niekaip negali prieštarauti visuomenės
dorovei; tolerancijos ugdymas buvo įteisintas priimant Lygių galimybių įstatymą bei vėlesnius jo
pakeitimus. J.S. nuomone, tolerancijos vilkiko akcija savo ruožtu tik galėjo prisidėt i prie realaus ir
efektyvaus dorovės ugdymo, ugdant toleranciją ir pakantumą įvairių mažumų atžvilgiu. Tuo tarpu
akcijos leidimo neišdavimas iš tiesų pažeidė ne tik tam tikroms mažumoms priklausančių asmenų
teises, nes jiems nebuvo suteikta galimybė prisidėti prie dalyvavimo viešame renginyje, bet ir visų
asmenų teises, nes iš visų Lietuvos gyventojų buvo atimta galimybė susipažinti su savo teisėmis pagal
galiojančius ES teisės aktus, betarpiškai pabendrauti su asmenimis, priklausančiais mažumoms
(rasinėms, seksualinėms ir pan.), pabandyti juos suprasti ir tokiu būdu tapti pakantesniais ir
tolerantiškesniais.
J.S. nurodė, jog, kaip minėta aukščiau, Vilniaus miesto savivaldybė leidimo ES tolerancijos
vilkiko akcijai neišduoda jau antrus metus iš eilės. Praėjusiais metais žiniasklaidoje Vilniaus miesto
meras Juozas Imbrasas atvirai išreiškė savo neigiamą požiūrį į tolerancijos vilkiko akciją,
sutapatindamas ją su homoseksualumo propagavimu. Vilniaus meras teigė, jog Lietuva yra katalikiška
šalis, todėl gėjų viešas renginys lietuviams yra nemalonus. Pasak mero, tol, kol jis vadovaus sostinei,
„reklamos seksualinėms mažumoms nebus“. Todėl, anot J.S., atsižvelgiant į Vilniaus miesto mero
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J.Imbraso poziciją ir faktą, kad jis vadovauja Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, yra
pagrindo manyti, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008-08-01 atsisakymas išduoti
leidimą tolerancijos vilkiko akcijai gali būti traktuojamas kaip miesto mero nurodymas diskriminuoti,
kuris yra draudžiamas Lygių galimybių įstatymo 2 str. 8 d. ir užtraukia individualią asmens
atsakomybę.
Taip pat J.S. nurodė, jog privataus verslo (UAB „Rimi Lietuva“) išreikšto geranoriškumo dėka
tolerancijos vilkiko akcija vis dėlto įvyko prekybos centro „Hyper Rimi“ (Savanorių pr. 16)
automobilių stovėjimo aikštelėje. Tačiau jos surengimas ne viešoje Vilniaus miesto centrinėje dalyje
(Rotušės aikštėje) žymiai sumenkino jos įtaką. Tikimybė, jog praeiviai būtų prisijungę prie
tolerancijos vilkiko akcijos miesto centrinėje dalyje, akcija būtų buvusi labiau matoma ir girdima,
buvo nepalyginamai didesnė, nei vieno prekybos centro privačioje teritorijoje, visiškai neskirtoje
rengti viešas akcijas; bet kokiu atveju privataus verslo leidimas surengti akciją privačioje teritorijoje
neatleidžia Vilniaus miesto savivaldybės nuo atsakomybės dėl Lygių galimybių įstatymo nuostatų
pažeidimo.
J.S. nuomone, vadovaujantis ATPK 41 6 str. Vilniaus miesto savivaldybės administracija (ar
įgalioti pareigūnai, priėmę sprendimą) bei atskirai Vilniaus meras, pažeidęs nu rodymo diskriminuoti
draudimą, numatytą Lygių galimybių įstatymo 2 str. 8 d., turėtų būti patraukti administracinėn
atsakomybėn, atskirai tikslinga apsvarstyti galimybę, ar Vilniaus miesto mero J.Imbraso veiksmai
negalėtų būti kvalifikuojami pagal BK 169 str. ir atitinkamai pritaikyta baudžiamoji atsakomybė.
J.S. skundo tyrimo metu gautas NVO valdybos pirmininko V.S. skundas dėl tų pačių Vilniaus
miesto savivaldybės veiksmų bei sprendimų.
V.S. nurodė, jog skundžia, anot jo, Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3
punktų nevykdžiusias ir pareigą nediskriminuoti grubiai pažeidusias vietos savivaldos institucijas bei
pareigūnus – Vilniaus miesto merą Juozą Imbrasą, Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir jos
direktorių Gintautą Palucką ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybą.
V.S., kaip ir J.S., skundžiasi tuo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija antrus metus
iš eilės nesuteikia leidimo tolerancijos vilkiko renginiui, o Vilniaus miesto meras viešai teigia, jog
reklamos seksualinėms mažumoms nebus, kol jis bus Vilniaus meru. Minėtus veiksmus V.S. siūlo
vertinti tiek Lygių galimybių įstatymo, tiek Baudžiamojo kodekso normų kontekste.
Papildomai V.S. teigė, jog Vilniaus miesto savivaldybės taryba, siekdama įteisinti Vilniaus
miesto savivaldybės administracijos suformuotą Susirinkimų ir Lygių galimybių įstatymams
prieštaraujančią praktiką, leidžiančią diskriminuoti tam tikras grupes, užkertant joms kelią pasinaudoti
susirinkimų laisve ir jų organizuojamus renginius perkelti į uždaras patalpas, priėmė 2008-07-16
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sprendimą Nr. 1-582, kuriuo patvirtinta Tvarkymo ir švaros taisyklių 35.3.5 punkto nuostata, pagal
kurią „gali būti priimtas sprendimas atsisakyti išduoti leidimą renginiams, kurių metu, policijos arba
komisijos nuomone, gali kilti riaušės arba tokie renginiai pagal savo pobūdį gali sukelti neigiamą
visuomenės reakciją ar pasipriešinimą arba yra gauta objektyvių duomenų ar kita informacija (gauta
raštiška informacija apie organizuotus renginius ir sukeltas neigiamas pasekmes, p adaryta visuomenės
apklausa dėl numatomų renginių ir pan.) dėl galimų pažeidimų. Tokie renginiai gali būti
organizuojami tik uždarose erdvėse, kuriose būtų užtikrintas renginio dalyvių ir žiūrovų saugumas“.
V.S. teigimu, uždaros erdvės kaip alternatyva įprastoms susirinkimo vietoms nebuvo
numatytos iki minėto sprendimo įsigaliojimo taikytose taisyklėse. Šios Susirinkimų įstatymui
prieštaraujančios nuostatos atsirado po to, kai savivaldybės administracija, atsakydama į NVO 2007 10-04 prašymą dėl numatomos viešosios akcijos „Mes – už visas gyvenimo spalvas“ pasiūlė
susirinkimą organizuoti uždaroje erdvėje (pavyzdžiui, Siemens arenoje). Anot V.S., Susirinkimų
įstatymas reglamentuoja įvairaus pobūdžio susirinkimus, kurie yra rengiami viešojoje erdvėje ir
nenustato reikalavimų privataus pobūdžio renginiams, organizuojamiems uždarose erdvėse, todėl toks
aukščiau minėtų taisyklių pakeitimas ne tik prieštarauja Susirinkimų įstatymo nuostatoms, bet ir
sudaro palankias sąlygas diskriminuoti tam tikras socialines grupes.
Kadangi J.S. bei NVO skunduose skundžiamasi dėl iš esmės tų pačių Vilniaus miesto
savivaldybės organų bei pareigūnų sprendimų, nuspręsta sujungti skundų tyrimus į vieną.
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas Gintaras Tamošiūnas informavo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyrius 2008-07-21 gavo UAB „Integrity PR“
prašymą dėl leidimo 2008-08-20 16-20 val. organizuoti renginį, nuo 12 val. iki 23 val. pastatant ES
vilkiką „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ Rotušės aikštėje prie pagrindinio įėjimo į Vilniaus rotušę.
Šis prašymas nustatyta tvarka buvo nagrinėjamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje
veikiančios Renginių (susirinkimų) derinimo komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo ir UAB „Integrity
PR“ atstovai.
Anot G.Tamošiūno, posėdžio metu buvo remtasi praeitų metų patirtimi, kuomet siekiant
tolerancijos vilkikui atvykti į Vilnių buvo inicijuojamos priešpriešinės akcijos, todėl šįkart buvo
ypatingai akcentuojami renginio vietos, laiko ir saugumo klausimai bei organizatorių atsakomybė dėl
renginio programoje nenumatytų akcijų organizavimo. Komisija pasiūlė keisti renginio vietą, jį
organizuojant ten, kur būtų palankesnės sąlygos užtikrinti renginio dalyvių, žiūrovų ir kitų asmenų
saugumą, pasiūlytos uždaros erdvės, tokios, kaip Kalnų parko stadionas, „Žalgirio“ stadionas ir pan.
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2008-08-04 organizatoriai pateikė prašymo pakeitimą, kuriuo prašoma renginio vietą iš
Rotušės aikštės perkelti į automobilių stovėjimo aikštelę prie Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro iš J.Lelevelio gatvės pusės.
G.Tamošiūnas pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija išduoda leidimus
renginiams, kai organizatoriai gal užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, kaip būtiną sąlygą
viešajai tvarkai palaikyti, bei laikosi iš anksto organizatorių nustatytos ir su Vilniaus miesto
savivaldybės administracija suderintos renginio programos. Šiuos klausimus būtina suderinti sie kiant
užtikrinti viešąją tvarką renginių metu, kurią pagal savo kompetenciją organizuoja ir vykdo policijos
pareigūnai, tam tikrais atvejais padedami ir saugos tarnybų.
G.Tamošiūno teigimu, pakartotinai svarstant prašymą dėl renginio „Už įvairovę. Prieš
diskriminaciją“ Komisijoje buvo gauta duomenų, jog minėto renginio metu planuojama į renginio
programą neįtraukta akcija (pagal 2008-08-04 www.delfi.lt paskelbtą straipsnį), kas būtų galėję
sukelti viešosios tvarkos pažeidimus, todėl, atsižvelgiant į tai, kad organizatoriai negalėjo garantuoti,
jog renginio metu neįvyks kitos renginio programoje nenumatytos akcijos, Komisijoje buvo nepritarta
renginio organizavimui tiek Rotušės aikštėje, tiek prie Lietuvos nacionalinio ope ros ir baleto teatro.
G.Tamošiūnas nurodė, jog remiantis komisijos bei policijos sprendimu, taip pat viešai
išplatinta informacija apie galimą nesankcionuotą akciją, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės
tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-582 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 35.3.1 ir 35.3.5
punktais, organizatoriams UAB „Integrity PR“ 2008-08-14 buvo atsisakyta išduoti leidimą
(pažymėjimą) dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos, nes organizuojant renginį
Rotušės aikštėje arba automobilių stovėjimo aikštelėje prie Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro galėjo būti pažeistas valstybės ar visuomenės saugumas, viešoji tvarka, žmonių sveikata,
dorovė ar kitų asmenų teisės ir laisvės, taip pat buvo objektyvių duomenų, kad gali vykti renginio
programoje nenumatyta akcija, kuri pagal savo pobūdį galėjo išprovokuoti viešosios tvarkos
pažeidimus, sukelti neigiamą visuomenės reakciją, pasipriešinimą ar net riaušes.
G.Tamošiūnas pažymėjo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimas renginiui
buvo neišduotas remiantis ne diskriminaciniais pagrindais, o siekiant išvengti viešosios tvarkos
pažeidimų, kurie galėjo įvykti dėl aukščiau minėtos planuojamos nesankcionuotos ir su renginio
programos organizatoriais bei Vilniaus miesto savivaldybės administracija nesuderintos akcijos.
Vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 12 straipsniu, į lygių galimybių kontrolierių turi teisę
kreiptis asmuo, manantis, kad buvo pažeistos jo lygios galimybės, o asociacijos arba kiti juridini ai
asmenys, kurių veiklą reglamentuojančiame teisės akte atitinkamu pagrindu diskriminuojamų asmenų
gynimas ir jų atstovavimas teisme yra nurodyta kaip viena iš veiklos sričių, diskriminuojamo asmens
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pavedimu gali įstatymų nustatyta tvarka atstovauti jam teisminėse arba administracinėse procedūrose.
Iš J.S. bei NVO skundų neaišku, kokiu pagrindu pareiškėjai kreipiasi į lygių galimybių kontrolierių
dėl atsisakymo išduoti leidimą (pažymėjimą) dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir
formos, nors nėra renginio organizatoriai bei nepateikia dokumentų, patvirtinančių pavedimo
atstovauti diskriminuojamam asmeniui faktą.
Iš pateiktų dokumentų matyti, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Saugaus
miesto departamento Viešosios tvarkos skyrius, atsisakydamas išduoti leidimą (pažymėjimą) dėl
suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir formos, rėmėsi ne kuriais nors iš įstatymų
draudžiamos diskriminacijos pagrindų, o 2008-08-04 interneto portale www.delfi.lt paskelbtu
straipsniu, kuriame cituojami žodžiai, kad jeigu bus gautas leidimas tolerancijos vilkikui atvykti į
Vilnių, renginio metu bus mėginama išskleisti vaivorykštės spalvų vėliavą, t.y. atlikti renginio
programoje nenumatytus veiksmus.
Pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-07-16 sprendimu Nr. 1-582 patvirtintų
Tvarkymo ir švaros taisyklių 22 punktą šios taisyklės netaikomos renginiams uždarose patalpose ir
susirinkimams, organizuojamiems Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymo nustatyta tvarka.
Atsižvelgiant į Susirinkimų įstatymo 2 straipsnyje išdėstytą sąrašą susirinkimų, kurių Susirinkimų
įstatymas nereglamentuoja, darytina išvada, jog nėra pakankamo pagrindo teigti, kad 2008 -08-20
UAB „Integrity PR“ organizuotas renginys „Už įvairovę. Prieš diskriminaciją“ dėl savo pobūdžio
nepatenka į Susirinkimų įstatymo reguliavimo sritį. Tarnybos nuomone, minėto renginio
organizavimui taikytinos Susirinkimų įstatymo nuostatos. Dėl galimų Susirinkimų įstatymo nuostatų
pažeidimų skundžiamasi ir NVO skunde.
Pagal Susirinkimų įstatymo 13 straipsnį atsisakymas išduoti pažymėjimą dėl suderintos
susirinkimo vietos, laiko ir formos skundžiamas atitinkamos apylinkės teismui, todėl pagal Lygių
galimybių įstatymo 14 straipsnį bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 21 straipsnio 4 dalį bei
21 straipsnio 1 dalies 4 punktą pareiškėjų skunduose keliamas leidimo 2008-08-20 renginiui „Už
įvairovę. Prieš diskriminaciją“ neišdavimo teisėtumo klausimas Tarnyboje nenagrinėtinas, nes pagal
įstatymus turi būti nagrinėjamas teisme.
UAB „Integrity PR“, kaip renginio organizatorius, turėjo teisę Vilniaus miesto savivaldybės
sprendimą neišduoti leidimo (pažymėjimo) dėl suderintos renginio (susirinkimo) vietos, laiko ir
formos įstatymo nustatyta tvarka apskųsti teismui.
Pareiškėjų skunduose keliamas klausimas dėl Vilniaus miesto mero Juozo Imbraso viešų
pasisakymų, kurie gali būti suprantami kaip kurstymas ar nurodymas diskriminuoti, Tarnyboje
nenagrinėtinas, nes pagal savo pobūdį vieši politikų ar kitų valstybės ar savivaldybių pareigūnų
pasisakymai ar viešas nuomonės išreiškimas nereglamentuojami Lygių galimybių įstatymu, t.y.
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nepatenka į Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio, kuris nustato valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų pareigas pagal šį įstatymą, reguliavimo sritį. Pažymėtina, jog Vilniaus miesto apylinkės
prokuratūros prokuroro Alvydo Markausko 2008-09-25 nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą
dėl J.S. skundo konstatuojama, jog J.Imbraso viešai išsakyta nuomonė dėl homoseksualumo
propagavimo nėra diskriminacijos kurstymas ar nurodymas diskriminuoti. Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2003-11-18 nutarimu Nr.
IX-1827, 9 punkte nustatyta, jog Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba negali nagrinėti prokurorų,
ikiteisminio tyrimo pareigūnų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.
NVO skunde išdėstytas teiginys, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008-07-16
sprendimu Nr. 1-582 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių 35.3.5 punktas prieštarauja Susirinkimų
įstatymo nuostatoms bei sudaro palankias sąlygas diskriminuoti tam tikras socialines grupes, nesudaro
pakankamo pagrindo įžvelgti galimo šio punkto prieštaravimo Lygių galimybių įstatymo, kurio
priežiūrą atlieka Tarnyba, nuostatoms. Konstatuotina, jog minėta Tvarkymo ir švaros taisyklių 35.3.5
punkto nuostata dėl atsisakymo išduoti leidimą „renginiams, kurių metu, policijos arba komisijos
nuomone, gali kilti riaušės arba tokie renginiai pagal savo pobūdį gali sukelti neigiamą visuomen ės
reakciją ar pasipriešinimą arba yra gauta objektyvių duomenų ar kita informacija (gauta raštiška
informacija apie organizuotus renginius ir sukeltas neigiamas pasekmes, padaryta visuomenės
apklausa dėl numatomų renginių ir pan.) dėl galimų pažeidimų“ yra siekiama teisėto tikslo užtikrinti
renginių dalyvių, žiūrovų ir kitų asmenų saugumą. Klausimo, ar ši nuostata neprieštarauja
Susirinkimų įstatymui, nagrinėjimas negali būti priskiriamas lygių galimybių kontrolieriaus
kompetencijai, kuriam pagal galiojančius įstatymus pavesta atlikti dviejų įstatymų, t.y. Moterų ir vyrų
lygių galimybių įstatymo bei Lygių galimybių įstatymo, vykdymo priežiūrą.
Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, buvo nuspręsta pareiškėjų J.S. bei NVO skundus palikti
nenagrinėtus bei siūlyti Vilniaus miesto savivaldybei svarstyti klausimą dėl Vilniaus miesto
savivaldybės tarybos 2008-07-16 patvirtintų Tvarkymo ir švaros taisyklių pareiškėjų skunduose
ginčijamų nuostatų peržiūrėjimo.
Sprendimas dėl šių skundų tyrimo buvo apskųstas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(nagrinėjimas dar nepradėtas).
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2.5. DISKRIMINACIJA DĖL RELIGIJOS, TIKĖJIMO, ĮSITIKINIMŲ AR
PAŽIŪRŲ. SKUNDŲ TYRIMAI
Diskriminacijos dėl religijos ir įsitikinimų problema turi būti tiriama daugialypės diskriminacijos
kontekste, siekiant išryškinti esmines žmogaus teisių pažeidimų apraiškas ir jų tarpusavio sąsajas. Todėl
greta išpažįstamos religijos ir įsitikinimų turi būti atsižvelgiama ir į lyties, rasės, tautybės, migracijos bei
kitus su tiriama problema susijusius veiksnius.
Tyrimas, kurį 2007 m. atliko Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras, parodė, kad iki 80
proc. Lietuvos gyventojams būdingos neigiamos nuostatos įvairių religinių bei pasaulėžiūrinių grupių
atžvilgiu. Mažiausiai tokių nuostatų užfiksuota tradicinių Lietuvos Respublikoje krikščionių
bendruomenių atžvilgiu (apie 14-15 proc.), žymiai daugiau - alternatyvių pasaulėžiūrinių judėjimų
(ateistų, pagonių, dvasinio savęs tobulinimo grupių) atžvilgiu (53-63 proc.), ir dar daugiau (74-80 proc.)
respondentų nurodė, kad nereikėtų garantuoti pagrindinių pilietinių teisių (tokių kaip žodžio, susirinkimų
laisvė, teisė į darbą) įvairių naujųjų religinių judėjimų (NRJ) nariams.
Naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymas papildytas nauju nediskriminavimo pagrindu, t. y.
be jau buvusio draudimo asmenis diskriminuoti dėl religijos ir įsitikinimų, atsirado draudimas asmenis
diskriminuoti dėl tikėjimo bei pažiūrų. Kadangi šios kategorijos skundų gaunama palyginti mažai, todėl
juos išskirti į atskirus skundus nėra prasmės. Šios kategorijos skundų dinamiką rodo žemiau pateikiama
diagrama.
23 pav. Diskriminacijos dėl religijos ir įsitikinimų tyrimo atvejai

8
6
4
Diskriminacija dėl religijos ar
įsitikinimų

2
0
Diskriminacija dėl
religijos ar įsitikinimų

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2

7

4

6

71

Šios kategorijos skundai daugiausia buvo darbo santykių srityje (50 proc.), švietimo srityje – 16
proc. ir 14 proc. sudarė skundai valdžios ir valdymo institucijų veiklos klausimais. Kaip pasiskirstė
skundai rodo žemiau pateikiama diagrama.
24 pav. Skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų dėl religijos ir įsitikinimų galimų
pažeidimų sritys (procentais):

P až eidimų s ritys (proc entais )

D arbo s antykiai 50%
Š vietimas 16%
Valdžios ir valdymo ins titucijų
veikla 14%

Dėl diskriminacijos įsitikinimų pagrindu kreipėsi viena iš įregistruotų politinių partijų dėl
politinių partijų finansavimo iš valstybės biudžeto. Pažymėtina, kad panašaus turinio prašymas buvo
tirtas 2006 m. Tuomet Lygių galimybių kontrolierė pasiūlė Lietuvos Respublikos Seimo Biudžeto ir
finansų komitetui, Žmogaus teisių komitetui, Lietuvos Respublikos Finansų ir Teisingumo ministerijoms
apsvarstyti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo 13
straipsnio 3 dalyje įtvirtintą nuostatą dėl partijų finansavimo iš valstybės biudžeto ir objektyviai įvertinti
galimybę pakeisti ją taip, kad valstybės lėšos partijų finansavimui būtų skirstomos taip, kad visos
registruotos politinės partijos gautų atitinkamą valstybės finansavimą.4
Tiriant minėtą 2008 m. politinės partijos prašymą konstatuota, kad Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2007-10-31 nutarimu Nr.1173 pritarė ir pateikė Seimui svarstyti Lietuvos Respublikos
politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo pakeitimo
įstatymo projektą (Nr. XP-2662). Minėto įstatymo projekto 13 straipsnis reglamentuoja valstybės
4
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biudžeto dotacijos dydžio apskaičiavimo, paskirstymo, mokėjimo ir naudojimo tvarką, numato, kad
politinės partijos turi teisę gauti dotacijų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, jei partijos nariai
moka nario mokesčius

ir jei partijos nepažeidžia galiojančių įstatymų. Įstatymo projekte siūloma

įtvirtinti nuostatą, kad politinių partijų kasmetiniam finansavimui valstybės biudžete skiriamų 10
procentų lėšų (fiksuotoji dalis) paskirstoma po lygiai visoms politinėms partijoms, atitinkančios šiame
įstatyme keliamus partijoms reikalavimus. Įstatymo projekte siūloma politinių partijų finansavimui
valstybės biudžete skiriamų 90 procentų lėšų (kintamoji dalis) paskirstyti proporcingai rinkėjų
paduotiems per paskutinius Seimo, savivaldybių tarybų rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą
balsams.
Mūsų turimomis žiniomis projektas šiuo metu svarstomas Seime ir Seimo Audito komiteto
nutarimu šis įstatymo projektas yra paskelbtas visuomenei svarstyti.
Taigi politinių partijų finansavimo klausimas priklauso nuo Lietuvos Respublikos Seimo narių
apsisprendimo.
Kitame skunde pareiškėja teigė, jog yra diskriminuojama dėl politinių įsitikinimų, kadangi
priklauso kitai politinei partijai, negu darbdavys. Tačiau svarbu pažymėti, jog vien asmens partinė
priklausomybė objektyviai negali būti laikoma pakankamu pagrindu tam, jog asmuo galėtų būti pagrįstai
pripažintas turinčiu tam tikrus politinius ar kitokius įsitikinimus. Jokių duomenų apie savo politinių ar
kitokių įsitikinimų turinį ir (ar) tokių įsitikinimų skirtumą tarp pareiškėjos ir darbdavio pareiškėja
nenurodė, todėl jos skundas vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi bei Moterų ir
vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 4 punktu buvo atmestas.5
Kiti keturi skundai buvo dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu. Įrodyti diskriminaciją
skunduose dėl religijos nepavyko trūkstant objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą. Dėl religijos ir
įsitikinimų daugiausia skundėsi moterys.

25 pav. Asmenų, pateikusių skundus dėl diskriminacijos dėl religijos ir įsitikinimų,
pasiskirstymas pagal lytį (procentais)
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2.6. DISKRIMINACIJA DĖL NEGALIOS. SKUNDŲ TYRIMAI
2008 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje buvo gauta 19 skundų dėl galimos
diskriminacijos negalios pagrindu. Tai sudaro apie 9 % visų praėjusiais metais tarnybos atliktų tyrimų.
Pastebėtina, jog 2008 metais gauta daugiausia neįgaliųjų skundų nuo 2005 metų, tai yra įsigaliojus Lygių
galimybių įstatymui, draudžiančiam diskriminaciją negalios pagrindu (26 pav.).

20

19
17

15

13
11

10

Diskriminacija negalios
pagrindu

5
0
2005

2006

2007

2008

26 pav. 2005-2008 metais gauti skundai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu.
Pažymėtina, jog dėl žmogaus teisių pažeidimų šioje srityje, į tarnybą daugiausiai kreipėsi moterys
(60 %), po 20 % skundų gauta iš vyrų bei juridinių asmenų (27 pav.).
60
50
40
30
20
10
0
Gauti skundai %

Vyrai

Moterys

Juridiniai asmenys

20

60

20

27 pav. 2008 metais gauti skundai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu pagal
pareiškėjus.

75

Dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu daugiausia tyrimų buvo atlikta pagal skundus dėl
valstybės, savivaldybių įstaigų veikos (40 %). Po 25 % skundų buvo gauta prekių ir paslaugų teikimo bei
darbo santykių srityse, 10 % skundų dėl galimų pažeidimų švietimo srityje (28 pav.).
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28 pav. 2008 metais gauti skundai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu pagal sritis.
Siekiant objektyviau įvertinti situaciją apie negalią turinčių studentų padėtį šalies aukštosiose
mokyklose, praėjusiais metais tarnyba pradėjo rinkti bei analizuoti duomenis iš šių švietimo įstaigų. Iš
užklaustų 14 universitetų duomenis apie studijuojančius neįgalius asmenis pateikė 9 universitetai, 3
universitetai (Lietuvos veterinarijos, Kauno technologijos, Kauno medicinos ) ir Lietuvos muzikos ir
teatro akademija duomenų nepateikė. Pagal pateiktus duomenis, iš viso Lietuvos universitetuose
studijuoja 460 negalią turinčių studentų. Daugiausia (105) - Vilniaus universitete.
Universitetai buvo užklausti taip pat ir apie tai, ar juose sudaromos sąlygos studijuoti
neįgaliems studentams. Duomenis pateikė tiktai šeši univ ersitetai. Vytauto Didžiojo universiteto
administracija informavo, jog universitete sudarytos sąlygos studijuoti neįgaliesiems. Penkiuose
universitetuose (Klaipėdos, Vilniaus Gedimino technikos, Lietuvos žemės ūkio, Šiaulių, Vilniaus
pedagoginiame) dalinai sudarytos sąlygos studijuoti neįgaliems studentams.
Iš užklaustų 15 kolegijų, tik Lietuvos jūreivystės kolegija nepateikė duomenų apie
studijuojančius neįgalius asmenis. Iš viso kolegijose studijuoja 347 negalią turintys studentai.
Daugiausia (77) - Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje.
Kaip ir universitetai, kolegijos buvo užklaustos apie studijų sąlygas neįgaliems studentams.
Šios informacijos nepateikė keturios kolegijos (Kauno, Vilniaus technologijų ir dizaino, Kauno
technikos, Žemaitijos). Iš pateikusių informaciją, 7 kolegijos (Alytaus, Klaipėdos verslo ir
technologijų, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Klaipėdos, Vilniaus teisės ir verslo) informavo, jog
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jose pritaikytos sąlygos studijuoti neįgaliems studentams. Dviejose kolegijose (Utenos, Vilniaus)
dalinai sudarytos sąlygos studijuoti neįgaliems studentams.
Ateityje tarnyba sieks išsiaiškinti, ar studijų sąlygos aukštosiose mokyklose atitinka nors
minimalius negalią turinčių studentų poreikius bei sieks tarpininkauti gerinant neįgaliųjų studentų studijų
sąlygas.
Tiriant skundus dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu pastebėta, jog vis dar aktuali ir
nepakankami išspręsta lieka viešosios aplinkos prieinamumo problema. Tai ypač pasakytina apie viešąjį
transportą. 2008 metais buvo gautas skundas, jog priemiestinio autobuso vairuotojas atsisakė priimti į
autobusą ir vežti neįgalų pareiškėjos sūnų bei jį lydinčią pareiškėjos mamą.
Atliekant tyrimą, buvo išsiųstas užklausimas atitinkamos bendrovės administracijai. Atsiliepime į
pareiškėjos skundą bendrovės direktorius pateikė vairuotojo vardą bei pavardę, tačiau dėl skunde minimo
įvykio teigė nėra pakankamai informuotas, todėl negalėjo nieko konkretaus apie jį paaiškinti.
Bendrovės vairuotojas – kontrolierius, kurio veiksmai buvo apskųsti, pateikė paaiškinimą, jog
atsisakė vežti neįgalų vaiką ir jį lydinčią moterį dėl to, kad jo vairuojamame autobuse nėra skyriaus
bagažui, ir jis negalėjo paimti neįgaliojo vežimėlio. Neįgaliajam skirtą vežimėlį taip pat draudžiama
priimti į autobuso saloną, kadangi tai gali kelti pavojų kitiems keleiviams. Vairuotojas prie savo
paaiškinimo pridėjo autobuso nuotraukas, kuriose aiškiai matyti, jog autobuso salone nėra vietos padėti
neįgaliojo vežimėlį.
Tyrimo metu nustatyta, jog pagal galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius keleivių ir bagažo
pervežimo kelių transporto tvarką, nėra privalu, jog priemiestiniuose autobusuose būtų bagažui skirtos
talpyklos. Neįgalieji su vežimėliu, dėl erdvės stokos negali patekti ir į autobuso saloną. Tarpmiestiniais
autobusais vežamas bagažas yra mokamas. Galiojančiuose teisės aktuose nėra nurodoma, jog neįgaliojo
vežimėlis neturėtų būti laikomas bagažu, todėl iš neįgaliųjų reikalaujama mokėti mokestį už vežimėlį.
Atlikus tyrimą konstatuota, kad autobuso vairuotojas neturėjo galimybės priimti į jo vairuojamą autobusą
neįgaliojo vežimėlio, kadangi dėl techninių autobuso charakteristikų, tam nėra numatyta vietos nei
bagažo skyriuje, nei salone.
Kontrolierė priėmė sprendimą siūlyti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai keisti
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius keleivių ir bagažo pervežimo kelių transporto tvarką,
numatant juose įpareigojimą, jog priemiestinių maršrutų autobusuose (atsižvelgiant į poreikį, bent dalyje
jų) būtų įrengtos vietos, skirtos judėjimo negalią turinčių asmenų vežimėliams bei reikalavimą, jog
judėjimo negalią turinčių asmenų vežimėliai nebūtų laikytini bagažu, ir būtų vežami be papildomo
mokesčio.
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija informavo, jog atsižvelgiant į kontrolierės
rekomendacijas, teisės aktai buvo pakeisti, ir neįgaliojo vežimėlis nėra laikomas bagažu ir dėl to nėra
apmokestinamas.
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2.7. DISKRIMINACIJA DĖL RASĖS IR ETNINĖS PRIKLAUSOMYBĖS.
SKUNDŲ TYRIMAI
Kaip matyti iš pateiktos Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje ištirtų skundų statistikos,
skundai dėl rasės ir etninės priklausomybės 2008 metais sudarė 13 proc. Lyginant su praėjusiais metais jų
skaičius šiek tiek padidėjo.
29 pav. Diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės tyrimo atvejai
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Įvertinant naujus nediskriminavimo pagrindus, numatytus 2008 metų birželio mėn. Lygių
galimybių įstatyme šios kategorijos skundų būtų žymiai daugiau, nes tarnyboje buvo gauti 12 proc.
skundų dėl diskriminacijos kalbos pagrindu. Anksčiau šios kategorijos skundai buvo priskiriami
diskriminacijai dėl etninės priklausomybės. Skundų, kuriuose būtų nurodomas diskriminavimo pagrindas
kilmė, tautybė Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba negavo. Iki naujos redakcijos Lygių galimybių
įstatymo priėmimo šie skundai taip pat buvo priskiriami skundams dėl diskriminacijos etninės
priklausomybės pagrindu.
30 pav. Skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų dėl diskriminacijos rasės ir etninės
priklausomybės galimų pažeidimų sritys (procentais):
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P až eidimų s ritys (proc entais )
D arbo s antykiai, 4%
Š vietimas , 25%
P rekės ir pas laugos , 12%
S ocialinė aps auga, 8%
S veikatos aps auga, 4%
Valdžios ir valdymo
ins titucijų veikla, 29%
K ita, 18%

Kaip rodo diagramos duomenys, daugiausia žmonės skundėsi valdžios ir valdymo institucijų
veikla. Nemažą skundų dalį sudarė nuteistųjų skundai, tačiau nei viename jų nenustatyta diskriminacija,
trūkstant duomenų apie padarytą pažeidimą, kitą dalį skundų atsisakyta nagrinėti, nes skunde nurodytų
aplinkybių tyrimas nepriskirtas Lygių galimybių kontrolieriui.
Kaip ir ankstesniais metais, skundai dėl vienokių ar kitokių pažeidimų švietimo sferoje sudarė
ketvirtadalį dėl etninės priklausomybės skundų. Čia paminėtinas pedagogės skundas, kuriame pareiškėja
nurodė daugialypės diskriminacijos atvejį. Skunde buvo nurodyta, kad ji jaučiasi diskriminuojama dėl
savo tautybės – visų akivaizdoje, į ją skyriaus vedėjas kreipiasi vardu ir tėvavardžiu (pareiškėja
baltarusių tautybės), nors jai tai nepriimtina, be to, jos manymu turint 35 proc. darbingumą skyriaus
vedėjas jai per daug skiria darbinių funkcijų ir reikalauja dalyvavimo projektuose ir kitokio pobūdžio
visuomeninėje veikloje. Tiriant šį skundą diskriminacija nebuvo nustatyta, trūkstant objektyvių duomenų
apie padarytą pažeidimą, tačiau švietimo įstaigos administracijai rekomenduota užtikrinti geresnį
psichologinį klimatą kolektyve6.
Keliuose skunduose buvo minima mokyklų reforma ir jos išdavoje vykdoma mokyklų
reorganizacija. Čia paminėtini rusų mokomąja kalba mokyklų bendruomenių skundai, pakartotinas
Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas” skundas dėl lietuvių diskriminacijos reorganizuojant mokyklas.
Toliau pateikiamos skundų santraukos.

6
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diskriminuojančių mokinių priėmimo taisyklių Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinėje mokykloje .
Tarnybos elektroninio pašto adresu gauti du elektroniniai laiškai, kuriuose skundžiamasi dėl
etninės priklausomybės pagrindu mokinius diskriminuojančių priėmimo taisyklių Vilniaus Šolom
Aleichemo vidurinėje mokykloje.
Gautoje informacijoje nurodoma, jog pagal Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos
nuostatų 20 punktą „Mokykla komplektuojama tautiniu principu – bent vienas iš mokinio tėvų arba
senelių turi būti žydų kilmės. Pirmumo teisę lankyti mokyklą turi asmuo, kurio tėvai yra Vilniaus žydų
bendruomenės nariai. Jei yra vietos, į mokyklą priimami ir kitų tautybių vaikai“. Taip pat nurodoma, jog
minėti nuostatai patvirtinti mokyklos steigėjo - Vilniaus miesto savivaldybės – Kultūros, švietimo ir
sporto departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu.
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 5 straipsnyje nustatyta valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų pareiga pagal kompetenciją užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos
lygios teisės ir galimybės nepaisant (tarp kitų pagrindų) etninės priklausomybės.
Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 6 straipsnyje nustatyta švietimo įstaigų, kitų
švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų sistemai priklausančių įstaigų pareiga įgyvendinti lygias galimybes
nepaisant (tarp kitų pagrindų) etninės priklausomybės, kai priimama į švietimo įstaigas, kitus švietimo
teikėjus bei mokslo ir studijų sistemai priklausančias įstaigas, mokoma ir ugdoma pagal formaliojo ir
neformaliojo švietimo programas, kurias jie vykdo.
Tyrimo metu mokyklos steigėjas informavo, kad 2008 m. spalio 20d. Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos Kultūros ir ugdymo departamento Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu
patvirtinta Vilniaus Šolom Aleichemo vidurinės mokyklos nuostatų nauja redakcija, kurioje nebeliko
aukščiau minėtos nuostatos dėl mokyklos komplektavimo tautiniu principu ir pirmenybės teikimo žydų
kilmės asmenims, todėl vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 14 straipsniu bei Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo 24 straipsnio 5 punktu, lygių galimybių kontrolierė nusprendė tyrimą nutraukti, kai
lygias teises pažeidžiantis teisės aktas pakeičiamas ar panaikinamas.

*

*

*

Prekių ir paslaugų teikimo srityje pažymėtini keli užsieniečių skundai. Viename jų Baltarusijos
pilietis skunde Lygių galimybių kontrolierei nurodė, kad su juo nepagarbiai kalbėjo UAB „Lietuvos
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spauda“ kioskininke ir jį įžeidė tautiniu pagrindu8. Pasiskundus elektroniniu laišku UAB „Lietuvos
spauda“ administracijai, jokio atsakymo negavo. Siekiant papildomai išsiaiškinti kai kurias skundo
detales, buvo organizuotas pas Lygių galimybių kontrolierę pasitarimas dalyvaujant pareiškėjui ir UAB
„Lietuvos spauda“ administracijos atstovui. Pasitarimo metu UAB „Lietuvos spauda“ atstovas paaiškino,
jog Lietuvoje galiojantis lozungas „pirkėjas visada teisus“ taikomas ir UAB „Lietuvos spauda“
kioskuose. Pasak jo, su minėtomis darbuotojomis buvo aptartas incidentas tiek telefonu tiek asmeniškai,
jos supratusios, jog taip elgtis negalima, nes turi būti gerbiami visi žmonės, tiek Lietuvos Respublikos
piliečiai, tiek užsieniečiai. Administracijos atstovas oficialiai atsiprašė pareiškėjo už savo darbuotojų
elgesį. Su tokiu atsiprašymu pareiškėjas sutiko ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių
įstatymo 13 straipsnio 2 punktu bei Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24
straipsnio 1 dalies 5 punktu buvo nutarta skundo tyrimą nutraukti kai pareiškėjas ir pažeidėjas susitaiko.

*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje gautas skundas dėl galimai pažeistų vartotojų teisių AB
bankui ,,Hansabankas“ atsisakius su vartotoju Baltarusijos piliečiu sudaryti sutartį dėl mokėjimo kortelės
ir elektroninių paslaugų teikimo, kurį persiuntė Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. 9
Skunde nurodoma, kad pareiškėjas yra Baltarusijos pilietis, tačiau teisėtai įvažiavo į Lietuvą,
dirba jo įsteigtoje UAB ,,Balttranslogistic“. Bankas atidarė klientui sąskaitą, tačiau esą sudarė dirbtines
kliūtis pinigų disponavimui. Kaip nurodoma prašyme, dėl banko diskriminacinių veiksmų pareiškėjas
laikydamas jame pinigines lėšas negali naudotis mokėjimo kortele bei elektroninės bankininkystės
paslaugomis. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Bankas, savo nuožiūra įvertinęs faktines
bendradarbiavimo su Klientu aplinkybes bei kitas aplinkybes, turinčias reikšmės Klientui pažinti ir
įvertinti, neatsisako galimybės sudaryti su pareiškėju sutartis dėl papildomų Banko paslaugų teikimo ir
vadovaujantis Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 13 straipsnio 2 punktu bei Lietuvos
Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 5 punktu, nuspręsta nutraukti
skundo tyrimą, kai trūksta objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą.

*

*

*

Lyginant su ankstesniais metais žymiai mažiau skundų gauta iš romų tautybės asmenų. Viename
jų pareiškėja nurodė, kad ji pagal Vilniaus darbo biržos rekomendaciją 2007 m. spalio 29 d. kreipėsi pas
UAB ,,Disona“ priklausančią kavinės administraciją dėl darbo kavinėje. Šios kavinės administracijos
atstovės, pamačiusios pareiškėją, kuri yra čigonų (romų) tautybės, atsisakė priimti į darbą, pareiškusios,
8
9
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kad indų plovėjos etatas

jau užimtas. Tačiau po pareiškėjos apsilankymo kavinės administracijos

atstovės kitiems dviems potencialiais kandidatais prisistačiusiems asmenims, jų tarpe ir antstoliui dėl
galimybės gauti indų plovėjo (-os) darbą atsakė teigiamai. Šių ir kitų Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybai pateiktų dokumentų pagrindu Lygių galimybių kontrolierė nusprendė, kad pareiškėja patyrė
tiesioginę diskriminaciją etniniu pagrindu dėl jos nepriėmimo į darbą ir nusprendė tuo pagrindu nagrinėti
administracinio pažeidimo bylą. Atvykus į administracinės bylos nagrinėjimą išaiškėjo ta aplinkybė, kad
pareiškėja tuo pačiu klausimu yra padavusi ieškinį į Vilniaus m. 2-ąjį apylinkės teismą, todėl tarnyboje
šios bylos tyrimas buvo nutrauktas. Pažymėtina, kad Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2008 m.
birželio 30 d. sprendimu pripažino UAB,,Disona“ atsisakymą priimti S.M. į darbą kavinėje neteisėtu
(diskriminuojančiu pagal kilmę), priteisė S.M. naudai iš atsakovo 864,98 Lt vidutinio darbo užmokesčio
ir 2000 Lt neturtinės žalos. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad UAB ,,Disona“ indų plovėjos
darbo vieta Vilniaus darbo biržoje buvo registruota nuo 2007 m. rugsėjo 25 d. iki 2007 m. lapkričio 13 d.
Kad atsakovas atsisakė priimti ieškovę į darbą būtent dėl jos etninės priklausomybės, o tai draudžia
Konstitucija, Darbo kodeksas, ES direktyvos, įrodo ieškovės paaiškinimai, antstolio faktinių aplinkybių
konstatavimo protokolas, VšĮ Žmogaus teisių stebėjimo instituto testavimas ir liudytojų parodymai.
Bylos šalių pokalbio dėl darbo turinys ir kryptingumas (t.y. kad ieškovė gyvena tabore) leidžia teigti, jog
atsakovo administratorė aiškiai suprato ieškovės etninę kilmę, be to, apie ieškovės, kaip čigonės,
nepriėmimo į darbo priežastį minėjo vėliau apsilankiusioms pretendentėms. Vilniaus apygardos teismas
2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir
visapusiškai pagrįstą sprendimą ir nutarė Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. birželio 30 d.
sprendimą palikti iš esmės nepakeistą, patikslinant sprendimo rezoliucinę dalį dėl bylinėjimosi išlaidų
dalyje. Įvertinant tai, kad vadovaujantis nauja Lietuvos Respublikos teismų įstatymo redakcija teismų
praktiką formavimo teisė suteikta ir žemesnės pakopos teismams, manytume tai bus geras precedentas
nagrinėjant panašaus turinio skundus teismuose, pastaroji Vilniaus apygardos teismo nutartis taip pat
turės įtakos šios kategorijos skundų tyrimui.
31 pav. Asmenų, pateikusių skundus dėl diskriminacijos dėl rasės ir etninės
priklausomybės, pasiskirstymas pagal lytį (procentais):
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Kaip matyti iš pateiktos lentelės 2008 metais į tarnybą su skundais dėl diskriminacijos kreipėsi
daugiausia vyrai (2007 m. jų buvo 35 %), sąlyginai mažiau gauta prašymų iš asmenų grupių ir
organizacijų (2007 m. jų buvo 30%), kaip ir praėjusiais, su skundais į tarnybą kreipėsi 7 užsieniečiai, trys
iš jų skundėsi netinkamai suteiktomis paslaugomis, vienas dėl leidimo nuolat gyventi Lietuvoje
pratęsimo, trys skundai gauti iš pabėgėlių. Anksčiau tarnyba pabėgėlių skundų nėra gavusi. Vienas
skundas buvo dėl sveikatos draudimo Pagal Lietuvos Respublikos paramos teikimo užsieniečių, gavusių
prieglobstį Lietuvos Respublikoje, integracijos tvarką, sveikatos draudimo negali gauti vienišos jaunos
prieglobstį gavusios užsienietės moterys, kurios pagal tradicijas ir religiją negali atskirai gyventi ar dirbti,
ir jaunos mamos, auginančios 1-2 vaikus šeimose, kurių vyrai dirba, jei jie turi sveikatos draudimą, o
moterys tokio sveikatos draudimo neturi10. Atlikus išsamų skundo tyrimą paaiškėjo, kad ta aplinkybė,
kad vienišos jaunos prieglobstį gavusios užsienietės moterys, remiantis išpažįstamos religijos, tradicijų
normomis, negali gyventi bei dirbti atskirai, galėtų būti aiškinama kaip ribojanti veiklos laisvę, taigi ir
socialinės veiklos galimybes (užtikrinant pragyvenimo šaltinį ir pan.). Kita vertus, šis apribojimas nėra
sąlygotas diskriminacinio pobūdžio valstybės politikos – tai lemia atitinkama socialinė aplinka,
bendruomenė, kurioje minėtos moterys gyvena. Valstybė, formuodama savo socialinę politiką, neprivalo
atsižvelgti į kiekvienos etninės bendruomenės tradicijas, kadangi tai gali paskatinti skirtingą asmenų
traktavimą. Be to, pažymėtina, kad Lietuvos Respublikoje teisės normos turi viršenybę kitų socialinių
normų atžvilgiu. Abejotina, ar aukščiau minėta socialinio gyvenimo aplinkybė, norma (kai pilnametis
asmuo pasirenka tam tikrą visuomeninio sambūvio modelį ir jo socialinis elgesys atitinka tam tikrą
normų sistemą) galėtų būti tinkamas pagrindas konstatuoti objektyvų socialinės rizikos veiksnį, valstybės

10

Byla Nr. .(08-SN-100).
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pareigą atitinkamai pakeisti esamą teisinį reguliavimą, kai tuo pagrindu iki 60 mėnesių galėtų būti
pratęsiama parama vienišoms jaunoms prieglobstį gavusioms užsienietėms moterims, kurios, remiantis
išpažįstamos religijos, tradicijų normomis, negali gyventi atskirai. Remiantis šiais motyvais skundas
buvo atmestas.
Kitame pabėgėlių skunde dėl teisės savo nuožiūra skirti 2 procentus pajamų mokesčio buvo
priimtas palankus pareiškėjams sprendimas.
Pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą pabėgėliai neturi teisės savo
nuožiūra skirti 2 procentus pajamų mokesčio, tuo tarpu visi kiti tokią galimybę turi. Kauno dienos Centro
gyventojai mano, kad tokia situacija juos diskriminuoja, lyginant su kitais asmenimis, turinčiais darbą
Lietuvoje ir mokančiais mokesčius. Tyrimo eigoje paaiškėjo, kad Mokesčių inspekcijos darbuotojai
netinkamai (pabėgėliams nepalankiai) interpretavo įstatymus, dėl ko jie vėliau pačių pabėgėlių atsiprašė
ir galiausiai patvirtino, kad ir Lietuvoje laikinai gyvenantys užsieniečiai, turintys leidimą gyventi ir
dirbantys, turi teisę skirti 2 procentus pajamų mokesčio paramai savo nuožiūra.
Bendraujant su pabėgėliais telefonu ir Kauno dienos centre paaiškėjo, kad įvairių Lietuvos
institucijų pareigūnai nepalankiai pabėgėliams interpretuoja Lietuvos įstatymus, neinformuoja pabėgėlių
apie jiems palankias įstatymų aplinkybes. Pabėgėliai nenori būti našta mokesčių mokėtojams ir nori savo
darbu išlaikyti save. Jie teigia susidurią su tokiomis problemomis kaip nelegaliu jų įdarbinimu, žymiai
mažesniu, nei lietuviams, atlyginimu už tą patį darbą, nesumokėtais atlyginimais, niekinamu požiūriu į
pabėgėlių statusą turinčių žmonių darbą ir galimybes. Į šiuos klausimus reikėtų atsižvelgti formuojant
visuomenės teigiamą įvaizdį apie pabėgėlius ir prieglobsčio prašančius asmenis. Pabėgėliai susiduria su
dar vienu trūkumu – 2006 m Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitime (53
str. 6 d.) nustatyta, kad dėl leidimo nuolat gyventi galima kreiptis išlaikius ne tik lietuvių kalbos, bet ir
Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminą. Pagal Lietuvos valstybės paramos teikimo
užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje , integracijai tvarkos aprašą prieglobstį gavę užsieniečiai yra
mokomi lietuvių kalbos, bet nemokomi LR Konstitucijos pagrindų. Pasikeitus įstatymui yra tikslinga kuo
skubiau pakeisti ir socialinės integracijos tvarkos aprašą, suteikiant galimybes prieglobstį gavusiems
užsieniečiams integracijos laikotarpiu išmokti ne tik lietuvių kalbą, bet ir Konstitucijos pagrindus, tuo
sudarant reikiamas prielaidas tolesnei sėkmingai prieglobstį gavusių asmenų integracijai į Lietuvos
visuomenę. Siekiant paskatinti pabėgėlius labiau integruotis į Lietuvos visuomenę, tikslinga
rekomenduoti valstybės institucijoms, dirbančioms tautinių mažumų teisių užtikrinimo srityje,
organizuoti valstybinės kalbos kursus „naujųjų tautinių mažumų“ atstovams (imigrantams) jų
gyvenamose savivaldybėse.
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Informacija apie tris skundus dėl nepakančių ir žeminančių nacionalistinio pobūdžio komentarų
elektroninėje žiniasklaidoje, tame tarpe ir dėl jaunuolių diskriminacinio elgesio per 2008 m. kovo 11
eitynes buvo perduotos prokuratūrai ikiteisminiam tyrimui atlikti11.
Kaip nurodoma Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros specialiųjų tyrimų skyriaus darbo
ataskaitoje12, pastaruoju laiku buvo atkreiptas dėmesys ir į minėtos kategorijos nusikalstamų veikų, t.y.
diskriminavimo dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, religijos ar kitos grupinės priklausomybės bei
neapykantos kurstymo nusikalstamų veikų padarymo faktų latentiškumą. Apibendrinimo metu išnagrinėti
duomenys patvirtino, kad tiesiogiai nuo tokių veikų nukentėję asmenys ar juos atstovaujančios (ar pagal
savo veiklos pobūdį galinčios atstovauti) nevyriausybinės organizacijos ar net valstybės institucijos
nesikreipia į teisėsaugos institucijas (visu pirma prokuratūrą) dėl diskriminacijos ar kurstymo faktų
ikiteisminio tyrimo ir kaltininkų baudžiamojo persekiojimo. Paskutiniais metais buvo jaučiama kitokia
tendencija: visuomenė, įvairios nevyriausybinės organizacijos, asmenų lygiateisiškumo srityje
veikiančios valstybės institucijos pradeda reaguoti į šių nusikalstamų veikų padarymo faktus, aktyviau
praneša, kreipiasi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo dėl šios kategorijos veikų pradėjimo. Pasak
Generalinio prokuroro pavaduotojo G.Jasaičio13 ,,dar prieš 3–5 metus asmens lygiateisiškumui ir sąžinės
laisvei (Baudžiamojo kodekso XXV skyrius, Baudžiamojo kodekso 169-171 str.) oficialiai fiksuojamų
nusikalstamų veikų skaičius neviršijo 20, užpernai jų užfiksuota beveik 40, o pernai šis skaičius išaugo
iki šimto. Tokie statistiniai duomenys, viena vertus, rodo, kad visuomenė tapo nepakantesnė, kita vertus
– teisėsaugos institucijos, visuomeninės organizacijos veikia aktyviau, prokuratūra gauna daugiau
nukentėjusiųjų asmenų skundų ir juos rezultatyviai ištiria“. Atskiruose ikiteisminiuose tyrimuose Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas teikė specialisto išvadas.
Šiuo metu galiojančiame Baudžiamajame kodekse nėra normų, kuriose būtų tiesiogiai nurodyta,
kad baudžiamoji atsakomybė yra griežtinama, jei nusikalstama veika padaryta dėl nukentėjusiojo
priklausymo tam tikrai socialinei grupei. Galiojančio kodekso normose įtvirtinta tik bendra nuostata, kad
atsakomybe sunkinančia aplinkybe yra laikoma tai, kad nusikalstama veika padaryta dėl chuliganiškų
paskatų, t. y. siekiant pademonstruoti panieką nukentėjusiajam ir visuomenei dėl menkavertės ar be
jokios dingsties. Manytume, kad kuo greičiau reikėtų pritarti Lietuvos Respublikos Vyriausybės
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Nusikalstamų veikų, padaromų dėl rasinės, etninės, tautinės, religinės neapykantos, kitokios
netolerancijos ir diskriminavimo, ikiteisminių tyrimų rezultatų, problematikos, tendencijų ir prevencijos
priemonių apibendrinimas //prieiga per internetą www.lrgp.lt prisijungimo laikas 2009 m. vasario 14 d.
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teikiamam Baudžiamojo kodekso papildymo projektui, kuriuo siekiama mažinti „neapykantos
nusikalstamų veikų“ skaičių bei formuoti atvirą ir tolerantišką visuomenę.
Projektu siūloma sugriežtinti baudžiamąją atsakomybę už vadinamąsias „neapykantos
nusikalstamas veikas“ (angl. hate crimes), kitaip tariant, už nusikalstamas veikas, padaromas dėl
nukentėjusiojo asmens priklausymo tam tikrai socialinei grupei (dėl jo amžiaus, lyties, seksualinės
orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų).
Baudžiamąjį kodeksą papildžius nauja norma („veika padaryta dėl nukentėjusio asmens amžiaus,
lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų“), būtų patobulinta valstybės baudžiamoji politika, sugriežtinant atsakomybę už
grubius, žmogaus teisių pažeidimus, kuriems šiuo metu nėra skiriamas pakankamas dėmesys.
Baudžiamąjį kodeksą papildžius minėta norma, būtų pabrėžta aiški ir itin neigiama valstybės politika ne
tik „neapykantos nusikalstamų veikų“, bet netiesiogiai ir kitų formų diskriminacijos atžvilgiu. Projekto
nuostatos taip pat prisidėtų ne tik prie nusikalstamų veikų prevencijos bei teisingumo principo
įgyvendinimo, bet ir prie tolerancijos ugdymo visuomenėje.
Lietuvos Respublikos Seimo valdybos 2008 m. gegužės 9 d. Nr. 2227 sprendimu sudarytos darbo
grupės teisės aktų, susijusių su tautinės ir rasinės nesantaikos kurstymo apraiškomis, panašaus pobūdžio
nusikaltimų prevencija, analizei atlikti ir siūlymams dėl jų tobulinimo pateikti. Tarnybos atstovas
aktyviai dalyvavo šios grupės darbe.
Šios darbo grupės išdavoje grupė Seimo narių pasiūlė palengvinti pareigūnų, kovojančių prieš
rasistinius išpuolius bei rasinę neapykantą kurstančius asmenis, darbą.
Seime buvo įregistruotos Visuomenės informavimo įstatymo pataisos, kuriomis siekiama
praplėsti neapykantos pagrindų sąrašą pagal naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymą bei patikslinti
sąvokas „neapykantą kurstanti informacija“ ir „nuomonė“.
Baudžiamuosius nusižengimus padarę interneto komentatoriai dažnai atsakomybės išvengia, nes
ikiteisminio tyrimo metu laikosi pozicijos, jog prie publikuoto straipsnio nesiekė atlikti kurstymo
veiksmų, o esą tik pareiškė savo nuomonę.
Politikų pateiktose įstatymo pataisose teigiama, kad „neapykantą kurstanti informacija – tokia
žodžiu, raštu ar kitais būdais išreikšta informavimo produkcija ar atskiros jos dalys (žodžiai, teiginiai),
kuria propaguojama nacionalinė (tautinė), rasinė, religinė, seksualinė ar kitokia nesantaika, neapykanta ar
kitokia netolerancija, kuri yra grasinamo, įžeidžiančio, užgaulaus, kurstomo ar smurtą atskirų žmonių
grupių, jų narių ar turto atžvilgiu provokuojančio, nepakantaus jiems pobūdžio”.
Interneto komentatoriams būtina žinoti, kad bus apibrėžta ir nuomonės sąvoka: „Nuomonė –
visuomenės informavimo priemonėse skelbiamas požiūris, nusimanymas, nuovoka, supratimas, mintys
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arba komentarai apie bendro pobūdžio idėjas, faktų ir duomenų, reiškinių ar įvykių vertinimai, išvados ar
pastabos apie žinias, susijusias su tikrais įvykiais.
Nuomonė yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, tačiau nuomonė privalo
remtis faktais, pagrįstais argumentais, ji turi būti reiškiama sąžiningai ir etiškai, nepažeidžiant
tarptautiniuose ir piliečių teisių dokumentuose, ir Lietuvos Respublikos įstatymuose įtvirtintų žmogaus
teisių įgyvendinimo nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos
sąmoningai nenuslepiant ir neiškreipiant žinomų ir žinotinų faktų ir duomenų”14.
Šios įstatymo pataisos sulaukė nemažai kritikos, ypatingai aštriai šiais klausimais pasisakė
Lietuvos žurnalistų sąjunga, mes palaikytume jų poziciją, kad klausimas dar nėra pilnai išdiskutuotas,
tačiau prie jo būtina sugrįžti.

Visuomenės informavimo įstatymo 2, 46, 50 straipsnių papildymo ir pakeitimo įstatymo projektas Nr.
XP-3268 registruotas Lietuvos Respublikos Seime 2008 m. liepos 15d. prieiga per internetą 2009 m.
kovo 12 d.
14
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2.8. DISKRIMINACIJA DĖL KALBOS. SKUNDŲ TYRIMAI
Galimą diskriminacijos pagrindą dėl kalbos numatė naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymas.
Pradėjus galioti Lygių galimybių įstatymui nuo 2005 m. sausio 1 d. tarnyba yra nagrinėjusi panašaus
turinio skundus, tik jie buvo priskiriami diskriminacijai dėl etninės priklausomybės. Dauguma šių skundų
sudarė nuteistųjų arba esančių tardymo izoliatoriuje asmenų skundai dėl netinkamai suteikiamų vertėjo
paslaugų. Nei viename tų skundų nepavyko nustatyti diskriminacijos dėl objektyvių duomenų trūkumo.
Su šia problema Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba susidūrė savo iniciatyva nagrinėjusi
skundą dėl reikalavimo mokėti vietinę (lenkų kalbą) valstybės tarnautojams, pretenduojantiems dirbti
Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje15. Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijos tinklalapyje 2008 m. spalio 1 d. buvo paskelbtas konkursas
dviems pareigybėms, tai yra - Vaikų teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto ir Bendrojo skyriaus
personalo poskyrio vyriausiojo specialisto. Pretendentams į šias pareigybes be įvairių specialiųjų
reikalavimų nurodomas ir reikalavimas mokėti vietinę (lenkų) kalbą. Tyrimo metu dėl Bendrojo skyriaus
personalo poskyrio vyriausiojo specialisto pareigybės buvo nustatyta, kad pareigybės paskirtis –
užtikrinti savivaldybės administracijos struktūrinių ir struktūrinių teritorinių padalinių personalo veiklą.
Pagrindinės pareigybės funkcijos – administracinė veikla, personalo valdymas, t. y. funkcijos, susijusios
su personalu, jo apskaita, bylomis, dokumentacija (jos rengimu, tvarkymu, formavimu, kaupimu),
tarnybos (darbo) santykių, dokumentų įforminimu, taip pat su pretendentų į laisvas darbo vietas reikalais
(jų dokumentų registracija ir pan.), susirašinėjimas su valstybinėmis įstaigomis. Vertinant pastarąsias
funkcijas pažymėtina, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu 16 Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos tarp savęs susirašinėja
valstybine kalba (5 straipsnis). Todėl šiuo atveju lenkų kalbos mokėjimas kaip specialusis reikalavimas
yra nepateisinamas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, „lietuvių kalba, pagal
Konstituciją įgijusi valstybinės kalbos statusą, privalo būti vartojama visose valstybės ir savivaldos
institucijose, visose Lietuvoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose; įstatymai ir kiti teisės aktai
turi būti skelbiami valstybine kalba; raštvedyba, apskaitos, atskaitomybės, finansiniai dokumentai privalo
būti tvarkomi lietuvių kalba; valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės bei organizacijos
tarpusavyje susirašinėja valstybine kalba17. Skirtinga situacija dėl Vaikų teisių apsaugos skyriaus
vyriausiojo specialisto pareigybės. Šios pareigybės paskirtis – vykdyti vaiko teisių apsaugą, rūpintis
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Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas Dėl vardų ir pavardžių
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socialine ir teisine pagalba socialinės rizikos šeimoms, įgyvendinti specialias programas ir priemones,
susijusias su vaiko teisių apsauga. Pagrindinės pareigybės funkcijos yra administracinės (valdymo),
analitinės- tiriamosios, organizacinės, atstovaujamosios bei konsultacinės. Vykdant pagal pareigybę
priskirtas funkcijas, ypač konsultacines bei atstovaujamąsias, lenkų kalbos mokėjimas, pavyzdžiui,
bendraujant su lenkų tautybės asmenimis, (kurių remiantis 2001 m. gyventojų ir būsto surašymo
duomenimis
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yra 61, 3 proc.), konsultuojant socialinės rizikos šeimas, atstovaujant vaiko interesus ir

ginant vaiko teises, aiškinantis konkrečią padėtį, yra naudingas bei prasmingas, todėl lenkų kalbos
mokėjimas vertintinas kaip toks specialusis savivaldybės tarnautojo gebėjimas, kurio gali būti
reikalaujama. Taigi šiuo atveju lenkų kalbos mokėjimas kaip specialusis reikalavimas yra pateisinamas.
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pasisakęs19, kad valstybės tarnybai, kaip sistemai,
keliami profesionalumo, kvalifikuotumo reikalavimai suponuoja ir tai, kad teisės aktais gali būti nustatyti
ir specialieji reikalavimai asmenims, siekiantiems tam tikrų pareigų valstybės tarnyboje ar konkrečioje
valstybės arba savivaldybės įstaigoje, – specialiosios sąlygos siekiantiesiems tam tikrų pareigų valstybės
tarnyboje; šios specialiosios stojimo į valstybės tarnybą sąlygos gali būti diferencijuojamos pagal
atitinkamų pareigų valstybės tarnyboje turinį. Iš tokių reikalavimų – specialiųjų stojimo į valstybės
tarnybą sąlygų paminėtini profesinės kompetencijos, patirties, kalbų mokėjimo ir specialių žinių ar
įgūdžių ir panašūs reikalavimai, taip pat reikalavimai, susiję su stojančiojo reputacija, asmeninėmis
savybėmis ir kt., o priimant į tam tikras pareigas gali būti nustatomos labai įvairios specialiosios sąlygos,
pavyzdžiui, susijusios su asmens sveikata, fizinėmis galimybėmis, ryšiais su kitais asmenimis ir kt. Visi
nustatyti specialieji stojimo į valstybės tarnybą reikalavimai turi būti konstituciškai pateisinami,
priešingu atveju bus pažeista ir piliečio konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos
Respublikos valstybinę tarnybą, ir žmogaus konstitucinė teisė laisvai pasirinkti darbą ( Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas 20 ). Apibendrinus skundo tyrimo
metu surinktus dokumentus, teisės aktų nuostatas, buvo padaryta išvada, jog priimant į tam tikras
pareigas gali būti nustatomos specialiosios sąlygos, tačiau visi nustatyti specialieji stojimo į valstybės
tarnybą reikalavimai turi būti konstituciškai pateisinami. Todėl Lygių galimybių kontrolierė nusprendė
pasiūlyti Vilniaus savivaldybės administracijai peržiūrėti valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus ir
atsisakyti konstituciškai nepateisinamų, diskriminacinių pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių
Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys
www.tmid.lt, prisijungimo laikas 2008 m. gruodžio 12 d.
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2008 m. sausio 22 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl konkursų į valstybės
tarnautojų pareigas. // Valstybės žinios, 2008, Nr.10-350, konstatuojamos dalies 14 d.
20
2004 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimas ,,Dėl kai kurių teisės
aktų, kuriais reguliuojami valstybės tarnybos ir su ja susiję santykiai, atitikties Lietuvos Respublikos
Konstitucijai ir įstatymams // Valstybės žinios, 2004, Nr.181-6708.
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įstatymą nuostatas, specialiųjų reikalavimų asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą, apie priimtą
sprendimą informuoti Lygių galimybių kontrolierių, o taip pat pasiūlyti Valstybės tarnybos
departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sukonkretinti elektroninėje
svetainėje adresu http://www.vtd.lt/index.php?2104934597 esantį išaiškinimą Dėl valstybės tarnautojų
pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos, detalizuojant, kokiais atvejais vietinė kalba gali būti
specialiuoju reikalavimu stojant į valstybės tarnybą ir kokiais atvejais šis reikalavimas yra
nepateisinamas ir perteklinis.
Daug skundų tarnyba buvo gavusi iš laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų kuriuose
nurodoma, kad rusakalbiai nuteistieji jaučiasi diskriminuojami dėl socialinės ir tautinės priklausomybės,
nes pataisos namų administracija nesudaro galimybės gauti informacijos gimtąja kalba. Pastarieji gali
žiūrėti TV laidas lietuvių kalba (4 kanalai) ir vokiečių kalba (7 kanalai). Kaip nurodoma kai kurių
pareiškėjų skunduose, jie sutinka kompensuoti papildomų įrenginių sumontavimo išlaidas, kurių pagalba
galėtų matyti TV programas jiems suprantama rusų kalba, tačiau Pravieniškių 1-ųjų pataisos namų
administracija atsisako, tuo pažeisdama jų teises į informaciją gimtąja kalba. Ištyrus skundą nustatyta,
kad Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso21 11straipsnio ,,Bendrosios nuteistųjų teisės“ 1
dalies 1 punkte nustatyta: jog nuteistieji turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka gauti rašytinę informaciją
apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises ir pareigas. Šią informaciją bausmės vykdymo
institucija pateikia lietuvių kalba arba nuteistojo gimtąja kalba, arba ta kalba, kurią nuteistasis supranta.
Kitų įpareigojimų pataisos įstaigų administracijai dėl informacijos teikimo nuteistiesiems jiems
suprantama kalba bausmių vykdymą reglamentuojantys teisės aktai nenumato.
Pravieniškių 1-uosiuose pataisos namuose nuteistiesiems, nesuprantantiems lietuvių kalbos,
rašytinė informacija apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas teikiama anglų ir rusų kalbomis. Nemaža
dalis personalo moka rusiškai ir angliškai, yra galinčių susikalbėti lenkiškai. Šie darbuotojai teikia
nuteistiesiems jiems aktualią informaciją žodžiu. Kitą informaciją nesuprantantys lietuvių kalbos
nuteistieji gali gauti klausydami radijo laidų, skaitydami spaudą. Pravieniškių 1-uosiuose pataisos
namuose šiuo metu turimos techninės galimybės leidžia nuteistiesiems žiūrėti keturis pagrindinius
nacionalinės televizijos ir kelis Vokietijos televizijos kanalus. Norint padidinti nuteistiesiems prieinamų
televizijos kanalų skaičių Pravieniškių 1-uosiuose pataisos namuose, reikalingos pakankamai didelės
investicijos į techninę įrangą bei paslaugų pirkimą, kurioms šiuo metu įstaiga neturi lėšų. Įrangos ir
paslaugų įsigijimui nuteistųjų lėšomis nėra teisinio pagrindo. Pažymėtina, kad absoliuti dauguma
rusakalbių nuteistųjų yra Lietuvos Respublikos piliečiai ir lietuvių kalbą daugiau ar mažiau moka.
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Žvelgiant į susidariusią situaciją tarptautinių teisės aktų, draudžiančių tiesioginę ir netiesioginę
diskriminaciją, požiūriu, pažymėtina, kad Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos
konvencijoje (toliau – EŽTK) diskriminacija lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar
kitokių pažiūrų, tautinės ar socialinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar
kitais pagrindais yra draudžiama 14 straipsniu ir 12 protokolu. Tačiau „savarankiškas“ diskriminacijos
draudimas yra įtvirtintas tik EŽTK 12 protokole, kurio Lietuvos Respublika nėra ratifikavusi. Lietuva
nėra ratifikavusi ir Europos regioninių ar mažumų kalbų chartijos.
1955 Ženevoje Pirmajame Jungtinių Tautų kongrese dėl nusikaltimų prevencijos ir elgesio su
pažeidėjais (First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders)
buvo priimtos Minimalios elgesio su kaliniais taisyklės (toliau – taisyklės), kurios buvo patvirtintos 1955
m. liepos 31 d. ir 1977 m. gegužės 13 d. Ekonominės ir socialinės tarybos rezoliucijomis atitinkamai 663
C (XXIV) ir 2076 (LXII). Šios taisyklės valstybėms nėra privalomos, tačiau rekomenduojama į jas
atsižvelgti siekiant užtikrinti minimalias elgesio su kaliniais taisykles. Šių taisyklių 39 punkte yra
numatyta, kad kaliniai reguliariai turi būti informuojami apie svarbesnius įvykius įvairiomis informacijos
priemonėmis, įskaitant laikraščius, televiziją ir pan. Tačiau, viena vertus, nėra aišku, ar pagal šias
taisykles informacija turi būti suteikiama tos šalies, kurioje yra įkalinimo įstaiga, valstybine kalba ar
kalinio gimtąja kalba, ir, antra vertus, manytume, kad įvertinus informacinių priemonių visumą ir
galimybę gauti informaciją kitomis priemonėmis nei TV kanalais rusų kalba, abejotina, ar nesuteikiant
teisės žiūrėti TV kanalų rusų kalba, būtų pažeidžiamos šios Minimalios elgesio su kaliniais taisyklės.
Pagal Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos 10 str. šalys prisiėmė įsipareigojimus pripažinti
kiekvieno tautinei mažumai priklausančio asmens teisę laisvai ir nevaržomai, privačiai ir viešai, žodžiu ir
raštu vartoti savo mažumos kalbą, taip pat vietovėse, kuriose tradiciškai arba gausiai gyvena tautinėms
mažumoms priklausantys asmenys, sudaryti sąlygas vartoti tautinės mažumos kalbą bendraujant su
administracinės valdžios institucijomis, jeigu tam yra realus poreikis. Įvertinant minėtas aplinkybes,
Lygių galimybių kontrolierė nusprendė atmesti skundą, nes nepasitvirtino jame nurodyti pažeidimai.
Tam tikrą aiškumą šiuo klausimu įneša besiformuojanti teismų praktika. Paminėtina 2009 m.
sausio 30 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A-753152/2009, kurioje pasisakoma dėl Tautinių mažumų įstatymo 4 ir 5 straipsniuose numatyta tautinių
mažumų teisė administraciniuose teritoriniuose vienetuose esančiose įstaigose, organizacijose bei
viešuose užrašuose greta lietuvių kalbos vartoti ir tautinės mažumos kalbą yra principinio pobūdžio, realų
poveikį įgysianti tik priėmus konkretizuojančias teisės normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių
bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268,
1999 m.). Valstybinės kalbos įstatymo 14 straipsnyje nustatyta, kad oficialios, sunormintos vietovardžių
lytys Lietuvos Respublikoje rašomos valstybine kalba. Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad
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Lietuvos Respublikoje vieši užrašai yra valstybine kalba, o šio straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad
valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose,
spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir
paslaugų pavadinimuose bei aprašuose. Pagal Valstybinės kalbos įstatymo 18 straipsnio 1 dalį tautinių
bendrijų organizacijų pavadinimai, jų informaciniai užrašai greta valstybinės kalbos gali būti pateikiami
ir kitomis kalbomis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395 patvirtintų
Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į
apskaitą taisyklių 18 punkte (2003 m. spalio 7 d. nutarimo Nr. 1231 redakcija) įtvirtinta, jog gatvės
pavadinimas gali būti vartojamas tik įregistruotas Registre.
Tautinių mažumų įstatymo 4 straipsnyje (1991 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. I-1007 redakcija)
nustatyta, kad administracinių teritorinių vienetų, kuriuose kompaktiškai gyvena kuri nors tautinė
mažuma, vietos įstaigose ir organizacijose greta valstybinės kalbos vartojama tos tautos mažumos
(vietinė) kalba. Šio įstatymo 5 straipsnyje (1991 m. sausio 29 d. įstatymo Nr. I-1007 redakcija) nurodyta,
jog 4 straipsnyje minimuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose informaciniai užrašai greta
lietuvių kalbos gali būti ir tautinės mažumos (vietine) kalba.
Minėtų teisės normų gramatinis, sisteminis ir teleologinis aiškinimas suponuoja išvadą, kad
Valstybinės kalbos įstatymas tautinių mažumų, t. y. neoficialių kalbų vartojimo nereglamentuoja, o
Tautinių mažumų įstatymo 4 ir 5 straipsniuose yra įteisinta tik bendro pobūdžio tautinei mažumai
priklausančių asmenų teisė vartoti vietos įstaigose ir organizacijose gimtąją kalbą greta valstybinės
kalbos, tačiau šis įstatymas nereguliuoja kalbos vartojimo viešajame valstybės gyvenime. Tuo tarpu
gyvenamųjų vietų gatvių pavadinimų lentelėse gali būti vartojama tik oficiali vietovardžių forma, nes tai
susiję su valstybinės kalbos vartojimu viešajame gyvenime, ir tokia informacija nepatenka į Valstybinės
kalbos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies reglamentavimo sferą. Teisėjų kolegija dar kartą pažymi, kad
Valstybinės kalbos įstatymo 18 straipsnyje konkrečiai nustatyta galimybė greta valstybinės kalbos
pateikti ir kitomis kalbomis tik tautinių bendrijų organizacijų pavadinimus ir jų informacinius užrašus.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija, aiškindama
,,Tautinių mažumų įstatymo normas 1999 m. rugsėjo 14 d. nutartyje (Civilinė byla Nr. 3K-7-268/1999)
taip pat konstatavo, kad Tautinių mažumų įstatymo 4 straipsnyje iš esmės įtvirtinta tik programinė
nuostata ir teisinis principas, kuriuos valstybė įsipareigoja gerbti, siekdama garantuoti tautinių mažumų
apsaugą. Tautinės mažumos gyventojų galimybė vartoti vietos įstaigose tos tautos mažumos kalbą sudaro
sąlygas išvengti gyventojų diskriminacijos kalbos atžvilgiu, padeda operatyviau spręsti jų ekonominius,
socialinius ir buities klausimus. Taigi į Tautinių mažumų įstatymo 4 straipsnio turinį įeina sudarymas
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sąlygų vartoti gimtąją kalbą santykiuose tarp tautinei mažumai priklausančių asmenų ir administracinės
valdžios, nepakeičiant valstybinės kalbos ir nepažeidžiant Valstybinės kalbos įstatymo reikalavimų“.
Visgi mūsų nuomone, reikėtų artimiausiu metu priimti Tautinių mažumų įstatymą, kurio
dvidešimtmetį šįmet švęsime, siekiant išvengti kolizijos tarp Tautinių mažumų įstatymo ir Valstybinės
kalbos įstatymo, kadangi pastarasis nustato, jog visuose viešuose ženkluose turi būti naudojama
valstybinė kalba, o mažumų kalbas leidžiama naudoti tik tautines mažumas atstovaujančių organizacijų
pavadinimuose. Tačiau Tautinių mažumų įstatymas nustato, kad administracinių teritorinių vienetų,
kuriuose kompaktiškai gyvena kuri nors tautinė mažuma, vietos įstaigose ir organizacijose greta
valstybinės kalbos vartojama tos tautos mažumos (vietinė) kalba Įstatymų leidėjui reikėtų pagalvoti ir
apie konkretizuojančias šių dviejų įstatymų taikymo normas, į ką nurodo ir teismų praktika. (Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 1999 m. rugsėjo 14 d. nutartis
civilinėje byloje Nr. 3K-7-268, 1999 m.).
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2.9 DISKRIMINACIJA DĖL SOCIALINĖS PADĖTIES. SKUNDŲ TYRIMAI
Diskriminacija dėl socialinės padėties yra nediskriminavimo pagrindas, numatytas naujos
redakcijos Lygių galimybių įstatyme. Kaip nurodo Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 6 dalis
socialinė padėtis – tai fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis ir studijos mokslo
ir studijų sistemai priklausančiose įstaigose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose
nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi susiję
veiksniai. Pažymėtina, kad tokiu būdu apibrėžta socialinė padėtis apima labai daug veiksnių (kintamųjų).
Dėl diskriminavimo socialinės padėties pagrindu tarnyba per 2008 metų antrąjį pusmetį gavo
daugiausia skundų. Pirmą kartą per tarnybos gyvavimo laikotarpį šie skundai viršijo dėl lyties
diskriminavimo pagrindą. Kaip matyti iš pateiktos diagramos daugiausia kreipėsi vyrai, keletą skundų
pateikė profesinės sąjungos, vieną tyrimą dėl nepriėmimo į darbą dėl socialinės padėties Lygių galimybių
kontrolierė pradėjo savo iniciatyva (pažymos santrauka pateikiama skyriaus pabaigoje)
Kaip rodo žemiau pateikiama diagrama, dėl diskriminacijos socialinės padėties pagrindu
daugiausia kreipėsi vyrai (58 proc.). Dalyje jų sprendimai nepriimti dėl procesinių terminų trukmės.
32 pav. Asmenų, pateikusių skundus dėl diskriminacijos dėl socialinės padėties,
pasiskirstymas pagal lytį (procentais):
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Darbo ir socialinių tyrimų instituto bei etninių tyrimų centro 2008 m. rugsėjo-spalio mėnesį
atlikto sociologinio tyrimo duomenimis22 trečdalis respondentų nurodė, kad labai paplitusi diskriminacija
dėl socialinės padėties. Į klausimą „Ar per paskutinius 12 mėnesių Lietuvoje Jūs asmeniškai jautėtės
diskriminuojamas ar persekiojamas dėl vienos ar kelių iš šių priežasčių?“ asmens finansinę padėtį ar
žemesnę socialinę padėtį nurodė 13 proc. diskriminaciją patyrusių Lietuvos gyventojų.
Daugiausia skundų dėl socialinės padėties gauta darbo santykių srityje, valdžios ir valdymo
institucijų veiklos klausimais, socialinės apsaugos srityje. Tai rodo žemiau pateikiama diagrama.
33 pav. Skundų bei kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų dėl diskriminacijos dėl socialinės
padėties galimų pažeidimų sritys (procentais):

P až eidimų s ritys (proc entais )
D arbo s antykiai 80%
Š vietimas 2 %
P rekės ir pas laugos 7%
S ocialinė aps auga 8%
Valdžios ir valdymo ins titucijų
veikla, 3%

Gilėjant ekonominei krizei tikėtina, kad šios kategorijos skundų turėtų padaugėti.

Galimų diskriminacijos apraiškų, naujai numatytų Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatyme, bei
visuomenės tolerancijos įvairioms socialinėms grupėms įvertinimas ir lyginamoji analizė, 2008 // Tyrimą
užsakė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
22
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2008 m. rugsėjo 11 d. interneto portale infolex.lt pastebėtas UAB „Tikroji turto kaina“ Skyrybų
centro darbo skelbimas, kuriame tarp įvairių reikalavimų teisininkams, norintiems įsidarbinti, buvo
išdėstyti šie reikalavimai:
1. Aukštasis universitetinis teisinis išsilavinimas arba neakivaizdinės studijos 4-5 kurse Vilniaus
universiteto teisės fakultete.
2. Maloni išvaizda.
Kadangi keletas panašaus pobūdžio skundų buvo gauta ir anksčiau, tačiau Įstatymas nenumatė
tokio diskriminavimo pagrindo, Lygių galimybių kontrolierė priėmė sprendimą savo iniciatyva atlikti
tyrimą šiuo klausimu. Tyrimo metu nustatyta, jog UAB „Tikroji turto kaina“ Skyrybų centras darbo
skelbime, paskelbtame interneto portale infolex.lt, teisininko pareigybei nustatė studijų Vilniaus
universiteto Teisės fakultete reikalavimą, kuris apribojo kituose universitetuose studijuojančių asmenų
galimybes įsidarbinti. UAB „Tikroji turto kaina“ Skyrybų centro direktorius S.V. nenurodė objektyvių
aplinkybių, dėl kurių reikalavimas būti konkretaus universiteto studentu galėtų būti objektyviai
pateisinamas. Todėl darytina išvada, jog UAB „Tikroji turto kaina“ Skyrybų centras, darbo skelbime
nurodydamas reikalavimą kandidatui būti konkretaus universiteto studentu, nesilaikė Lygių galimybių
įstatymo 11 straipsnyje numatyto draudimo skelbimuose priimti į darbą teikti pirmenybę (be kitų
pagrindų) socialinės padėties pagrindu, todėl vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 14 straipsniu bei
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 6 punktu, lygių galimybių kontrolierė įspėjo UAB
„Tikroji turto kaina“ Skyrybų centro direktorių S. V. dėl padaryto Lygių galimybių įstatymo 11
straipsnio pažeidimo.23
*

*

*

Pareiškėjas savo skunde Lygių galimybių kontrolierei nurodė, kad jis Krašto apsaugos sistemoje
išdirbo 30 metų ir jam buvo paskirta pareigūnų ir karių pensija. 2008 metų rugpjūčio 11 d. paaiškėjo, jog
didėjant bazinei mėnesinei algai (BMA), jam už tarnybą skiriama pareigūnų ir karių pensija
nebeindeksuojama. Dėl šios priežasties pareiškėjas kreipėsi į Krašto apsaugos ir Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijas su prašymu paaiškinti pensijų neindeksavimo priežastis. Gautame atsakyme
pareiškėjui buvo paaiškinta, kad įstatymų leidėjas pakeitė Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių
valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnį, todėl pagal šiuo metu galiojančią 7 straipsnio redakciją
perskaičiuoti jam pensiją pagal naujai patvirtintą bazinę mėnesinę algą Krašto apsaugos ministerija esą
neturi teisinio pagrindo.
23
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Skundo autorius nurodė, kad ministerijos paaiškinimas dėl priimto sprendimo jo neįtikino ir todėl
prašo padėti išsiaiškinti, ar ministerija, paskyrusi jam pareigūnų ir karių valstybinę pensiją BMA
vienetais ir ankščiau indeksavusi šią pensiją keičiantis BMA, dabartiniu atsisakymu tęsti tokį
indeksavimą tiesiogiai nepažeidė jo tarptautiniuose žmogaus ir piliečių teisių dokumentuose ir Lietuvos
Respublikos įstatymuose įtvirtintų teisių ir nediskriminavo socialinės padėties pagrindu.
Atlikus skundo tyrimą, paaiškėjo, kad Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių
pensijų įstatymo 7 straipsnyje numatyta, jog pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama
pagal paskutinio mėnesio, kurį pareigūnas ar karys nustoja eiti pareigas, jam nustatytą darbo užmokestį. Į
šį darbo užmokestį įskaitoma pareiginė alga (tarnybinis atlyginimas), taip pat priedai už tarnybos
Lietuvos valstybei stažą, laipsnį (tarnybinį rangą), kvalifikacinę kategoriją (kvalifikacinį rangą), kai šie
priedai mokami įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau Įstatyme nenumatyta, jog paskirtos pensijos gali būti
indeksuojamos ar kitaip didinamos, kai tuo tarpu Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo 16 straipsnyje (Metų draudžiamosios pajamos), nurodyta, jog einamųjų metų
draudžiamąsias pajamas ne rečiau kaip kartą per metus Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos
teikimu tvirtina Vyriausybė, nustatydama šių pajamų taikymo pradžią. Einamųjų metų draudžiamosios
pajamos apskaičiuojamos pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybos patvirtintą metodiką,
atsižvelgiant į atitinkamų metų ar atitinkamo metų laikotarpio Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžeto pajamas ir išlaidas. Pagal šias draudžiamąsias pajamas apskaičiuojama valstybinės socialinio
draudimo senatvės pensijos papildoma dalis (24 straipsnis). Be to, įstatymo 13 straipsnyje (Valstybinės
socialinio draudimo bazinės pensijos dydis), nurodyta, jog Valstybinės socialinio draudimo bazinės
pensijos dydis negali būti mažesnis už 110 procentų minimalaus gyvenimo lygio (MGL), o 58 straipsnyje
išdėstytos Valstybinių socialinio draudimo senatvės ir invalidumo pensijų padidinimo nuo 2004 m. kovo
1 d. sąlygos.
Kaip matyti iš šių įstatymų nuostatų pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą skiriama
pagal paskutinio mėnesio pajamas, kurį pareigūnas ar karys nustoja eiti pareigas, o valstybinių socialinio
draudimo pensijų apskaičiuojama pagal dvidešimt penkerius to asmens pasirinktus palankiausius
kalendorinius. Jeigu į valstybinę socialinę draudimo pensiją pretenduojantis asmuo gali pasirinkti iš
kokių metų jam ją paskaičiuotų, tai, asmuo pretenduojantis gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją to
padaryti negali.
Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo sąvokomis, lygių galimybių
įstatymo pažeidimas – diskriminacija - siejama su konkrečiu asmeniu (asmenų grupe), t.y. su subjektu,
kuris dėl jį apibūdinančių požymių (lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos ) patyrė, patiria ar

galėjo patirti diskriminaciją įstatymo taikomose srityse. Todėl, vertinant Lietuvos Respublikos vidaus
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reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų
departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
įstatymo nuostatas, reikėtų pastebėti, kad jos neatitinka Lygių galimybių įstatymo reikalavimų ir gali būti
vertinamos kaip diskriminuojančios asmenį (asmenų grupę) socialinės padėties pagrindu. Kadangi šiuo
atveju vienai asmenų grupei sudaromos geresnės sąlygos nei kitai asmenų grupei
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes ir, vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 15
straipsnio 2 dalimi ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 2 punktu, Lygių galimybių
kontrolierė nusprendė siūlyti Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų, Teisės ir teisėtvarkos bei
Žmogaus teisių komitetams apsvarstyti galimybes keisti galiojančias Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų
departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų
įstatymo 7 straipsnio 1 dalies įstatymines nuostatas, kurios neatitinka Lygių galimybių įstatymui,
nustatant, vienodas valstybines ar karių pensijas gaunantiems asmenims, sąlygas gauti indeksuotas
pensijas, taip pat apsvarstyti galimybę patikslinti teisės normas, nustatančias šių pensijų skyrimo ir
paskaičiavimo tvarką.24
*

*

*

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba gavo Plungės gyventojo skundą dėl pensinio amžiaus
žmonių diskriminavimo. Pareiškėjas teigia, kad pagal nustatytą mokėjimo tvarką už šiukšlių išvežimą
kiekvieno buto gyventojai moka nustatytą mokestį, neatsižvelgiant į tai, kiek tame bute gyvena žmonių,
t.y. kiek oficialiai žmonių yra deklaravę savo gyvenamąją vietą tame bute. Skunde taip pat nurodyta, kad
buto gyventojai moka šiukšlių išvežimo mokestį už tam tikrą kiekį šiukšlių, kuris esą taip pat nėra
diferencijuojamas atsižvelgiant į bute gyvenančių žmonių skaičių.
Pareiškėjo nuomone, toks šiukšlių išvežimo mokesčio nustatymas diskriminuoja vienišus žmones,
pensinio amžiaus žmonės, kurie dažniausiai gyveną vieni (arba dviese) ir kurie suvartoja ženkliai mažiau
produktų bei išmeta žymiai mažiau atliekų nei jauni žmonės, gyvenantys su vaikais.
Skundo tyrimo metu paaiškėjo, kad Plungės rajono savivaldybėje vietinės rinkliavos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydis nėra diferencijuojamas, atsižvelgiant į gyvenamojo
ploto dydį, gyventojų bute skaičių, buto savininko socialinę padėtį ar kitus principus, kaip tai daroma
kitose savivaldybėse. Todėl tikėtina, kad vienodo dydžio rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą nustatymas visiems atliekų turėtojams – buto savininkams gali būti palankus didelėms
šeimoms, sunaudojančioms daug produktų ir turinčioms daug atliekų bei gyvenančioms tiek mažo, tiek
didelio ploto butuose. Tačiau minėtas lygiavos principas arba vienodo dydžio rinkliavos nustatymas gali
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būti mažiau palankus mažoms šeimoms arba vienišiems asmenims, ypač vienišiems pensinio amžiaus,
socialiai remtiniems žmonėms, sunaudojantiems ženkliai mažiau produktų ir todėl turintiems žymiai
mažiau atliekų. Taigi fiksuotos rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymas
atsižvelgiant į turto vienetą (butą) gali būti traktuojamas kaip netiesioginė diskriminacija dėl socialinės
padėties.
Komunalinių atliekų surinkimas ir tvarkymas yra atitinkamo subjekto teikiama paslauga Plungės
rajono gyventojams, už kurią paslaugos gavėjai-atliekų turėtojai- moka nustatytą mokestį (rinkliavą).
Vadovaujantis Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnio 1 punkto nuostatomis visiems vartotojams turėti
būti sudarytos vienodos sąlygos naudotis komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugomis ir
visiems vartotojams, nepaisant socialinės padėties ar kitų įstatyme nustatytų požymių, turi būti nustatytos
vienodos apmokėjimo sąlygos už teikiamas paslaugas.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lygių galimybių įstatymo 5 straipsnio 1 punktas įpareigoja valstybės
ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų
įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.
Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes ir, vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 15 straipsniu bei
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 24 straipsnio 2 punktu, Lygių galimybių kontrolierė nusprendė
siūlyti Plungės rajono savivaldybės tarybai pakeisti (papildyti) 2007-12-20 Plungės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. TI-13-279 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
bazinių dydžių patvirtinimo“ patvirtintus rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą
nustatymo principus taip, kad Plungės rajono gyventojai nepatirtų tiesioginės ar netiesioginės
diskriminacijos dėl socialinės padėties25.

25

Byla Nr.(08)-SN-49

100

2.10 DISKRIMINACINIAI SKELBIMAI
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 straipsnis nustato, jog skelbimuose priimti į darbą,
valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę vienai iš
lyčių, reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus įstatyme
numatytus atvejus), privatų gyvenimą ar šeimos planus.
Lygių galimybių įstatymo 11 straipsnyje nustatyta, jog skelbimuose priimti į darbą, valstybės
tarnybą arba mokytis draudžiama nurodyti reikalavimus, suteikiančius pirmenybę lyties, rasės, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos,
negalios, etninės priklausomybės, religijos pagrindu, išskyrus įstatyme nustatytus atvejus.
2008 metais Tarnybos darbuotojai stebėjo spaudoje bei internete platinamus skelbimus.
Ataskaitiniais metais skalbimuose, kviečiančiuose mokytis, diskriminacinio pobūdžio reikalavimų
neužfiksuota. Pažymėtina, jog kaip ir visais Tarnybos veiklos metais, daugiausia neatitikimų aukščiau
minėtoms įstatymų nuostatoms pastebėta privataus sektoriaus įmonių darbo skelbimuose.
34 pav. Paklausimų dėl diskriminacinio pobūdžio skelbimų valstybinėms įstaigoms ir privačioms
įmonėms santykio pokytis
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Tarp pastebėtų įstatymų nuostatoms prieštaraujančių darbo skelbimų kaip ir anksčiau absoliučią
daugumą sudarė darbo skelbimai, kuriuose pareigų pavadinimas būdavo išreikštas moteriškosios giminės
daiktavardžiu, nors pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutarimą Nr. 5(74)
pareigų, profesijų, teisinio statuso, rangų, titulų, mokslo laipsnių ir panašūs pavadinimai apibendrintai
reiškiami vyriškosios giminės daiktavardžiais. Dalis darbdavių iki šiol tam tikras pareigas (pvz. valytojo,
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siuvėjo, kirpėjo, buhalterio, sekretoriaus) laiko išskirtinai moteriškomis. Žymiai rečiau pageidaujama
kandidato lytis skelbimuose nurodyta tiesiogiai. Pastebėtina tendencija, kad siekdamas užmaskuoti iš
anksto suformuotą nuostatą apie pageidaujamą pretendento lytį, darbdavys dažnai rašo „reikalinga
administratorė (-ius), vairuotojas (-a)“.
Kitas gana dažnai pasitaikęs diskriminacinio pobūdžio reikalavimas darbo skelbimuose –
pretendentų amžiaus apribojimai. Taip pat užfiksuoti pavieniai apribojimų dėl kalbos ir socialinės
padėties taikymo atvejai.
Pastebėjus darbo skelbimą, neatitinkantį minėtų įstatymų nuostatų, darbdaviui būdavo
išsiunčiamas įspėjimas bei reikalaujama paaiškinti, dėl kokių motyvų bei kuo vadovaujantis darbo
skelbime nurodyti diskriminacinio pobūdžio reikalavimai pretendentams. Dažniausiai darbdaviai
teisindavosi įstatymų neatitinkančius reikalavimus ar apribojimus nurodę ne iš blogos valios, nežinodami
įstatymų reikalavimų, taip pat tačiau neigdavo teikiantys pirmenybę tam tikros lyties ar amžiaus
pretendentams bei nurodydavo, jog iš tikrųjų jiems svarbu tik pretendento kvalifikacija ir sugebėjimai.
Dėl pareigų nurodymo moteriškosios lyties daiktavardžiu darbdaviai teisindavosi padaryta rašybos klaida
ar Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nustatytų taisyklių nežinojimu.
Darbdaviai dažniausiai atsiprašydavo už, jų teigimu, „neapsižiūrėjimą“, padėkodavo už
informaciją apie įstatymų reikalavimus, imdavosi priemonių ištaisyti skelbimus bei žadėdavo panašių
klaidų nekartoti.
Pakartotinai, po Tarnybos kreipimosi, to paties darbdavio skelbtų diskriminacinių skelbimų
nebuvo pastebėta.
Ataskaitiniais metais taip pat pastebėta atvejų, kai įmonės savo interneto tinklapiuose darbo
ieškantiems asmenims siūlydavo užpildyti anketas, kurių klausimai prieštaravo Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatyme nustatytam draudimui reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie jų
šeiminę padėtį, amžių (išskyrus įstatyme numatytus atvejus), privatų gyvenimą ar šeimos planus. Po
Tarnybos kreipimosi darbdaviai anketas koreguodavo pagal įstatymo reikalavimus.
Pasitaikė atvejų, kuomet į Tarnybą darbdavys ar įdarbinimo agentūra kreipdavosi prieš
paskelbdami darbo skelbimą, norėdami būti tikri, jog numatomas paskelbti darbo skelbimas atitinka
įstatymų reikalavimus, šiais atvejais jiems būdavo suteikiama išsami informacija.
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3. INFORMACINĖ VEIKLA
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbo viešumas nuolat išlieka esminiu veiklos prioritetu.
Viešumas ne tik padeda visuomenę informuoti apie tarnybos tikslus, bet ir jų siekti. Informuojama apie
priimamus sprendimus, nagrinėjamus skundus, vykdomus projektus, tobulinamus Moterų ir vyrų lygių
galimybių bei Lygių galimybių įstatymus.
Viešumo principui būdingas ne tik informacijos atvirumas ir jos prieinamumas, bet ir
vykdomosios valdžios institucijų ir jos pareigūnų atskaitomybė klausimais, susijusiais su piliečių
interesais. Visi teisės norminiai aktai, susiję su žmogaus ir piliečio teisėmis, laisvėmis ir pareigomis,
negali būti vykdomosios valdžios institucijų priimami ir taikomi, jeigu nebuvo oficialiai paskelbti
visuotinai apsvarstyti. Be atvirumo, viešumo negalima rimtai kalbėti apie demokratinę ir teisinę valstybę.
Tarnybos viešieji ryšiai siejami ne tik su visuomenės informavimu, abipusio dialogo su įvairiomis
auditorijomis užmezgimu ir palaikymu, švietimu, bet taip pat ir su prevencine veikla, kadangi ryškiausių
diskriminacijos atvejų paviešinimas kartais yra pranašesnė priemonė už kitas įstatyme numatytas ir lygių
galimybių kontrolieriaus taikomas sankcijas.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje sėkmingai diegiama strateginių viešųjų ryšių idėja – tai
reiškia, jog siekiama, kad tarnybos misija, vizija būtų vykdoma, neatsiejant nuo viešųjų ryšių reikalavimų
aspekto. Aktyviai ir nuolat puoselėjamos viešumo idėjos, palaikoma viešumo kaip tarnybos veiklos
prioriteto svarba. Lygių galimybių užtikrinimo sėkmę garantuoja ne tik tarnybos veiklos
profesionalumas, viešumas, bet ir skaidrumas.
Tarnybos veiklos viešumą reglamentuoja Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 28 straipsnis.
Jame nustatyta, kad informacija žiniasklaidai apie skundo dėl lygių teisių pažeidimo tyrimą teikiama tik
pareiškėjui sutikus. Tai būtina sąlyga, kad nukentėjęs asmuo galėtų kreiptis į kontrolierių ir nebijotų, jog
be jo sutikimo bus viešai paskelbta apie pareiškimo tyrimo aplinkybes. Tarnybos darbuotojai visada
kreipiasi į pasiskundusį asmenį dėl sutikimo pateikti informaciją žiniasklaidai, ir per visus septynerius
tarnybos gyvavimo metus nebuvo nė vieno apskųsto atvejo dėl netinkamo skundo aplinkybių
paviešinimo.
Tarp žiniasklaidos atstovų ir tarnybos išlaikoma aktyvi dvipusė simetrinė komunikacija –
bendravimas su žiniasklaida neapsiriboja vien vienpusiais tarnybos platinamais pranešimais spaudai ar
kitokiu informacijos pateikimu. Šalys viena kitai nuolat išreiškia pageidavimus, komentarus, reaguoja į
viena kitos veiksmus. Žurnalistams, besikreipiantiems į tarnybą, pagal galimybes stengiamasi suteikti
juos dominančią informaciją. Tarnyba rengia visuomenės informavimo planus, kaupia spaudos straipsnių
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apie tarnybos veiklą archyvą, atskirų projektų rėmuose taip pat sudaromas tų projektų komunikacijos
planas.
Tarnyboje paskirtas už informacinį darbą atsakingas darbuotojas rengia informacinius
pranešimus, pagal galimybes atlieka spaudos monitoringą, rengia visuomenės informavimo planus,
kaupia spaudos straipsnių apie tarnybos veiklą archyvą, atskirų projektų rėmuose taip pat sudaromas tų
projektų komunikacijos planas. Informacija apie visus svarbesnius tarnybos veiklos įvykius platinama
per agentūras BNS ir ELTA, taip pat per BNS kurjerio sistemą; didelę jų dalį paskelbia spauda, radijas,
televizija. Pastaruoju metu tarnyba vis dažniau prisideda ruošdama ir platindama informacinius
pranešimus ne tik apie savo, bet ir apie kitų institucijų veiklą – ypač tų, kurių veikla panaši arba su
kuriomis vykdomi bendri projektai.
Pažymėtina, kad reikiamo žiniasklaidos susidomėjimo dar nesulaukė nauji Lygių galimybių
įstatyme 2008 m. vasarą įtvirtinti nediskriminavimo pagrindai (dėl kilmės, kalbos, socialinės padėties),
todėl artimiausias uždavinys yra atkreipti žurnalistų dėmesį į naujas aplinkybes bei aktualijas, sudominti
žiniasklaidos atstovus potencialiomis naujomis temomis, masinio informavimo priemonių pagalba
paskatinti piliečius kreiptis dėl naujų įstatymuose įtvirtintų diskriminacijos pagrindų.
Naujausi 2008 m. rudenį atlikti tyrimai patvirtino ankstesnį manymą, jog viešumą piliečiai vertina
ne vien tik kaip paprasčiausią būdą gauti informaciją. Tyrimais buvo įvertinamas viešumo kaip moralinės
(dorovinės) sankcijos veiksmingumas ir jo santykis su teisės aktuose įtvirtintomis Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos teisinėmis prievartos priemonėmis, kurias taikyti valstybė įgaliojo Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybą.
Tyrimai atskleidė eilę įdomių su viešumu susijusių dalykų. Nustatyta, kad, nors Lietuvos
visuomenei vis dar trūksta tikslesnio informuotumo apie diskriminacijos esmę bei antidiskriminacinių
įstatymų paskirtį bei jų taikymo sritis, dauguma apklaustųjų viešumą, kaip potencialią sankciją
diskriminavimo tyrimo bylose, vertina palankiau už šiuo metu įstatyme numatytas sankcijas. Tyrimais
nustatyta, kad nors viešumas tam tikrais atvejais gali pakenkti potencialiai diskriminacijos aukai, vis
dėlto viešumo teikiamų pranašumų yra daugiau ir jie yra didesni už galimus trūkumus.
LGKT veiklos viešumo teisinis reglamentavimas nėra pakankamas. Nereglamentuojama
viešinimo forma, turinys, adresatai, išlygos. Neapibrėžta galimybė paviešinti pačią diskriminacijos
situaciją be asmeninių skundo pareiškėjo duomenų, kai auka atsisako viešumo, o visuomenės interesas
reikalauja paviešinti. Todėl tikslinga detaliau reglamentuoti LGKT veiklos viešumą Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatyme.
Nustatant viešumo įtaką diskriminacijos aukai, paaiškėjo, kad nors 40,9% apklaustųjų atrodo, kad
dėl to gali labiau nukentėti auka, dar daugiau respondentų (44,5%) mano, kad kaip tik kaltininkas patiria
papildomų nepatogumų. Reiškia, viešumas kiek labiau neigiamai veikia diskriminacijos kaltininką, negu
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auką. Nuomonės, kad viešumas naudingas skundo pareiškėjui, laikosi 15,9%. Dauguma atsakiusiųjų
(54,2%) nurodė, jog viešumas yra veiksminga diskriminacijos prevencijos priemonė. Tik mažuma
apklaustųjų (4,7%) mano, jog viešumas visai nereikalingas.
Tyrimu išsiaiškintos priežastys, dėl ko piliečiams viešumas atrodo svarbus. Daugumos
respondentų nuomone, dėl viešumo visuomenė daugiau žino, ką institucija veikia (81,4%); viešumas
skatina įstaigą geriau dirbti (60,5%); kelia pasitikėjimą įstaiga (65,8%); mažina korupcijos tikimybę
(56,8%). Nė vienam iš daugiau kaip 300 apklaustųjų viešumas nepasirodė nesvarbus.
Šie nauji informacinės veiklos aspektų atskleidimai tik dar labiau padidino ir taip svarbią viešumo
reikšmę, kovojant prieš socialinius stereotipus ir diskriminaciją bei siekiant lygių galimybių. Efektyviam
egzistavimui institucija turi ne tik skleisti informaciją, bet ir atsižvelgti į kitų nuomones ir poreikius turėti grįžtamąjį ryšį.
Informacinės veiklos srityje 2008 m. paminėtinas išskirtinis įvykis – Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybos kartu su partneriais iš nevyriausybinių organizacijų rengtas žiniasklaidos projektas, skirtas
Europos lygių galimybių visiems metams paminėti, buvo Europos Sąjungoje išrinktas, beje, vienintelis iš
Baltijos šalių, tarp pačių geriausių.
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4. MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KONTROLĖ
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnyje nustatyta švietimo įstaigų, mokslo ir
studijų institucijų pareiga įgyvendinti lygias moterų ir vyrų teises. To paties straipsnio 1 dalies 1
punktas švietimo ir mokslo įstaigas įpareigoja užtikrinti moterims ir vyrams vienodas priėmimo į
profesinio mokymo įstaigas, aukštesniąsias, aukštąsias mokyklas sąlygas.
Remiantis Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos nuostatų 8 straipsnio 1 punktu
reglamentuojančiu teisę tikrinti, kaip lygias moterų ir vyrų galimybes įgyvendina švietimo, mokslo ir
studijų institucijos, bei 6 punktu, kuriame nurodyta stebėtojų teisėmis dalyvauti egzaminų ar priėmimo
į švietimo įstaigas, mokslo ir studijų institucijas metu, tarnybos darbuotojai, kaip ir kasmet, stebėjo
asmenų priėmimą į aukštąsias mokyklas ir kolegijas.
Visoms aukštosioms bei daugumai kolegijų buvo išsiųsti prašymai raštu suteikti informaciją apie
stojančiųjų mokytis pasiskirstymą pagal lytį.
1 lentelė. Studentų priėmimas į aukštąsias mokyklas
Eil. Aukštosios
Nr. mokyklos
pavadinimas
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

2008 m.
Iš viso
18662

Vilniaus
universitetas
40952
Mykolo
Romerio
universitetas
7132
Klaipėdos
universitetas
Generolo Jono 360
Žemaičio
Lietuvos karo
akademija
Lietuvos
veterinarijos
akademija
Kauno
technologijos
universitetas
Kauno
medicinos
universitetas

Pateikta prašymų
Vyrų
Moterų
12165
6497
65,19%
34,81%
11842
29110
28,92%
71,08%

Iš viso
6788
36,37%
5942
14,51%

2526
35,42%
210
58,33%

3004
42,12%
55
15,28%

1039
34,59%
49
89,09%

1965
65,41%
6
10,91%

404

115
28,47%

289
71,53%

4606
64,58%
150
41,67%

Priimta studentų
Vyrų
Moterų
2360
4428
34,77%
65,23%
1614
4328
72,84%
27,16%

14272

7487
52,46%

6785
47,54%

5715
40,04%

3249
56,85%

2466
43,15%

7015

1499
21,37%

5516
78,63%

601
8,57%

154
25,63%

447
74,37%
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8.

9.

10.
11.

12

13.

14.

Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas
Lietuvos
žemės ūkio
universitetas
Šiaulių
universitetas
Lietuvos
muzikos ir
teatro
akademija
Vytauto
Didžiojo
universitetas
Vilniaus
pedagoginis
universitetas
Vilniaus
dailės
akademija

12951

8728
67,39%

4223
32,61%

4912
37,93%

3385
68,91%

1527
31,09%

13441

7467
55,55%

5974
44,45%

2020
15,03%

1155
57,18%

865
42,82%

5840

2231
38,20%
206
44,21%

3609
61,80%
260
55,79%

3611
61,83%
182
39.06%

1279
35,42%
84
46,15%

2332
64,58%
98
53,85%

15703

4150
26,43%

11553
73,57%

2028
12,91%

580
28,60%

1448
71,40%

16513

6110
37,00%

10403
63.00%

3218
19,49%

1149
35,71%

2069
64,29%

415

105
25,30%

310
74,90%

466

Lyginant su 2007 m. aukštosiose mokyklose studentų skaičius kito. Kaip matyti iš
pateiktos 1 lentelės, kai kuriose aukštosiose mokymo įstaigose šiek tiek daugėja studijuojančių
vyrų. Studenčių skaičius sparčiai auga beveik visose aukštosiose mokyklose jų yra dauguma. Tik
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Kauno technologijos universitetas,
Vilniaus Gedimino technikos universitetas ir Lietuvos žemės ūkio universitetas studijoms
priėmė daugiau vyrų. Pažeidimų priimant studentus į aukštąsias mokyklas nebuvo nustatyta, o tokį
lyčių pasiskirstymą tikėtina lėmė rengiamų specialistų būsimo darbo specifika bei vadinamųjų
„moteriškųjų" ir „vyriškųjų" profesijų stereotipai.
2 lentelė. Studentų, priimtų į kolegijas, pasiskirstymas pagal lytį:

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

2008 m.

Kolegijos
pavadinimas
Alytaus
kolegija
Utenos
kolegija
Kauno
kolegija

Iš viso
768
1123

Pateikta prašymų
Vyrų
Moterų
390
378
50,78%
49,22%
510
613
45,41%
45,59%
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Iš viso
546
71,09%
963
85,75%
2778

Priimta studentų
Vyrų
Moterų
288
258
52,75%
47,25%
436
527
45,28%
54,72%
1043
1735
37,54%
62,46%

4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.

13
14
15.

Vilniaus
kolegija
Klaipėdos
verslo ir
technologijų
kolegija
Vilniaus
technologijų
ir dizaino
kolegija
Šiaulių
kolegija
Panevėžio
kolegija
Marijampolės
kolegija
Lietuvos
jūreivystės
kolegija
Kauno
technikos
kolegija
Kauno miškų
ir aplinkos
inžinerijos
kolegija
Klaipėdos
kolegija
Žemaitijos
kolegija
Vilniaus teisės
ir verslo
kolegija

16293

6507
39,94%
23057
54,63%

9786
60,06%
1708
45,37%

3134
19,24%
1283
34,08%

1211
38,64%
775
60,41%

1923
61,36%
508
39,59%

2220

1835
82,66%

385
17,34%

1694
76,31%

1441
85,06%

253
14,94%

1193

571
47,86%
420
39,62%
406
42,56%
337 70,50
%

622
52,14%
640
60,38%
548
57,44%
141
29,50%

908
76,11%
825
77,83%
664
69,60%
370
77,41%

431
47,47%
323
39,15%
270
40,66%
279
75,41%

477
52,53%
502 60,85
%
394
59,34%
91
24,59%

866

843
97,34%

23
2,66%

645
74,48%

625
96,90%

20
3,10%

282

186
65,96%

96
34,04%

282
100,00%

186
65,96%

96
34,04%

810

99
12,22%
795
53,25%
2772
51,68%

711
87,78%
698
46,75%
2592
48,32%

458
56,54%
807
54,05%
2491
46,44%

64
13,97%
395
48,95%
1303
52,31%

394
86,03%
412
51,05%
1188
47,69%

3765

1060
954
478

1493
5364

Kaip matyti iš pateiktos 2 lentelės, 6 kolegijose (Alytaus, Klaipėdos verslo ir technologijų,
Vilniaus technologijų ir dizaino, Lietuvos jūreivystės, Kauno technikos ir Kauno miškų ir aplinkos
inžinerijos) vaikinų priimta mokytis daugiau, negu merginų. Lyginant 2007 metus su 2008 metais
studentų, priimtų į kolegijas skaičius, kito tiek praėjusiais, tiek šiais mokslo metais.
Per ataskaitinį laikotarpį nebuvo gauta skundų dėl švietimo įstaigų, mokslo ir studijų
institucijų moterų ir vyrų lygias galimybes pažeidžiančių veiksmų, t.y. moterims ir vyrams skirtingų
reikalavimų ir sąlygų priimant mokytis ar studijuoti, vertinant žinias, nustatymo.
Priėmimo į aukštąsias mokyklas ir kolegijas taisyklės nenumatė vieną ar kitą lytį
diskriminuojančių lengvatų ar kvotų. Tačiau išlieka tradiciškai „moteriškų" ir „vyriškų" specialybių
problema. Skatinant jaunimą rinktis netradicines profesijas, būtinos tikslinės švietimo programos,
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visuomenės informavimo kampanijos, laikinos specialiosios švietimo, užimtumo ir politikos
priemonės, skirtos moters ir vyro socialinio vaidmens stereotipams panaikinti.

*

*

*

Jau dešimt metų kai renkami ir kaupiami bei visuomenei pateikiami duomenys apie pateiktų
prašymų ir priimtų studentų pasiskirstymą pagal lytį. Tai duomenys, leidžiantys mums matyti, kur ir
kokias mokymo įstaigas tiek aukštąsias, tiek kolegijas pasirenka jaunimas, stebėti, kaip keičiasi merginų
ir vaikinų apsisprendimas studijuoti tradiciškai laikomas „moteriškas“ ar „vyriškas“ specialybes.
Išanalizavus kelių aukštųjų mokyklų statistikos duomenis apie priimtų studijuoti merginų ir
vaikinų skaičių per paskutinius dešimt metų, paaiškėjo, kad merginių ir vaikinų santykis lieka panašus,
t.y. esminių pokyčių nepastebėta. Gedimino technikos universitetas, Lietuvos Generolo Jono Žemaičio
karo akademija, Kauno technologijos universitetas laikytinos labiau vyrams patraukliomis aukštosiomis
mokyklomis dėl ten įgyjamų labiau „vyriškų“ specialybių. Studijas Lietuvos jūreivystės kolegijoje taip
pat žymiai dažniau renkasi vaikinai nei merginos.
Norime pateikti kai kurių mokymo įstaigų duomenis apie priimtų studentų (merginų ir vaikinų)
kintamumą per dešimtmetį. Tik Lietuvos jūreivystės kolegijos pateikiami šešerių metų duomenys..
35 pav. Priimtų studentų į Gedimino technikos universitetą pasiskirstymas pagal lytį
(procentais)
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36 pav. Priimtų studentų į Mykolo Riomerio universitetą pasiskirstymas pagal lytį (procentais)
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37 pav. Priimtų studentų į Kauno technologijos universitetą pasiskirstymas pagal lytį (procentais)
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38 pav. Priimtų studentų į Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademiją pasiskirstymas pagal
lytį
(procentais)
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39 pav. Priimtų studentų į Lietuvos jūreivystės kolegiją pasiskirstymas pagal lytį (procentais)
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*

*

*

Informaciją apie stojančiųjų mokytis į aukštąsias mokyklas ir kolegijas pasiskirstymą pagal lytį
tarnyba renka jau keleri metai, tačiau tarnybai pavesta kontroliuoti ir kitas diskriminacijos rūšis,
pavyzdžiui mokymo sąlygų pritaikymas neįgaliesiems.. Tarnybą domina informacija, kaip neįgalieji
integruojasi į visuomenę, o viena iš sudedamųjų integravimosi dalių yra mokymasis aukštosiose
mokyklose. Neįgaliųjų mokymasis aukštojoje mokykloje - esminė jų integravimosi į socialinį
visuomenės gyvenimą priemonė, kurianti atvirumo kitoniškumui aplinką bei ją humanizuojanti.
Dėl galimybės teikti papildomą informaciją apie pretenduojančių stoti ir studijuojančių asmenų
lytį, negalią, amžių, rasę ar etninę priklausomybę, religiją ar įsitikinimus, seksualinę orientaciją buvo
konsultuotasi su įvairiais universitetais. Kadangi tokios informacijos asmenys apie save neprivalo teikti,
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 2008 m. paprašė aukštąsias mokymo įstaigas bei kolegijas
pateikti duomenis apie studijuojančius neįgalius studentus.
Eil.
Nr.

Aukštosios
mokyklos
pavadinimas

1.

Vilniaus
universitetas
Mykolo
Romerio
universitetas
Klaipėdos
universitetas

2.

3.

2008 m.
Studijuoja neįgalių studentų
Iš viso
Vyrų
Moterų
105

Sąlygos studijuoti
pritaikytos
Ne
dalinai

57

23

5

18

111

+

4.

Generolo Jono nestudijuoja
Žemaičio
Lietuvos karo
akademija

5.

Lietuvos
veterinarijos
akademija
Kauno
technologijos
universitetas
Kauno
medicinos
universitetas
Vilniaus
Gedimino
technikos
universitetas
Lietuvos
žemės ūkio
universitetas
Šiaulių
universitetas
Lietuvos
muzikos ir
teatro
akademija
Vytauto
Didžiojo
universitetas
Vilniaus
pedagoginis
universitetas
Vilniaus
dailės
akademija

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12

13.

14.

nepateikė
nepateikė
nepateikė

53

20

+

10

10

+

67

+

nepateikė

67

+

60

+

8

Kaip matyti iš pateiktos lentelės, iš apklaustų 14 universitetų 9 pateikė duomenis apie
studijuojančius neįgalius asmenis, tačiau 3 universitetai (Lietuvos veterinarijos, Kauno technologijos,
Kauno medicinos ) ir Lietuvos muzikos ir teatro akademija nepateikė duomenų. Iš viso šiuose
universitetuose studijuoja 460 negalią turinčių studentų.
Universitetai buvo apklausti taip pat ir apie tai ar sudarytos sąlygos studijuoti neįgaliems
studentams. Duomenis pateikė tiktai šeši universitetai (Klaipėdos, Vilniaus Gedimino technikos,
Lietuvos žemės ūkio, Šiaulių, Vytauto Didžiojo, Vilniaus pedagoginis). Iš jų tik Vytauto Didžiojo
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sąlygos studijuoti neįgaliems studentams. Penkiuose universitetuose

universitete sudarytos

(Klaipėdos, Vilniaus Gedimino technikos, Lietuvos žemės ūkio, Šiaulių, Vilniaus pedagoginio) dalinai
sudarytos sąlygos studijuoti neįgaliems studentams.
Eil. Kolegijos
Nr. pavadinimas
1.

Alytaus
kolegija
2.
Utenos
kolegija
3.
Kauno
kolegija
4.
Vilniaus
kolegija
5.
Klaipėdos
verslo ir
technologijų
kolegija
6.
Vilniaus
technologijų
ir dizaino
kolegija
7.
Šiaulių
kolegija
8.
Panevėžio
kolegija
9.
Marijampolės
kolegija
10. Lietuvos
jūreivystės
kolegija
11. Kauno
technikos
kolegija
12 Kauno miškų
ir aplinkos
inžinerijos
kolegija
13 Klaipėdos
kolegija
14

Žemaitijos
kolegija

2008 m.
Studijuoja neįgalių studentų
Iš viso
Vyrų
Moterų
9

Sąlygos studijuoti
pritaikytos
Ne
+

34

dalinai

+

40
44

+

7

+

13

57

+

23

+

18

+

nepateikė

5
nėra

5

1

4

+

15

113

15

Vilniaus teisės
ir verslo
kolegija

77

+

Kaip matyti iš pateiktų kolegijos duomenų iš apklaustų 15 kolegijų tik Lietuvos jūreivystės
kolegija nepateikė duomenų apie studijuojančius neįgalius asmenis. Iš viso šiose kolegijose studijuoja
347 negalią turintys studentai. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijoje nestudijuoja negalią
turintys studentai.
Kolegijos buvo apklaustos taip pat ir apie tai, ar sudarytos sąlygos studijuoti neįgaliems
studentams. Šios informacijos nepateikė keturios kolegijos (Kauno, Vilniaus technologijų ir dizaino,
Kauno technikos, Žemaitijos). Iš pateiktos informacijos matyti, kad 7 kolegijose (Alytaus, Klaipėdos
verslo ir technologijų, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Klaipėdos, Vilniaus teisės ir verslo)
pritaikytos sąlygos studijuoti neįgaliems studentams. Dviejose kolegijose (Utenos, Vilniaus) dalinai
sudarytos sąlygos studijuoti neįgaliems studentams.
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5. TARNYBOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba jau nebe pirmus metus vykdo įvairių tarptautinių ir
nacionalinių programų projektus lygių teisių, lygių galimybių, nediskriminavimo, įvairovės ir
tolerancijos klausimais. Pagrindiniai projektinės veiklos tikslai:


Teikti konkrečioms tikslinėms grupėms ir plačiajai visuomenei aktualią informaciją lygių
galimybių ir nediskriminavimo klausimais;



Keisti visuomenės stereotipus, skatinti visuomenės atvirumą ir pagarbą lygybės ir
nediskriminavimo principams;



Kelti tikslinių grupių kvalifikaciją (LGKT sertifikatai);



Skatinti socialinį dialogą.

Pagrindinės projektų priemonės:


Seminarai, mokymai, konferencijos (NEMOKAMAI). 2008 m. surengta 67 renginiai



Informacinės kampanijos



Leidiniai



TV ir radijo laidos

Tikslinės grupės: valstybės tarnautojai, VRM ir jai pavaldžių institucijų darbuotojai, švietimo
darbuotojai, NVO, žiniasklaidos atstovai, pabėgėliai.

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMAS: NUO IDĖJOS PRIE VEIKSMO
Projekto trukmė: 2007 m. gruodžio mėn. – 2008 m. lapkričio mėn.
Lietuvoje yra pasiekta ženkli pažanga, siekiant įtvirtinti lygias galimybes teisės aktuose, tačiau
faktinė moterų ir vyrų nelygybė išlieka. Apie tai liudija didėjantis bedarbių moterų procentas (64,9% visų
registruotų bedarbių), nevienodos moterų galimybės siekti mokslo, karjeros, netolygus moterų
atstovavimas priimant ekonominius ir politinius sprendimus (moterys sudaro 22% Seimo narių ir 8%
stambių privačių kompanijų vadovų) ir išliekantis ir, deja, vis didėjantis vidutinis 18% vyrų ir moterų
darbo užmokesčio skirtumas.
Teigiamų rezultatų gali duoti nuosekli lyčių lygybės politika, įgyvendinama glaudžiai
bendradarbiaujant valstybės institucijoms. Tačiau dažnai Lietuvoje valstybinė lyčių lygybės politika ir
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programos stokoja nuoseklumo ir efektyvumo dėl valstybės pareigūnų bei politikų nepakankamo lyčių
lygybės klausimų išmanymo ir lyčių aspekto integravimo svarbos suvokimo. Šis projektas prisidėjo prie
sistemingo moterų ir vyrų padėties gerinimo, valstybės tarnautojų kompetencijos kėlimo bei jautrumo
lyčių lygybės klausimais didinimo.
Tikslinės grupės: valstybės tarnautojai ir Seimo komitetų biurų personalas.
Projekto tikslai – parengti 45 lyčių lygybės specialistus, suteikti jiems teisinių ir teorinių žinių lygių
galimybių klausimais bei supažindinti su praktiniais metodais, leidžiančiais integruoti lyčių lygybės
aspektą savo kompetencijos srityse valstybės institucijose.

Projekto veiklos, rezultatai:


Surengtas 5 mokomųjų seminarų ciklas, skirtas valstybės tarnautojams;



Įgyvendintos 6 pilotinės lyčių lygybės aspekto integravimo analizės (naudojant skandinavišką 3R
metodą) valstybiniame sektoriuje, konkrečiose projekto dalyvių atstovaujamose institucijose;



Išleistas lyčių lygybės politikos įgyvendinimo vadovas “Lyčių aspekto integravimas į biudžetą”
(O. G. Rakauskienė; V. Lisauskaitė) valstybės sektoriuje dirbantiems tarnautojams (tiražas 1500
vnt.);



Sukurta ir išleista dalomoji projekto medžiaga: kalendoriai (tiražas 1500 vnt.); laikrodžiai su lyčių
lygybės šūkiais (tiražas 340 vnt.);



2008 m. spalio 20 d. surengta vienos dienos pirmoji Lietuvoje nacionalinė konferencija lyčių
aspekto integravimo į biudžetą ir kitų lyčių aspekto integravimo strategijos klausimais;



Sukurtas neoficialus tarpinstitucinis projekto metu parengtų lyčių lygybės ekspertų tinklas.

Projektas finansuojamas pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (20072013).
LYGYBĖS DIALOGAS: POLITIKA IR ŠVIETIMAS
Projekto trukmė: 2007 m. gruodžio mėn. – 2008 m. gruodžio mėn.
Tikslinės grupės: valstybės tarnautojai, švietimo darbuotojai, ekspertai žmogaus teisių ir lygių
galimybių klausimais, plačioji visuomenė.
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Projekto tikslas - gilinti visuomenės žinias asmenų lygiateisiškumo srityje, keisti nusistovėjusius
stereotipus ir neigiamą požiūrį į atskiras socialines asmenų grupes.
Projekto veiklos:
 Nacionalinių mokymų vadovų – ekspertų žmogaus teisių ir lygių galimybių klausimais –
mokymai. Mokymų tikslas – supažindinti nacionalinius ekspertus su asmeninių nuostatų
vystymo ir kaitos metodologija, naujausiomis tendencijomis suaugusiųjų švietimo ir
mokymosi visą gyvenimą srityse, ypatingą dėmesį skiriant interaktyviems, praktiniams
darbo su suaugusiais metodams, kurie gali būti taikomi projekto renginiuose ir
mokymuose. Mokymų programą parengė ir išdėstė Leideno Universiteto (Nyderlandai)
Mokymo tyrimų ir raidos centro PLATO specialistai;


3 dienų mokymai valstybės tarnautojams, dirbantiems socialinės integracijos ir asmenų
nediskriminavimo srityse, atstovaujantiems ministerijoms, savivaldybėms ir LR Seimo
kanceliarijai. Mokymų dalyviai diskutavo apie lygių galimybių teisinius ir praktinius
aspektus, etninį identitetą multikultūrinėje aplinkoje, diskriminaciją dėl amžiaus, negalios,
religijos, seksualinės orientacijos ir lyties. Austrijos antidiskriminacinės teisės eksperto
praktiniuose užsiėmimuose dalyviai nagrinėjo diskriminacijos apraiškas ir jos poveikį
žmogui, mokėsi atpažinti diskriminaciją ir ieškoti būdų jai pasipriešinti;



Mokomoji priemonė mokytojams (kompaktinė plokštelė ir leidinys) lygių galimybių ir
darnaus vystymosi klausimais, kurioje pateikiama teisinė ir teorinė informacija,
interaktyvių užsiėmimų pavyzdžiai, vaizdinė medžiaga bei temos diskusijoms;



Du trijų dienų seminarai mokytojams. Seminaro dalyviams pristatyta projekto metu
parengta mokomoji priemonė, aptarti žmogaus teisių, nediskriminavimo ir darnaus
vystymosi klausimai ir jų įtraukimo į mokymo programos turinį galimybės.



Surengta apskrito stalo diskusija su Švietimo ir mokslo ministerijos, LR Seimo Žmogaus
teisių ir Švietimo, mokslo ir kultūros komitetų, Vilniaus savivaldybės bei Vilniaus
apskrities viršininko administracijos atstovais. Diskusijos metu aptarti švietimo vaidmens
siekiant diskriminacijos prevencijos klausimai, švietimo sistemos ir mokymo programų
turinio efektyvumas formuojant moksleivių požiūrį į lygybę, socialines bei atskirties
grupes, švietimo srities specialistų kompetencija lygių galimybių ir įvairovės klausimais.



2008 m. spalio - lapkričio mėn. antrus metus iš eilės surengtas dokumentinių filmų
žmogaus teisių tema kino festivalis “Ad Hoc: Nepatogus kinas”. 57 įvairių šalių režisierių
dokumentiniai filmai buvo rodomi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
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Projekto vadovaujantys partneris: Lietuvos žmogaus teisių centras
Projekto partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Lygių galimybių plėtros centras
Projektas finansuojamas pagal ES užimtumo ir socialinio solidarumo programą PROGRESS (20072013)

SAVAS TARP SVETIMŲ
Projekto trukmė: 2008 m. sausio mėn. – 2008 m. gruodžio mėn.
Tikslinės grupės: pabėgėliai, su jų socialine integracija dirbančių institucijų ir organizacijų specialistai,
darbdaviai, mokytojai, visuomenė.
Projekto tikslas – prieglobstį gavusių asmenų integracijos į Lietuvos visuomenę skatinimas stiprinant
abipusį pažinimą bei suteikiant sąlygas išsaugoti ir plėtoti savo socialinį bei kultūrinį savitumą.

Projekto veiklos:


Projekto metu atlikta studija „Informacijos apie pabėgėlių socialinį ir kultūrinį savitumą
Lietuvoje apibendrinimas ir įvertinimas teisiniu ir sociologiniu požiūriu“. 2008 m. birželio
– liepos mėnesiais atliktoje apklausoje dalyvavo 52 asmenys iš Ruklos, Elektrėnų,
Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno. Remiantis studijos atskleistais duomenimis, tyrimo
ekspertai parengė teisines rekomendacijas, siūlančias tobulinti pabėgėlių teises į savitumo
išsaugojimą ir plėtojimą;



sukurtas ir pristatytas pedagogams Lietuvos rajonų kultūros centruose 30 min. edukacinis
dokumentinis-animacinis filmas „Kur akys veda“;



išleistas pažintinis leidinys „Savas tarp svetimų“.

Projekto vadovaujantys partneris: Tolerantiško jaunimo asociacija
Projekto partneris: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga, remia Lietuvos Respublika. Projektas įvykdytas,
įgyvendinant 2007 m. Europos pabėgėlių fondo programą.
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MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮGYVENDINIMAS UŽIMTUMO SRITYJE:
PRIEMONĖS, PRAKTIKA, POKYČIAI
Projekto trukmė: 2006 m. gegužės mėn. – 2008 m. gegužės mėn.
Pagrindinis projekto tikslas - siekti moterų ir vyrų lygių galimybių užimtumo srityje efektyvaus
įgyvendinimo regioniniame lygmenyje bei užtikrinti pokyčių monitoringą.
Projekto tikslinės grupės:


dešimt pilotinių savivaldybių (po vieną kiekvienoje apskrityje).



atsakingi asmenys, dalyvaujantys projekto metu sudarytose visuomeninėse moterų ir vyrų lygių
galimybių komisijose pilotinėse savivaldybėse. Šios visuomeniniais pagrindais veikiančios
komisijos, kurių nariais tapo savivaldybių, socialinių partnerių, darbo rinkos institucijų bei
nevyriausybinių organizacijų atstovai, sieks užtikrinti, kad Valstybinės moterų ir vyrų lygių
galimybių programos tikslai ir prioritetai būtų praktiškai realizuojami regioniniu mastu.



Pilotinių savivaldybių nevyriausybinių organizacijų bei profesinių sąjungų darbuotojai



Darbdaviai ir darbdavių organizacijų atstovai pilotinėse savivaldybėse.

Projekto rezultatai:


Įkurtos visuomeninės moterų ir vyrų lygių galimybių komisijos prie pilotinių savivaldybių.



Atliktas tyrimas „Tradicinių stereotipų, neigiamai įtakojančių moterų ir vyrų lygias galimybes
užimtumo srityje, bei priemonių, nuosekliai keičiančių šiuos stereotipus, analizė“.



Pagal paruoštas mokymo programas apmokyta 100 komisijų narių, 100 NVO ir profsąjungų
atstovų bei 50 darbdavių ir darbdavių organizacijų atstovų.



Parengti moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo užimtumo srityje planai dešimtyje
pilotinių savivaldybių.



Parengti, išanalizuoti ir aprašyti penki diskriminacijos darbo rinkoje atvejai, sąlygojami
stereotipinio mąstymo.



Parengti penkiose įmonėse pradėti įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių planai.



Formuojamas įvairiapusis, nestereotipiškas moterų ir vyrų įvaizdis informacijos sklaidos
pagalba per visuomenės informavimo priemones (lankstinukai, radijo reportažai, straipsniai
spaudoje).
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Paruošti pasiūlymai dėl stereotipinių nuostatų apie moterų ir vyrų socialinius vaidmenis
efektyvaus keitimo Valstybinei moterų ir vyrų lygių galimybių programai, užtikrinant jos
efektyvų įgyvendinimą regioniniame-savivaldybių lygmenyse.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo BPD (ES) lėšomis

LYČIŲ LYGYBĖS IR ĮVAIROVĖS ĮGYVENDINIMAS DARBO VIETOSE

Projekto trukmė: 2008 m. gruodžio mėn. – 2010 m. gruodžio mėn.
Tikslinės grupės: privačios įmonės, valstybinės įstaigos, darbdaviai
Projekto tikslai:


Įgyvendinant lyčių lygybės ir įvairovės principą užtikrinti ir skatinti ilgalaikio mokymosi
principą;



Diegti ir plėtoti novatoriškas mokymosi programas;



Sukurti lyčių lygybės ir įvairovės konsultanto pareigybę įmonėse/institucijose;



Tobulinti darbdavių ir darbuotojų įgūdžius, reikalingus lyčių lygybės ir įvairovės darbo vietoje
įgyvendinimui;



Sukurti bendradarbiavimo tinklą tarp įdarbinimo įstaigų, darbdavių ir socialinių partnerių bei
valdžios institucijų plėtojant lyčių lygybės ir įvairovės konsultanto darbo vietose modelį.

Projekto veiklos:


nacionalinės lyčių lygybės ir įvairovės darbo vietose padėties giluminė analizė;



mokymų programos, skirtos lyčių lygybės ir įvairovės konsultantų paruošimui, sukūrimas
bendradarbiaujant su užsienio partneriais, remiantis užsienio patirtimi ir pavyzdžiais;



lyčių lygybės ir įvairovės konsultanto darbo vietose modelio sukūrimas ir jo sklaida;



metodinės medžiagos (leidinys, kompaktinis diskas) leidyba;



mokymai nacionaliniams ekspertams, darbdaviams, privačioms ir valstybinėms įstaigoms.

Projekto koordinatorius: Socialinių inovacijų fondas
Projekto partneriai: Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 5 užsienio šalių partneriai
Projektas finansuojamas pagal ES ilgalaikio mokymosi programą Leonardo da Vinci

NACIONALINĖ ANTIDISKRIMINACINĖ 2006 – 2008 M. PROGRAMA
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Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2008 metais vykdytos programos priemonės:
4.1. Mokyti darbdavius, policijos pareigūnus ir atitinkamas valstybės institucijas, taikyti tarptautinius,
Europos Sąjungos ir nacionalinius teisės aktus, draudžiančius diskriminaciją


2008 m. spalio 22-23 d. ir lapkričio 12-13 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
bendradarbiaudama su LR Vidaus reikalų ministerija, surengė

lygių galimybių ir

nediskriminavimo tema seminarus, skirtus VRM darbuotojams, valstybės tarnautojams bei
policijos atstovams. Mokymuose dalyvavo 70 asmenų.
4.3. Mokyti profesines sąjungas, nevyriausybines organizacijas lygių teisių ir jų gynimo klausimais


2008 m. birželio 13 d. Birštone ir birželio 19 d. Vilniuje, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
bendradarbiaudama su Kauno moters užimtumo informacijos centru surengė mokymus lygių
galimybių ir nediskriminavimo klausimais Kauno ir Birštono nevyriausybinių organizacijų
atstovams bei

Vilniaus ir Anykščių nevyriausybinių organizacijų, darbdavių ir socialinių

partnerių atstovams. Mokymuose dalyvavo 35 asmenys.
4.7. Surengti seminarus apskrityse savivaldybių institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms


2008 m. lapkričio 21 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bendradarbiaudama su Plungės
rajono savivaldybe, surengė seminarą lygių galimybių ir nediskriminavimo tema, skirtą
savivaldybės darbuotojams ir bendruomenės nariams. Seminare dalyvavo 17 asmenų.



2008 m. gruodžio 5 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba surengė apvalaus stalo diskusiją su
sprendimų priėmėjais ir politikais, valstybės tarnautojais ir nevyriausybinių organizacijų atstovais
žmogaus teisių tema minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną.



2008 m. gruodžio 15 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba bendradarbiaudama su
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie VRM surengė seminarą lygių galimybių
ir nediskriminavimo tema, skirtą valstybės tarnautojams ir šios tarnybos padalinių darbuotojams.
Seminare dalyvavo – 44 asmenys.



2008 m. gruodžio 18-19 d. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba surengė lygių galimybių
mokymus Vilniaus Vyriausiojo policijos komisariato bei Molėtų, Anykščių ir Elektrėnų
savivaldybių darbuotojams. Mokymuose dalyvavo 25 asmenys.
Seminarų - mokymų metu lektoriai pristatė diskriminavimo darbe sistemą ir jos prevencijos

galimybes, lyčių ir kitų aspektų problematiką darbo srityje, socialinės atsakomybės ugdymo svarbą,
darbuotojų įvairovės įtaką darbo efektyvumui bei sprendimų įvairovei. Seminarų dalyviai išsamiai
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supažindinti su nacionaliniais ir tarptautiniais teisės aktais, tyrimais. Pristatyti pagrindiniai Lietuvos ir
Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys lygias galimybes darbe ir apžvelgta Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos patirtis lyčių lygybės klausimais. Seminarų metu dalyviai susipažino su Lietuvoje
egzistuojančiomis lygių galimybių problemomis, įgijo konfliktinių situacijų sprendimų patirties.
Lektoriai suteikė žinias apie lyčių sistemos sąrangą ir jos funkcionavimo ypatumus, taip pat šios sistemos
sąlygojamą moterų bei vyrų diskriminaciją profesinėje ir namų sferoje.
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6. IŠVADOS
1. 2008 m. Lygių galimybių įstatymas buvo papildytas naujais draudžiamais diskriminavimo
pagrindais. Greta anksčiau galiojusių draudžiamų diskriminavimo pagrindų atsirado draudimas
diskriminuoti tikėjimo, kalbos, tautybės, kilmės, socialinės padėties ir pažiūrų pagrindu.
2. Pastebėtina, kad 2008 metais dominavo nusiskundimai dėl socialinės padėties, nors galimybė
pateikti skundus dėl šios diskriminavimo rūšies atsirado tik nuo 2008 m. liepos 5 dienos.
3. Jau kelerius metus besiskundžiančių moterų ir vyrų skaičius išlieka beveik vienodas – 2008 m.
skundus pateikė 52 procentai moterų bei 48 procentai vyrų.
4. 2008 metais, kaip ir ankstesniais metais, dažniausiai į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą
kreipėsi Vilniaus ir Kauno gyventojai. Toks regionų gyventojų pasyvumas atsiranda dėl
vyraujančios nuostatos, kad lokalios problemos turi būti sprendžiamos lokaliame lygmenyje.
Kitos priežastys, lemiančios regionų gyventojų pasyvumą, žinių, informacijos lygių galimybių
tema trūkumas, sunkumai, susiję su skundo pateikimu (išsiuntimu), elektroninio, telefoninio ryšio
neturėjimas ir pan.
5.

Centrinė žiniasklaida diskriminacijos problemoms skiria didesnį dėmesį nei rajonų ir mažesnių
miestų žiniasklaida. Rajonuose bei mažuose miestuose gyvenantys žmonės dažniausiai skaito tik
vietinę žiniasklaidą ir todėl neturi galimybės susipažinti su centrinėje žiniasklaidoje publikuojama
informacija lygių galimybių tema. Taigi informacijos lygių galimybių tematika stoka regioninėje
žiniasklaidoje yra viena iš priežasčių, dėl kurių regionų gyventojai dar nėra tokie aktyvūs savo
teisių gynėjai. Tikslinga tęsti mokymus žiniasklaidos (ypač regioninės) atstovams.

6. Ataskaitiniu laikotarpiu mokymai lygių galimybių tematika buvo tęsiami įvairioms socialinėms
bei profesinėms grupėms – nevyriausybinių organizacijų, savivaldybių, darbo biržos, Vidaus
reikalų ministerijos, Valstybės sienos apsaugos, Priešgaisrinės apsaugos tarnybų darbuotojams,
valstybės

tarnautojams,

švietimo

darbuotojams,

žiniasklaidos,

profsąjungų

atstovams,

policininkams, pabėgėliams ir kt. Būtina pastebėti, kad rengiant tęstinius mokymus tai pačiai
žmonių grupei, ne tik pasiekiama geresnių rezultatų keliant jų kompetenciją lygių galimybių ir
nediskriminavimo klausimais, bet ir keičiamos žmonių asmeninės nuostatos, ugdomas
tolerantiškas požiūris ir pagarba įvairioms socialinėms grupėms.
7. Būtina pastebėti, kad praėjusiais metais, priešingai nei ankstesniais metais, žmonės dažniau
skundėsi dėl diskriminavimo vienu ar kitu pagrindu darbo santykių srityje, valstybės tarnyboje, o
ne prekių ir paslaugų teikimo srityje. Skundų pagausėjimas dėl pažeidimų darbo santykių srityje
pastebėtas antrame 2008 metų pusmetyje, t.y. prasidėjus tarptautinei ekonominei krizei. Tuo metu
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daug įmonių buvo priverstos nutraukti savo veiklą ir atleisti iš darbo darbuotojus arba sumažinti
dirbančiųjų skaičių. Tad galima daryti išvadą, kad tai buvo viena iš priežasčių, paskatinusi
žmones aktyviau ieškoti teisybės ir ginti savo darbines teises.
8. Nors skundų dėl amžiaus diskriminacijos skaičius nuo 2005 m. kasmet mažėjo, tačiau
prognozuojama, jog dėl reemigracijos procesų bei ekonominės krizės didėjant nedarbui, daugės
diskriminuojamų dėl amžiaus darbuotojų ir skundų dėl amžiaus diskriminacijos 2009 m. turėtų
padaugėti.
9. Diskriminacijai pasižymint dideliu latentiškumu ir siekiant palengvinti diskriminaciją patyrusių
asmenų padėtį, buvo sukurtos netradicines priemones, palengvinančias įrodinėjimą šios
kategorijos bylose. Viena iš jų – įrodinėjimo naštos perkėlimas atsakovui, ieškovui nurodžius
aplinkybes, leidžiančias preziumuoti diskriminavimo faktą. Įrodinėjimo naštos perkėlimas
atsakovui (apskųstajam) yra įtvirtintas Moterų ir vyrų lygių galimybių bei Lygių galimybių
įstatymuose, tačiau teismų praktikoje jis nėra tinkamai įgyvendinamas.
10. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo bei Lygių galimybių įstatymo taikymo praktikoje
paaiškėjo, kad tik dalis šiuose įstatymuose aprašytų veikų gali būti vertinamos kaip lygių
galimybių pažeidimai ir todėl dalis įstatymo pažeidėjų gali išvengti teisinės atsakomybės. Moterų
ir vyrų lygių galimybių įstatymo bei Lygių galimybių įstatymo tobulinimas yra būtinas, siekiant
užtikrinti lygių teisių įgyvendinimą.
11. Pastebėta, kad 2008 metais ženkliai daugiau buvo gauta nėščių moterų skundų dėl
diskriminavimo lyties pagrindu darbo santykių srityje, valstybės tarnyboje. Nėščios moterys
skundėsi dėl darbdavio atsisakymo suteikti kasmetines atostogas pageidaujamu laiku iki nėštumo
ir gimdymo atostogų pradžios. Tai pat skundėsi dėl darbo sąlygų pabloginimo, persekiojimo
darbe, priekabiavimo, dėl jų ignoravimo bei kitų neigiamų poveikio priemonių, kurios sukūrė
priešišką ir žeminančią darbinę aplinką.
12. 2008 metais buvo gauti tik du skundai dėl seksualinio priekabiavimo. Moterys, kurios dažniausiai
tampa seksualinio priekabiavimo aukomis, vis rečiau išdrįsta imtis aktyvių veiksmų ir pradėti
administracinę ar kitą procedūrą prieš priekabiautoją. Praktikoje seksualinio priekabiavimo
buvimą įrodyti yra apskritai labai sudėtinga dėl įrodymų trūkumo, o pagal esamą teisinį
reguliavimą būtina įrodyti priekabiautojo tikslus pakenkti žmogaus orumui ir sukurti priešišką
aplinką arba dėl seksualinio priekabiavimo atsiradusias neigiamas pasekmes priekabiavimo aukai,
t.y. sukurtą priešišką aplinką, įžeistą orumą.
13. Lyčių aspekto integravimas į biudžetą – tai faktinės lyčių lygybės siekti padedanti strategija,
plačiai naudojama Europos Sąjungoje, bet Lietuvoje dar praktiškai netaikoma (2008 m. tarnyba
vykdė projektą šia tema). Biudžetas – vienas svarbiausių įrankių įgyvendinant konkrečias
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Vyriausybės veiklas, taip pat lyčių lygybės politiką, todėl formuojant biudžetą būtina atsižvelgti į
jo poveikį moterų ir vyrų gyvenimui.
14. Išlieka ta pati tendencija, kaip ir ankstesniais metais, kad amžius daugiau neigiamai įtakoja
moters socialinį gyvenimą nei vyro, t.y. galima būtų kalbėti apie daugialypę diskriminaciją, su
kuria žymiai dažniau susiduria moterys nei vyrai. Darbo rinkoje vyresnio amžiaus moterims
žymiai sunkiau konkuruoti nei tokio paties amžiaus vyrams.
15. Aktuali problema, su kuria dažnai susiduria neįgalūs žmonės – viešasis transportas. Kaip rodo
praktika, neįgalieji susiduria su nepatogumais, o kartais ir iš viso neturi galimybės pasinaudoti
viešojo transporto paslaugomis tiek didžiuosiuose šalies miestuose, tiek priemiestinio bei
tarpmiestinio susisiekimo transporte.
16. Nors, preziumuojama, jog šalies aukštosios mokyklos, tiek universitetai tiek kolegijos, vis labiau
stengiasi pritaikyti studijų sąlygas neįgaliesiems studentams, išlieka poreikis laikytis labiau
individualizuoto požiūrio į neįgaliųjų profesijos bei išsilavinimo įgijimą, suteikti skirtingas
negalios rūšis turintiems asmenims (ypač su regos ir klausos sutrikimais) jų poreikiams būtinas
mokymosi priemones bei sąlygas. Siūlytina išskirtinai vertinti asmenų, turinčių psichikos ar proto
negalią, poreikius, kurie turi esminių skirtumų lyginant su fizinę negalią turinčiais asmenimis.
Būtina atkreipti dėmesį ir į studijuojančių neįgaliųjų gyvenimo bei kitas sąlygas studijų metu
(pastatų, auditorijų, bendrabučių bei viešojo transporto pritaikymas).
17. Ir toliau išlieka nepakantumo kitos tautybės, rasės, odos spalvos asmenims požymiai: išpuoliai
prieš juodaodžius viešose vietose, neapykantos kurstymas kitos etninės priklausomybės žmonėms
interneto svetainėse.
18. Pastebėtina, kad viena iš labiausiai nemėgstamų visuomenės grupių yra romai (čigonai). Įvairios
tarptautinės organizacijos, rengusios raportus apie Lietuvą, rekomenduoja Lietuvos Respublikos
institucijoms spręsti romų etninės mažumos visaverčio integravimo į Lietuvos visuomenės
gyvenimą klausimą (pvz. 2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento Rezoliucija dėl Europos romų
strategijos). Būtina ieškoti efektyvių būdų susikaupusioms romų problemoms spręsti.
19. Pastebėtina, kad pabėgėliai Lietuvoje susiduria su įvairiomis problemomis: nelegaliu jų
įdarbinimu, žymiai mažesniu nei lietuviams mokamu atlyginimu už tą patį darbą, nesumokėtais
atlyginimas už atliktą darbą, niekinamu požiūris į pabėgėlių statusą turinčius žmones. Į šiuos
probleminius klausimus reikėtų atsižvelgti formuojant visuomenės teigiamą įvaizdį apie
pabėgėlius ir prieglobsčio prašančius asmenis.
20. Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol nėra patvirtinta Nacionalinė antidiskriminacinė 2009-2011 m.
m. programa, kuri būtina kaip pasibaigusios 2006-2008 m. m. laikotarpio programos tąsa.
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7. PASIŪLYMAI
1. Įrodinėjimo pareigos perkėlimas apskųstajam (atsakovui) yra nustatytas Lygių galimybių
įstatyme, o taip pat ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, tačiau šios nuostatos taikymas
praktikoje yra komplikuotas. Tikėtina, kad didesnę svarbą, supratimą ir priimtinumą visuomenėje,
ypač teisės taikymo praktikoje, nuostata apie įrodinėjimo našos perkėlimą apskųstajam /atsakovui
įgytų, jeigu ji būtų įvirtinta Civilinio proceso kodekse.
2. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme įtvirtinta valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
pareiga užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos
lygios moterų ir vyrų teisės; rengti ir įgyvendinti programas ir priemones, skirtas moterų ir vyrų
lygioms galimybėms užtikrinti; įstatymų nustatyta tvarka remti viešųjų įstaigų, asociacijų ir labdaros fondų
programas, kurios padeda įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes traktuojama kaip imperatyvinė

nuostata, tačiau nepriskirtina III skirsniui, reglamentuojančiam moterų ir vyrų lygių teisių
pažeidimus. Todėl būtina Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme šią valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų pareigą įvirtinti Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimų skyriuje.
3. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme seksualinis priekabiavimas, priekabiavimas ar
nurodymas diskriminuoti yra įtvirtinti tik sąvokų skirsnyje. Tačiau nagrinėjant diskriminacijos dėl
lyties atvejus ir teisiškai vertinant diskriminacinių veiksmų buvimą ar nebuvimą, būtina remtis
skyriaus, reglamentuojančio moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus, straipsniais. Todėl, siekiant
priimti teisėtą, objektyvų ir pagrįstą sprendimą dėl seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo ir
nurodymo diskriminuoti veiksmų įvertinimo, būtina minėtas diskriminacijos formas nustatyti kaip
pažeidžiančias žmogaus teises ir įtvirtinti jas skyriuose, reglamentuojančiame Moterų ir vyrų
lygių teisių įgyvendinimą bei Moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus.
4. Pagal Lygių galimybių įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas darbdavys
privalo imtis priemonių, kad darbuotojas nepatirtų priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir
kad nebūtų duodami nurodymai diskriminuoti. Žmonių skundai rodo, kad prie darbuotojo gali
priekabiauti ar seksualiai priekabiauti tiek darbdavys, tiek kitas darbuotojas. Todėl minėtuose
įstatymuose būtina lygių galimybių pažeidimu įvardyti tiek darbdavio, tiek ir darbuotojo
priekabiavimą, seksualinį priekabiavimą ar nurodymą diskriminuoti.
5. Studentų, moksleivių nusiskundimai liudija apie priekabiavimą ar seksualinį priekabiavimą
mokymo įstaigose, kai priekabiauja mokytojas, dėstytojas ar bendramokslis. Todėl būtina Lygių
galimybių įstatyme bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme uždrausti seksualinį
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priekabiavimą, o taip pat priekabiavimą ne tik darbo srityje, bet ir švietimo, mokslo ir studijų
institucijų sferoje.
6. Lygių galimybių įstatyme bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme numatyta galimybė taikyti
laikinąsias specialiąsias priemones, skirtas užtikrinti lygybę ir užkirsti kelią lygių galimybių
pažeidimams. Šios specialiosios priemonės (pozityvūs veiksmai lygybei užtikrinti) turi būti
įtvirtintos įstatymuose. Tačiau labai sudėtinga būtų taikyti tokias priemones Lietuvoje, nes nėra
šių priemonių taikymo mechanizmo, nenumatyta, kokiais kriterijais remiantis turėtų būti
vertinama situacija, aplinkybės, reiškinys ir kokios priemonės būtų adekvačios faktinei lygybei
pasiekti. Todėl siūlytina apsvarstyti galimybę parengti teisės akto, numatančio specialiųjų
priemonių taikymo tvarką, projektą.
7. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas bei Lygių galimybių įstatymas įpareigoja valstybės ir
savivaldybių institucijas ir įstaigas įstatymų nustatyta tvarka remti visuomeninių organizacijų,
viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros fondų programas, padedančias įgyvendinti lygias galimybes.
Tačiau teisės aktai neapibrėžia, kokio pobūdžio parama ir pagal kieno nustatytą tvarką tokia
parama turi būti teikiama, o taip pat nereglamentuoja, kokie dokumentai, kampanijos, veiksmai
yra laikytini programomis, užtikrinančiomis lygias galimybes. Todėl tikslinga būtų teisės aktuose
numatyti tvarką, pagal kurią būtų remiamos minėtos programos, skirtos lygių galimybių
įgyvendinimui.
8. Lygių

galimybių

kontrolieriaus

tarnybos

veiklos

viešumo

teisinis

reglamentavimas

nepakankamas. Nereglamentuojama viešinimo forma, turinys, adresatai, išlygos. Neapibrėžta
galimybė paviešinti pačią diskriminacijos situaciją be asmeninių skundo pareiškėjo duomenų, kai
auka atsisako viešumo, o visuomenės interesas reikalauja paviešinti. Dėl nepakankamo viešumo
reglamentavimo atsiranda klaidingų sprendimų tikimybė. Tikslinga detaliau reglamentuoti Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos viešumą Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme
9. Įvertinus nėščių moterų patiriamus sunkumus darbe, siūlytina pakeisti Darbo kodekso atitinkamus
straipsnius taip, kad darbdaviui būtų nustatyta pareiga suteikti kasmetines atostogas nėščiosios
darbuotojos pasirinktu laiku. Pagal dabar esamą teisinį reguliavimą nėščiajai yra numatyta tik
galimybė ir teisė pasirinkti kasmetines atostogas pageidaujamu laiku iki nėštumo ir gimdymo
atostogų pradžios.
10. Siekiant moterų ir vyrų lygių galimybių realaus įgyvendinimo vietiniame lygmenyje, svarstytina
galimybė inicijuoti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo papildymą, numatant lyčių
lygybės įgyvendinimo priemonių įtraukimą į savivaldybių funkcijas
11. Paslaugų teikimo sričiai taip pat priskirtinas ir sveikatos paslaugų teikimas gyventojams. Šiuo
metu galioja tvarka, kai iš valstybės biudžeto ar kitų fondų finansuojami tiksliniai sveikatos
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patikrinimai dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio vėžio bei prostatos vėžio nemokamai atliekami tik
atitinkamo amžiaus žmonių grupėms. Tokie apribojimai dėl amžiaus būtų laikomi teisėtais, jeigu
jie būtų įtvirtinti įstatyme ir jeigu tokį skirtingą žmonių traktavimą dėl jų amžiaus pateisintų
teisėtas tikslas, o šio tikslo būtų siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Todėl tikslinga
pakeisti atitinkamus teisės aktus, kad žmonės nepatirtų diskriminavimo dėl savo amžiaus
sveikatos paslaugų teikimo srityje.
12. Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 8 straipsnyje įtvirtinta, jog skelbimuose priimti į darbą,
valstybės tarnybą arba mokytis draudžiama reikalauti iš darbo ieškančių asmenų informacijos
apie jų šeiminę padėtį, amžių (išskyrus įstatyme numatytus atvejus), privatų gyvenimą ar šeimos
planus. Preziumuojama, jog šis draudimas taikytinas darbdaviams bei mokslo institucijoms.
Praktikoje pastebima, jog šios įstatymo nuostatos nevykdo įdarbinimo paslaugas teikiančios
įmonės. Tarpininkavimo tarp darbdavio ir darbo ieškančių asmenų funkcijas vykdančios įmonės
tokios informacijos iš darbo ieškančių asmenų reikalauja. Dėl šios priežasties tikslinga įstatymą
papildyti nuostata, numatančią įdarbinimo bei personalo atrankos paslaugas teikiančioms
įmonėms draudimą reikalauti iš darbo ieškančių asmenų tokios informacijos. Taip pat svarstytinas
Lygių galimybių įstatymo papildymas draudimu reikalauti iš darbo ieškančių asmenų
informacijos apie etninę priklausomybę (tautybę) bei kai kuriuos kitus šiuo įstatymu draudžiamos
diskriminacijos pagrindus.
13. Siekiant, kad būtų užtikrintas lygių galimybių principo taikymas darbo vietose, tikslinga numatyti
teisės aktuose nuostatą, įpareigojančią visų nuosavybės formų darbdavius planingai ir sistemingai
propaguoti vienodo požiūrio principo taikymą darbe, valstybės tarnyboje.
14. Siūlytina Užimtumo rėmimo įstatyme nustatyti naują papildomai remiamą asmenų grupę –
tautines mažumas bei nustatyti papildomos paramos priemones tautinių mažumų (ypatingai romų)
integracijai į darbo rinką.
15. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitime nustatyta, kad dėl leidimo nuolat gyventi
Lietuvoje galima kreiptis išlaikius ne tik lietuvių kalbos, bet ir Konstitucijos pagrindų egzaminą.
Pagal Lietuvos valstybės paramos teikimo užsieniečių, gavusių prieglobstį Lietuvoje, integracijai
tvarkos aprašą prieglobstį gavę užsieniečiai yra mokomi lietuvių kalbos, bet nemokomi
Konstitucijos pagrindų. Todėl tikslinga pakeisti socialinės integracijos tvarkos aprašą, suteikiant
galimybes prieglobstį gavusiems užsieniečiams integracijos laikotarpiu išmokti ne tik lietuvių
kalbą, bet ir Konstitucijos pagrindus. Siekiant paskatinti pabėgėlius integruotis į Lietuvos
visuomenę, rekomenduotina valstybės institucijoms, dirbančioms tautinių mažumų teisių
užtikrinimo srityje, organizuoti valstybinės kalbos kursus „naujųjų tautinių mažumų“ atstovams
(imigrantams) jų gyvenamose savivaldybėse
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16. Siūlytina priimti naujos redakcijos Tautinių mažumų įstatymą, siekiant išvengti kolizijos tarp
Tautinių mažumų įstatymo ir Valstybinės kalbos įstatymo. Valstybinės kalbos įstatymas nustato,
jog visuose viešuosiuose ženkluose turi būti naudojama valstybinė kalba, o mažumų kalbas
leidžiama naudoti tik tautines mažumas atstovaujančių organizacijų pavadinimuose. Tačiau
Tautinių mažumų įstatymas nustato, kad administracinių teritorinių vienetų, kuriuose
kompaktiškai gyvena kuri nors tautinė mažuma, vietos įstaigose ir organizacijose greta
valstybinės kalbos vartojama tos tautos mažumos (vietinė) kalba (Į tai nurodo ir teismų praktika Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 1999-09-14 d.
nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268, 1999 m.).
17. Papildyti teisės aktus, reglamentuojančius švietimą ir mokslą bei aukštąjį mokslą, numatant
specialius poreikius turinčių moksleivių ir studentų krepšelius.
18. Siūlyti

Lietuvos

Respublikos

Vyriausybei

skubos

tvarka

patvirtinti

Nacionalinę

antidiskriminacinę 2009-2011 m. programą.

Lygių galimybių kontrolierė

Aušrinė Burneikienė
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