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ĮŽANGINIS ŽODIS
2017 m. sausio 1 d. įsigalioję Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos parengti Lygių
galimybių įstatymo ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimai, be kita ko,
numatantys, kad kontrolierius vykdo ir prevencinę bei švietėjišką veiklą, lėmė būtinybę įsteigti
Komunikacijos skyrių, kuris užtikrino aktyvų visuomenės informavimą apie žmogaus teisių ir
lygių galimybių politikos padėtį mūsų valstybėje.
Vykdydami strategiškai planuojamą veiklą, negalėjome nesureaguoti ad hoc į pasaulinio
judėjimo #MeToo, kurio metu moterys garsiai prabilo apie patirtus seksualinio priekabiavimo
atvejus, atgarsius ir Lietuvoje. Šiuo tikslu buvo parengtos ir Seimo priimtos lygių galimybių
įstatymų pataisos, kuriomis darbdavys įpareigojamas užtikrinti apsaugą nuo seksualinio
priekabiavimo ne tik darbuotojams, bet ir siekiantiems įsidarbinti asmenims. Pataisomis
švietimo įstaigos taip pat įpareigotos užtikrinti, kad jose nebūtų patiriamas seksualinis
priekabiavimas. Taip pat, reaguodami į visuomenės rodomą dėmesį seksualinio priekabiavimo
temai, parengėme ir išplatinome ne vieną edukacinį straipsnį, surengėme viešą diskusiją,
nuolat primindavome, kad esame pasirengę padėti visiems, kurie susiduria su tokiu elgesiu.
Dideliu žingsniu į priekį laikau 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusį naująjį Darbo kodeksą,
kuriame numatyta darbdavio, kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip
penkiasdešimt, pareiga priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių
politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones. Reaguodama
į įmonių ir įstaigų paklausimus, kaip šį principą reikėtų taikyti, Tarnyba sukūrė ir pristatė
Lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijas.
Liepos mėnesį Seimas priėmė svarbų Lygių galimybių įstatymo pakeitimą, kuriuo papildytas
diskriminacijos pagrindų sąrašas, įtraukiant pilietybę.
Reikšmingu įvykiu laikau ir Seime svarstomas parengtas Lygių galimybių įstatymo pataisas,
kuriomis siekiama įsteigti Žmonių su negalia teisių stebėsenos komitetą prie Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnybos bei pavesti šiam komitetui vykdyti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos nuostatų įgyvendinimo stebėseną.
Sau keldami aukščiausius profesionalumo, efektyvumo ir atvirumo standartus, nuo
2017 m. gegužės mėn. savo interneto svetainėje sukūrėme viešą prieigą prie informacijos
apie kontrolieriaus priimtų sprendimų eigą. Be to, siekdami kuo efektyviau naudoti valstybės
biudžeto lėšas, persikėlėme į naujas patalpas, esančias Gedimino pr. 11, Vilniuje.
Didžiuojuosi sustiprėjusia ir profesionalia Tarnybos komanda. Esu tikra, kad 2018 metais
įgyvendinsime užsibrėžtus veiklos prioritetus, kurie, tikiu, prisidės prie teigiamų ne tik
Tarnybos, bet ir mūsų valstybės pokyčių.

Lygių galimybių kontrolierė

Agneta Skardžiuvienė
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I. VEIKLOS APŽVALGA
Lygių galimybių kontrolierius (toliau vadinamas kontrolieriumi) yra nepriklausomas,
Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingas valstybės pareigūnas. Vadovaudamasis teisėtumo,
nešališkumo ir teisingumo principais, pagal Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo
17 straipsnyje apibrėžtą kompetenciją, kontrolierius tiria skundus, atlieka tyrimus savo
iniciatyva ir teikia konsultacijas dėl paklausimų, atlieka nepriklausomus tyrimus, susijusius
su diskriminacijos atvejais, ir nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia
nepriklausomas ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas, taip pat pasiūlymus valstybės ir
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių įgyvendinimo
politikos prioritetų, taip pat nuo 2017 m. sausio 1 d., įsigaliojus naujos redakcijos Lygių
galimybių įstatymui, vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo
sklaidą. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendaciją1, lygių galimybių kontrolierius
kontroliuoja, kaip įgyvendinamos Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatos,
susijusios su lygių galimybių užtikrinimu.
Kontrolieriaus darbui užtikrinti, remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsniu,
nuo 1999 m. (iki 2003 m. – Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba) įsteigta
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau vadinama Tarnyba).
2017 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtomis Lygių galimybių2 ir Moterų
ir vyrų lygių galimybių3 įstatymų pataisomis darbdavys įpareigojamas užtikrinti apsaugą nuo
seksualinio priekabiavimo ne tik darbuotojams ir valstybės tarnautojams, bet ir siekiantiems
įsidarbinti asmenims, švietimo įstaigos įpareigojamos užtikrinti, kad švietimo įstaigų, mokslo
ir studijų institucijų mokiniai, studentai ir darbuotojai nepatirtų seksualinio priekabiavimo.
Prie lygių galimybių užtikrinimo mechanizmo tobulinimo prisidėjo Lygių galimybių įstatymo
pataisa4, numatanti, kad asmenys, kuriems adresuojamas kontrolieriaus sprendimas, privalo jį
išnagrinėti ir apie nagrinėjimo rezultatus bei sprendimo vykdymą informuoti lygių galimybių
kontrolierių. Informacija lygių galimybių kontrolieriui pateikiama nedelsiant, priėmus
sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į kontrolieriaus sprendimą, bet
ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo gavimo dienos.
Reikšmingu pokyčiu galima laikyti ir 2017 m. liepos 11 d. priimtą Lygių galimybių įstatymo
pakeitimo įstatymą5. Šiuo pakeitimu lygių galimybių kontrolieriui pavesta vykdyti 2014 m.
balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/54/ES dėl priemonių, kad
darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis (toliau vadinama
direktyva), įgyvendinimo priežiūrą. Lygių galimybių įstatymas papildytas nauju, pilietybės,
pagrindu. Remiantis direktyvos nuostatomis, pilietybė apibrėžiama kaip Europos Sąjungos
valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė.
Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal Lygių galimybių įstatymą, šeimos nariais laikomi tik
sutuoktiniai ir tiesioginiai palikuonys, tačiau į šią sąvoką neįeina partneriai, kaip tai numato
1 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 894 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2010 m. gruodžio 8 d. nutarimo Nr. 1739 „Dėl Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos
Fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo“ pakeitimo“.
2 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gegužės 11 d. priimtas Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 7
straipsnio pakeitimo įstatymas. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
ba1ae3903c6411e79f4996496b137f39
3 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. gegužės 11 d. priimtas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo Nr. VIII-947 5,
6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas.
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4f3a82d0407711e7b66ae890e1368363
4 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 20 d. priimtas Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 30 straipsnio
pakeitimo įstatymas.
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/79c421b0574b11e78869ae36ddd5784f
5 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. liepos 11 d. priimtas Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas.
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0dfc3020ac9311e6b844f0f29024f5ac

4

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

direktyva. Pažymėtina, jog direktyvos nuostatos į nacionalinio lygmens teisės aktus buvo
perkeltos plačiau nei tai numatyta pačioje direktyvoje ir apsauga nuo diskriminacijos pilietybės
pagrindu taikoma visose Lygių galimybių įstatymo reguliavimo srityse.
2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos darbo kodekso redakcija, kurio 26
straipsnyje („Darbuotojų lyčių lygybė ir nediskriminavimas kitais pagrindais“) įtvirtinta, jog
darbdavys privalo įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais principus.
Daugiausia darbdavių dėmesio susilaukė Darbo kodekso 26 straipsnio 6 dalis, pagal kurią
darbdavys, kurio darbuotojų vidutinis skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, privalo
priimti ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir
vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones. Pabrėžtina, kad, įgyvendindamos
pastarąją Darbo kodekso nuostatą, dauguma valstybės bei savivaldybių įstaigų dar 2017
metais suskubo rengti ir tvirtinti savo lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo
priežiūros principų įgyvendinimo priemonių aprašus. Tarnyba, sulaukusi įmonių ir įstaigų
paklausimų ir pasiteiravimų dėl šios nuostatos taikymo praktikoje, parengė Lygių galimybių
politikos priemonių rekomendacijas6.
2017 m. buvo inicijuoti svarbūs pokyčiai, turintys įtakos ne tik pačiai Tarnybai, bet ir mūsų
valstybei:
2017 m. gegužės mėn. 19 d. lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu įsteigta patariamoji
Nepriklausoma ekspertų kolegija prie lygių galimybių kontrolieriaus. Naujosios kolegijos
ekspertai padės lygių galimybių kontrolierei vykdyti prevencinę bei švietėjišką veiklą, lygių
galimybių užtikrinimo sklaidą bei operatyviai reaguoti į galimos diskriminacijos apraiškas
visuomenėje;
2017 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Seime užregistruotas ir šiuo metu svarstomas
Lygių galimybių kontrolieriaus sudarytos darbo grupės parengtas Lygių galimybių įstatymo
pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas7, kuriuo siekiama įsteigti nepriklausomą Žmonių
su negalia teisių stebėsenos komitetą prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos bei pavesti
šiam komitetui vykdyti Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną;
Nuo 2017 m. gegužės mėn. Tarnybos interneto svetainėje galima stebėti, kaip vykdomi lygių
galimybių kontrolieriaus priimti sprendimai tais atvejais, kai kreipiamasi į atitinkamą asmenį
ir siūloma nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus arba pakeisti, panaikinti
administracinį teisės aktą (arba jo dalį), susijusį su lygių galimybių pažeidimu.
2017 m. Tarnyba toliau vykdė tęstines projektines veiklas. 2017 metais Tarnybos teisininkai
vyko į Ukrainos Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro instituciją pagal Lietuvos Respublikos
vykdomą Dvynių programos projektą „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių
komisaro institucinių gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“ ir dalyvavo
darbinėse misijose. Nuolat tobulindami savo kvalifikaciją, Tarnybos darbuotojai tampa
lygių galimybių užtikrinimo ekspertais tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu. Sėkmingai
įgyvendintas ir dvejus metus trukęs Europos Komisijos finansuojamas projektas „Teisinės bazės
tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo
principo įgyvendinimui“. Vykdant projektą išleistas leidinys „Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba, kaip nacionalinė lygybės institucija: teisinis reglamentavimas ir veikla“, kuriame
pateiktos 2016–2017 metais vykdytos teisinės analizės išvados ir rekomendacijos tolesniam
institucijos veiklos tobulinimui ir plėtrai.
2017 m. Tarnyba prisiėmė atsakomybę vadovauti net dviem valstybės projektams,
finansuojamiems Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Startavo trejų metų trukmės
valstybės projektas „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, kurio tikslas – sistemiškai
siekti moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimo savivaldybėse, kuriant ir diegiant tokias
lygių galimybių užtikrinimo tikslines priemones kaip rekomendacijos, interaktyvus statistinių
6 Daugiau: http://lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-politikos-priemoniu-rekomendacijos
7 Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15(1) straipsniu įstatymo
projektas (reg. Nr. XIIIP-941).
Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52cff9f0580211e78869ae36ddd5784f

5

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

duomenų žemėlapis, sąmoningumo didinimo kampanija. Kitas 2017-aisiais prasidėjęs
trejų metų valstybės projektas „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji
standartai diskriminacijos mažinimui“ padės darbo rinkos dalyviams atpažinti diskriminaciją
ir veiksmingai su ja kovoti, pasitelkiant šiuo metu ekspertų ruošiamą lygybės planų diegimo
darbovietėje metodiką, taip pat dalyvaujant projekto profesionalų rengiamuose nuotolinio
mokymosi kursuose apie lygybę ir nediskriminavimą darbovietėje.
2017 m. rugpjūčio 21 d. Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų generalinio direktorato
sprendimu Nr. Ares (2017)4111598 buvo patvirtintas Europos Komisijos finansavimas
projektui „#LGBT_LT: visuomenės sąmoningumo ir LGBT asmenų matomumo Lietuvoje
didinimas“. Projekto vadovaujantis partneris – asociacija LGL, partneriai – Tarnyba ir
asociacija „In Corpore“. Šiame projekte Tarnyba atsakinga už translyčių asmenų šalyje
padėties tyrimo inicijavimą ir rezultatų viešinimą, siekiant šviesti visuomenę ir didinti jos
informuotumą bei nuolat priminti sprendimų priėmėjams apie valstybės įsipareigojimų
vykdymą šalinant įstatymų spragas.
Vykdydami švietėjišką ir prevencinę veiklą, Tarnybos darbuotojai organizavo mokymus
lygių galimybių temomis, viešus renginius, atstovavo Tarnybai partnerių renginiuose ir
susitikimuose, rengė publikacijas ir pranešimus spaudai, dalyvavo televizijos ir radijo laidose,
teikė komentarus žiniasklaidai. Pagrindinės lygių galimybių sklaidos temos 2017 m. buvo
susijusios su seksualiniu priekabiavimu, translyčių asmenų ir neįgaliųjų teisėmis, smurtu
lyties pagrindu. Kartu su partneriais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose
buvo surengti ketvirtieji Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai, kurie pirmą kartą
buvo tiesiogiai transliuoti per televiziją.
Tarnybos darbuotojai pagal atliekamas funkcijas 2017 metais dalyvavo viešųjų pirkimų,
finansų valdymo, personalo valdymo, lygių galimybių integravimo strategijos kūrimo,
lyderystės ugdymo mokymuose, taip pat kvalifikaciją kėlė Europos Tarybos, Europos
Komisijos, Europos teisės akademijos bei kitų tarptautinių organizacijų rengiamuose
seminaruose teisininkams bei Tarnyboje periodiškai organizuojamuose susitikimuose su
žmogaus teisių ir lygių galimybių klausimus nagrinėjančiais įvairių sričių specialistais,
mokslininkais ir ekspertais.
Siekdama efektyviai naudoti biudžeto lėšas, 2017 m. gruodžio mėn. Tarnyba iš patalpų
(kurias ilgą laiką nuomojosi pagal atlygintinos nuomos sutartį), esančių Šeimyniškių g. 1A,
Vilniuje, persikėlė į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patalpas (kurias nuomojasi pagal
neatlygintiną panaudos sutartį), esančias Gedimino pr. 11, Vilniuje.
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1. BENDRA 2017 M. ATLIKTŲ TYRIMŲ
STATISTIKA
2017 m. Tarnyboje dėl galimos diskriminacijos buvo gautas 261 skundas8, 314 paklausimų9
ir 182 pasiteiravimai per socialinį tinklą „Facebook“10 (žr. 1 pav.).

1 pav. Kreipimųsi dinamika

2017 m. daugiausia buvo kreipiamasi dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu – 312,
kas sudaro 49 proc. visų kreipimųsi, amžiaus pagrindu – 98 (13 proc.), negalios pagrindu
– 83 (11 proc.). Dėl galimos diskriminacijos kitais pagrindais kreiptasi gerokai mažiau: dėl
socialinės padėties – 41 kartą, dėl tautybės – 25 kartus, dėl lytinės orientacijos – 14 kartų
(žr. 2 pav.).

8 Skundas – rašytine forma pateiktas fizinio ar juridinio asmens (gali būti anoniminis) kreipimasis į lygių galimybių
kontrolierių arba Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuriame nurodomas skundžiamas asmuo (asmenys), jo veiksmai ar
neveikimas arba priimtas skundžiamas administracinis aktas ar sprendimas bei aiškiai išreiškiamas prašymas (reikalavimas)
lygių galimybių kontrolieriui atlikti tam tikras administracines procedūras skundžiamo subjekto atžvilgiu.
9 Paklausimas – rašytine forma pateiktas fizinio ar juridinio asmens kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių arba Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuriame prašoma pateikti paaiškinimą dėl Lygių galimybių įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo taikymo atitinkamoje situacijoje, tam tikros situacijos įvertinimo dėl galimo lygių galimybių pažeidimo,
teisės akto projekto vertinimo dėl atitikimo Lygių galimybių įstatymui bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui, taip pat
prašymas pateikti patarimą ar konsultaciją lygių galimybių įgyvendinimo klausimu, tačiau kuriame nėra reiškiamas prašymas ar
reikalavimas atlikti tam tikras administracines procedūras.
10 Pasiteiravimai dėl lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtų klausimų, pateikti per socialinio tinklo „Facebook“
Tarnybos paskyrą.
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2 pav. 2017 m. gautų kreipimųsi skaičius pagal galimus diskriminacijos pagrindus

Į lygių galimybių kontrolierių pareiškėjai dažniausiai kreipėsi dėl galimos diskriminacijos
darbo santykių (233 kreipimaisi), vartotojų teisių apsaugos (161 kreipimasis), valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų (101 kreipimasis) veiklos srityse (žr. 3 pav.).

3 pav. 2017 m. kreipimųsi skaičius pagal veiklos sritis
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2017 m. į Tarnybą dažniausiai kreipėsi fiziniai asmenys: 48 proc. pareiškėjų sudaro moterys,
35 proc. – vyrai, juridiniai asmenys sudaro 11 proc. pareiškėjų, anoniminiai pareiškėjai – 6 proc.
(žr. 4 pav.).

4 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

2017 m. į Tarnybą su skundu dėl galimos diskriminacijos šiek tiek dažniau kreipdavosi vyrai
(122 skundai) nei moterys (117 skundai), juridiniai asmenys pateikė 19 skundų, 3 skundai
pateikti anonimiškai. Norėdamos gauti informacijos, su paklausimais dažniau kreipdavosi
moterys (122 paklausimai) nei vyrai (89 paklausimai), juridiniai asmenys pateikė 66
paklausimus, 37 paklausimai – anoniminiai. Per socialinį tinklą „Facebook“ į lygių galimybių
kontrolierių dažniausiai kreipėsi moterys – 123, vyrai – 56 kartus, 3 pasiteiravimai pateikti
anonimiškai (žr. 5 pav.).

5 pav. Besikreipiančiųjų pasiskirstymas pagal kreipimosi būdą

Toliau pateiktoje diagramoje – duomenys, kaip keitėsi fizinių pareiškėjų pasiskirstymas
pagal lytį nuo Tarnybos veiklos pradžios (žr. 6 pav.).
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6 pav. Besikreipiančiųjų procentinis pasiskirstymas pagal lytį

Pareiškėjų duomenų analizė rodo (žr. 7 pav.), kad pažeistas teises dėl galimos diskriminacijos
dažniausiai gina Vilniaus regiono gyventojai. 2017 metais iš 100 tūkst. regiono gyventojų į
Tarnybą kreipėsi 20 pareiškėjų iš Vilniaus; antroje vietoje smarkiai nuo Vilniaus atsilikęs
Kauno regionas – 8 asmenys. Kitų regionų gyventojų aktyvumas ginant pažeistas teises buvo
itin mažas; pasyviausi gyvenantieji Tauragės regione – iš 100 tūkst. šio regiono gyventojų
kreipėsi tik 2.

7 pav. Pareiškėjų skaičius 100 tūkstančių regiono gyventojų

Lygių galimybių kontrolierius tyrimus pradeda savo iniciatyva1112 arba gautų skundų
pagrindu. 2017 m. pradėti 286 tyrimai; pagal kompetenciją iš jų atlikta 117 tyrimų (41 proc.),
167 skundus atsisakyta tirti (58 proc.), 4 tyrimai dar nebaigti (žr. 8 pav.).

11 Pagal Lygių galimybių įstatymo 24 str. 3 dalį, jeigu lygių galimybių kontrolierius nustatė lygių galimybių pažeidimo
požymius iš visuomenės informavimo priemonių ar kitokių šaltinių, jis gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.
12 Daugiau: 2.8. poskyryje „Tyrimai lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva“.
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8 pav. Atliktų tyrimų pasiskirstymas pagal Tarnybos kompetenciją

2017 m. iš lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtų 117 tyrimų 61 (52
proc.) buvo pagrįsti ir 56 tyrimuose (48 proc.) pažeidimai nebuvo patvirtinti (žr. 9 pav.).

9 pav. Pasitvirtinusių / nepasitvirtinusių pažeidimų pasiskirstymas

Dėl lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtų tyrimų 2017 m. priimta
112 sprendimų (10 pav.).
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10 pav. Kontrolieriaus priimti sprendimai

2017 m. kontrolierė, vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 29 str. 2 d. 2 bei 3 punktais,
28 tyrimų metu nustatė lygių galimybių pažeidimą, priėmė sprendimą kreiptis į atitinkamą
asmenį ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus arba pakeisti ar panaikinti
administracinį aktą arba sprendimą (arba jo dalį), susijusį su lygių galimybių pažeidimu.
Iš 28 tyrimų metu pateiktų rekomendacijų 19 jau įvykdyta, 7 rekomendacijos vykdomos, 2
rekomendacijas atsisakyta vykdyti. Lygių galimybių kontrolieriaus rekomendaciją atsisakė
vykdyti UAB „Kiaulių valdovai“13 ir Vilniaus miesto savivaldybės meras14.
Pagal Lygių galimybių įstatymo 29 str. 3 d., tyrimo metu ar jį atlikęs, lygių galimybių
kontrolierius gali nutraukti tyrimą, kai pareiškėjas skundą atsiima; trūksta objektyvių
duomenų apie padarytą pažeidimą; pareiškėjas ir pažeidėjas susitaiko; kai lygias galimybes
pažeidžiantys veiksmai (neveikimas) nutraukiami; lygias galimybes pažeidžiantis
administracinis aktas arba sprendimas pakeičiamas ar panaikinamas. 2017 metais daugiausia
tyrimų buvo nutraukta trūkstant objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą (11) bei tyrimo
metu nutraukus tirtus, lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus ar neveikimą (10); 2 tyrimai
buvo nutraukti pareiškėjams atsiėmus pateiktus skundus.

13 Daugiau: http://lygybe.lt/data/public/uploads/2017/04/sprendimas-nr.-36.pdf
14 Daugiau: http://lygybe.lt/data/public/uploads/2017/03/17sn-4sp-22.pdf
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2. TYRIMAI
2.1. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu
Tyrimų dinamika
Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu, lyginant su dėl kitų draudžiamų
diskriminavimo pagrindų atliekamais tyrimais, jau nuo 1999-ųjų sudaro didžiausią dalį.
2017 m. buvo atlikti 78 tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu (žr. 11 pav.) ir
tai sudarė 27 proc. visų Tarnyboje atliktų tyrimų. Dėl galimai mažiau palankaus traktavimo
lyties pagrindu buvo gauti 64 skundai. Kontrolierės iniciatyva buvo pradėta 14 tyrimų.
Didžioji dalis lygių galimybių kontrolierės inicijuotų tyrimų buvo pradėti dėl galimo moterų
ir vyrų lygių teisių pažeidimo vartotojų teisių apsaugos srityje (galimai diskriminuojančios
reklamos, prekių ir paslaugų teikimo vienai iš lyčių palankesnėmis sąlygomis). 2017-aisiais
ir ankstesniais metais tyrimai kontrolieriaus iniciatyva dažniausiai buvo pradedami gavus
informaciją dėl darbo skelbimų, kuriuose nepagrįstai buvo nurodomas kandidato lyties
reikalavimas. Tarnyboje taip pat buvo gauta 113 paklausimų prašant pateikti kontrolieriaus
išvadą arba nuomonę moterų ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo klausimais.
Per Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą 2017 m. gauti 182 pasiteiravimai,
iš kurių net 135 buvo kreipimaisi dėl galimo moterų ar vyrų teisių apribojimo lyties
pagrindu. Svarbu pažymėti, kad didžioji dalis besikreipiančiųjų per Tarnybos socialinio
tinklo „Facebook“ paskyrą pranešė apie darbo skelbimus, kuriuose darbdaviai siūlo užimti
atitinkamas pareigas moterims arba vyrams, tačiau dažniausiai tokiuose darbo skelbimuose
pareigybė nurodoma moteriškosios giminės daiktavardžiu. Tarnyba nedelsdama reaguoja į
tokio pobūdžio pranešimus, susisiekia su darbdaviais ir įdarbinimo agentūromis, informuoja
apie pretendentams nustatytus diskriminuojančius reikalavimus ir siūlo šiuos reikalavimus
panaikinti per apibrėžtą labai trumpą terminą. Jeigu darbo skelbimuose diskriminuojantys
reikalavimai nepanaikinami per Tarnybos nurodytą terminą, lygių galimybių kontrolierius
inicijuoja tyrimą.
Dalis asmenų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu kreipėsi į Tarnybą telefonu
(sulaukta 142 kreipimųsi). Pažymėtina, kad 2017 m. padaugėjo interesantų, kurie kreipėsi į
Tarnybą dėl galimai vykdyto seksualinio priekabiavimo (12 pareiškėjų).

11 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu dinamika
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Pareiškėjai
2017 m. dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu į Tarnybą su skundais žymiai aktyviau
kreipdavosi moterys nei vyrai (žr. 12 pav.).

12 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Sritys
Analizuojant gautų skundų bei kontrolieriaus inicijuotų tyrimų pasiskirstymą pagal sritis,
pastebima, jog didžioji dalis tyrimų (31) buvo atlikta dėl galimų moterų ir vyrų lygių teisių
pažeidimų darbo santykių srityje (40 proc.) (žr. 13 pav.).

33%

13 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu pagal sritis

Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2017-iaisiais didžioji dalis užimtumo srities tyrimų
buvo atlikta dėl galimai diskriminuojančių darbo skelbimų, kuriuose darbdaviai atitinkamas
pareigas užimti dažniausiai siūlė moterims, tokiais veiksmais apribodami vyrų galimybes
pretenduoti į skelbimuose nurodytas pareigas. Darbo skelbimuose tam tikros pareigybės,
kurios Lietuvoje dar tradiciškai priskiriamos moterų dominuojamai sričiai, nurodomos
moteriškosios giminės daiktavardžiu, pavyzdžiui, „pardavėja, kasininkė, valytoja, sekretorė,
asistentė, apskaitininkė“. Buvo tirti keli atvejai, kuomet darbo skelbimuose pretendentui buvo
keliami lyties ir amžiaus reikalavimai.
2017 m. išryškėjo nauja tendencija – daugiau tyrimų dėl galimų moterų ir vyrų lygių teisių
pažeidimų atlikta vartotojų teisių apsaugos srityje. Tyrimai buvo atlikti tiek reaguojant
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į gautus skundus, tiek lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva. 2017 metais 26 tyrimai
(33 proc.) atlikti dėl galimų lyčių lygybės pažeidimų prekių ir paslaugų teikimo srityje. Didelė
dalis šių tyrimų buvo atlikta dėl galimo moterų žeminimo prekių ir paslaugų reklamose
(14 tyrimų). Būtina pastebėti, kad su diskriminacija dėl lyties vis dar neretai susiduriama
prekių ir paslaugų reklamoje ir todėl lyčių stereotipai dar lengviau plinta, ypač vaizduojant
moterį kaip sekso objektą ir taip siekiant skatinti prekių ir paslaugų pardavimą.
2017 m. atliktas tyrimas dėl pažinčių interneto svetainės www.flirtas.lt vaizdo reklamos,
kurioje vaizduojama mergina teigė: „reikia pakeisti padangas, kompą pataisyti, ir čiaupas laša,
turėčiau vyrą, tai jis viską patvarkytų, mane irgi. Užsiregistruosiu flirtas.lt, mačiau gerų yra...“
Atlikus tyrimą15 nustatyta, kad dėl primityvaus, sudaiktinto moters vaizdavimo aptariamoje
reklamoje ji yra neabejotinai niekinama ir žeminama, ir todėl minėta reklama atitinka Moterų
ir vyrų lygių galimybių įstatymo 13 str. 2 p. nustatytus moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimo
požymius, t. y., formuojamos visuomenės nuostatos, kad viena lytis pranašesnė už kitą, taip
pat vartotojai diskriminuojami dėl jų lyties.
2017 metais Tarnyboje atlikti tyrimai dėl teisių apribojimo ar privilegijų teikimo vienai
iš lyčių skelbiant informaciją apie gaminius, prekes ar paslaugas. Tarnyboje buvo gautas
skundas, kuriame pareiškėjas vyras pranešė apie Kauno „Girstučio“ baseino informaciniame
stende skelbtą informaciją, kad kovo 8-ąją tik moterims suteikiama galimybė lankytis
baseine nuo 15 val., taip pat įsigyti koktelių, užkandžių bei naudotis masažo paslaugomis
su nuolaida. Atlikus tyrimą16 buvo nustatyta, kad tokiais veiksmais padarytas pažeidimas,
nustatytas Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 13 str. 2 p., tai yra, paslaugų teikėjas bei
prekių pardavėjas, informuodamas apie teikiamas paslaugas bei parduodamas prekes, taikė
mažiau palankų traktavimą vyriškos lyties asmenims. Atlikus minėtą tyrimą taip pat buvo
pareikšta lygių galimybių kontrolieriaus pozicija dėl Tarptautinę moters dieną teikiamų
privilegijų ir nuolaidų išimtinai moterims bei konstatuota, kad Tarptautinė moters diena yra
moterų kovos už laisves bei lygias su vyrais teises paminėjimo diena ir šios dienos prasmė
bei svarba vis dar yra neteisingai suvokiama ir interpretuojama valstybėje. Stereotipiškai
moterų iškovotų laisvių ir teisių reikšmė yra sumenkinama, dangstant ją paviršutiniškomis
priemonėmis, orientuotomis ne į turinį, moters politinio, ekonominio apsisprendimo laisvės
svarbą, bet į jos moteriškumo, fizinio patrauklumo aktualizavimą; todėl ekonominių nuolaidų
taikymas moterims Tarptautinės moters dienos proga tiražuoja stereotipą, kad, nepaisant
visų pasiekimų lyčių lygybės srityje, moters padėtis ekonominėje ir socialinėje erdvėje yra
prastesnė nei vyro.
2017 m. buvo gauta informacija bei atlikti tyrimai dėl specializuotų mamos ir vaiko kambarių
įrengimo viešose patalpose, kurie pagal teikiamą informaciją (atitinkamus skiriamuosius
ženklus ir užrašus) yra skiriami tik moterims, o besilankantiems tėvams vyrams formaliai
apribojamos galimybės naudotis tokiais kambariais. 2017 m. atliktas tyrimas dėl Nacionalinės
Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – biblioteka), kurioje prie įrengtos patalpos kūdikiams
žindyti ir pervystyti specialioje iškaboje buvo nurodyta: „Mamos ir vaiko kambarys“. Atlikus
tyrimą17 nustatyta, kad bibliotekos iškaboje nurodyta informacija „Mamos ir vaiko kambarys“
yra diskriminacinio pobūdžio ir prieštarauja Moterų vyrų lygių galimybių įstatymo 7 str.
2 p. ir Lygių galimybių įstatymo 8 str. 2 p. nuostatoms, reglamentuojančioms lygių galimybių
įgyvendinimą vartotojų teisių apsaugos srityje, bei nuspręsta kreiptis į bibliotekos vadovą
ir siūlyti nutraukti lygias teises pažeidžiančius veiksmus, pakeičiant iškaboje, esančioje prie
patalpos kūdikiams žindyti ir pervystyti, teikiamą informaciją taip, kad joje atsispindėtų
minėtų patalpų paskirtis, o ne subjektai, galintys ja naudotis. Lygių galimybių kontrolieriaus
sprendimas buvo įvykdytas.
2017 m. buvo gautas skundas dėl moterims nustatytų mažiau palankių nei vyrams naudojimosi
pirties komplekso paslaugomis sąlygų: moterys gali maudytis pirtyje tik šeštadieniais, o vyrams
suteikta galimybė naudotis pirtimi 4 dienas per savaitę, t. y., penktadieniais, šeštadieniais,
15 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/05/17sn-88sp-55.pdf
16 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2018/02/sprendimas-nr.-17sn-11sp-47.pdf
17 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/03/sprendimas-del-motinos-ir-vaiko-kambario-21.pdf
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sekmadieniais ir pirmadieniais. Skundo tyrimo metu nustatyta18, kad tokia pirties paslaugų
teikimo tvarka prieštarauja Moterų ir vyrų įstatymo 7 p. 3 p. bei atitinka Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo 13 str. 4 p. nustatytus moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimo požymius,
t. y., moterims ir vyrams sudarytos nevienodos sąlygos gauti paslaugas bei jomis naudotis, bei
nuspręsta kreiptis į pirties paslaugų teikėją ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius
veiksmus, ir moterims, ir vyrams sudarant vienodas sąlygas gauti pirties komplekso paslaugas.
Kontrolieriaus sprendimas buvo įvykdytas, suteikiant moterims daugiau dienų naudotis
pirties paslaugomis bei pailginant paslaugų teikimo trukmę dienos metu.
Pastebėtina, kad 2017 metais buvo atlikti 3 tyrimai dėl galimų moterų ir vyrų lygių teisių
pažeidimų švietimo ir mokslo srityje. Atliktas tyrimas19 dėl galimos diskriminacijos lyties
pagrindu Vilniaus Gedimino technikos universiteto Inžinerijos licėjuje (toliau – Inžinerijos
licėjus), kuriame buvo taikomos skirtingos mokymo programos berniukams ir mergaitėms,
tai yra, inžinerijos pamokose septintų klasių berniukai ir mergaitės būdavo dalijami į grupes
pagal lytį ir atlikdavo skirtingas užduotis pagal lyčių stereotipus, pavyzdžiui – berniukai
konstruodavo automobilių modelius, o mergaitės siūdavo kosmetines. Lygių galimybių
įstatymo 6 str. 1 d. 1 punktu švietimo įstaigos, kiti švietimo paslaugų teikėjai įpareigojami
užtikrinti vienodas sąlygas asmenims nepaisant lyties bei kitų požymių mokytis pagal
formaliojo ir neformaliojo švietimo programas. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo metu Inžinerijos
licėjus įsipareigojo nuo 2017 m. gruodžio 4 d. užduotis vykdyti bendrai, mišriose mokinių
grupėse, tyrimas buvo nutrauktas, nevykdant lygias galimybes pažeidžiančių veiksmų.
2017-ieji buvo išskirtiniai dėl to, kad Tarnyba gavo žymiai daugiau paklausimų bei
pasiteiravimų raštu, telefonu, taip pat skundų dėl galimai patirto seksualinio priekabiavimo
veiksmų. Prasidėjęs judėjimas #metoo, kuriame dalyvaujančios moterys (jų dauguma)
praneša socialiniuose tinkluose apie patirtą seksualinį priekabiavimą, fizinį bei psichologinį
smurtą, visuomenės informavimo priemonių dėmesys šiai temai paskatino asmenis, galimai
patyrusius seksualinį priekabiavimą, aktyviau kreiptis į Tarnybą. Pastebėtina, kad žmonės vis
dar vengia pateikti oficialius skundus dėl patirto seksualinio priekabiavimo, bijodami neigiamų
pasekmių, susilaukti kolegų pasmerkimo, persekiojimo dėl pateikto skundo ar net galimo
atleidimo iš darbo (dažniausiai seksualinio priekabiavimo veiksmai vyksta darbo aplinkoje, o
priekabiautojas būna darbdavys). Atsižvelgiant į tai, kad seksualinio priekabiavimo faktą dėl
įrodymų trūkumo įrodyti yra žymiai sudėtingiau nei kitus diskriminacijos atvejus, liudytojų
atsisakymo teikti informaciją arba pačių liudytojų nebuvimo, seksualinio priekabiavimo aukos
išgyventų pojūčių įvertinimo, Tarnyba skatina seksualinio priekabiavimo veiksmus patyrusius
asmenis kuo skubiau kreiptis pagalbos, konsultacijos arba teikti skundą.
Tarnyboje buvo atliktas tyrimas20 dėl Juozo Miltinio dramos teatro aktorės patirto
seksualinio priekabiavimo, kurį vykdė šio teatro vadovas. Atlikus tyrimą nustatyta, kad
aktorės atžvilgiu vykdyti Juozo Miltinio dramos teatro vadovo veiksmai laikytini seksualiniu
priekabiavimu. Atsižvelgiant į tai, jog aktorės darbdavys buvo Juozo Miltinio dramos teatro
vadovas, konstatuota, kad jis neįvykdė pareigos, nustatytos Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo 6 str. 4 p., todėl padarė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 11 str. 5 punkto
reikalavimų pažeidimą, tai yra, nesiėmė priemonių, kad darbuotojas nepatirtų seksualinio
priekabiavimo.

2.2. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės,
pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės
pagrindais
2017 m. liepos 11 d. priimtas Lygių galimybių įstatymo pakeitimo įstatymas21. Šiuo pakeitimu
18 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/03/sprendimas-ubalda.pdf
19 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/11/17sn-209sp-82.pdf
20 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/06/sprendimas-nr.-59.pdf
21 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. liepos 11 d. priimtas Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas.
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lygių galimybių kontrolieriui pavesta vykdyti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo
darbuotojų judėjimo teisėmis, įgyvendinimo priežiūrą. Lygių galimybių įstatymas papildytas
nauju, pilietybės, pagrindu. Remiantis direktyvos nuostatomis, pilietybė apibrėžiama kaip
Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos
narių pilietybė. Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal Lygių galimybių įstatymą, šeimos nariais
laikomi tik sutuoktiniai ir tiesioginiai palikuonys, tačiau į šią sąvoką neįeina partneriai, kaip
tai numato direktyva. Pažymėtina, jog direktyvos nuostatos į nacionalinio lygmens teisės aktus
buvo perkeltos plačiau nei tai numatyta pačioje direktyvoje ir apsauga nuo diskriminacijos
pilietybės pagrindu taikoma visose Lygių galimybių įstatymo reguliavimo srityse. Ir nors
pilietybės sąvoka apima tik Europos Sąjungos valstybių bei Europos ekonominės erdvės
valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybę, tačiau ši aplinkybė neriboja galimybių kreiptis
į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, kilmės, etninės priklausomybės
pagrindais. Išvardintų pagrindų požymiai yra panašūs, todėl asmenys, nesantys piliečiai pagal
pilietybės apibrėžimą, gali kreiptis į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos tautybės ir / arba
kilmės pagrindu (-ais). Išimtys taikomos tais atvejais, kai galimos diskriminacijos aplinkybės
siejamos išskirtinai su asmens pilietybe ir nėra susijusios su pirmiau minėtais pagrindais.
Lietuvos Respublikos teisės aktai neapibrėžia minėtų diskriminacijos pagrindų sąvokų
(išskyrus pilietybę), tačiau į Tarnybą besikreipiantys asmenys dėl galimos diskriminacijos
tautybės pagrindu kartu nurodo kilmės ir etninės priklausomybės pagrindus; o teikdami
skundus dėl galimos diskriminacijos kalbos pagrindu taip pat nurodo tautybės pagrindą.
Identifikuoti pagrindą (-us), kuriam (-iems) esant pradedamas tyrimas dėl galimos
diskriminacijos, padeda skunde išdėstytos faktinės aplinkybės.
Tyrimai pagal pagrindus
2017 metais buvo pradėti 28 tyrimai, kas sudaro 10 proc. visų Tarnyboje atliktų tyrimų;
gauta 15 paklausimų bei 14 pasiteiravimų per Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą,
suteiktos 32 konsultacijos telefonu dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės,
kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais. Šių pagrindų pasiskirstymas pateiktas
14 paveikslėlyje. 2017 metais dominavo skundai tautybės ir kalbos pagrindais. Kaip jau
buvo minėta, pareiškėjai, kreipdamiesi į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos tautybės
pagrindu, jautėsi diskriminuojami ir dėl kalbos (tai yra daugialypė diskriminacija). Kalbant
apie paklausimus, didžiąją dalį sudarė kreipimaisi dėl diskriminacijos tautybės ir rasės
pagrindais. Atsižvelgiant į tai, kad skundų dėl diskriminacijos rasės pagrindu buvo tik 2, o
paklausimų trigubai daugiau, peršasi dvi išvados: pirma – pareiškėjai blogai identifikavo
galimos diskriminacijos pagrindą; antra – pareiškėjai nesiryžta teikti skundų dėl galimos
diskriminacijos rasės pagrindu.

Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0dfc3020ac9311e6b844f0f29024f5ac
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14 pav. Tyrimų pasiskirstymas dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės
ir etninės priklausomybės pagrindais

Pareiškėjai
2017 metais į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos,
kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais vienodai dažnai kreipdavosi tiek moterys, tiek
vyrai; dėl diskriminacijos tautybės pagrindu kreipėsi 3 juridiniai asmenys; 2 tyrimai atlikti
kontrolieriaus iniciatyva (žr. 15 pav.).

15 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

2017 m. pareiškėjai kreipdamiesi tautybės pagrindu akcentavo tris aspektus: pirmasis –
privilegijuotos sąlygos Lietuvoje gyvenantiems užsieniečiams (prieglobsčio prašytojams),
įgijusiems pabėgėlio statusą; antrasis – tautinių mažumų mokyklose besimokančių mokinių
galimybės vienodomis sąlygomis laikyti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą
bei stoti į aukštąsias mokyklas; trečiasis – apribojimai lietuvių tautybės mokiniams gauti
tinkamas švietimo sistemos paslaugas Vilniaus rajone. Nuo 2017 m. liepos 11 d., papildžius
Lygių galimybių įstatyme nurodytų pagrindų sąrašą pilietybės pagrindu, Tarnybai pateikti
du skundai dėl galimos diskriminacijos šiuo pagrindu. Vienas iš šių skundų pripažintas
pagrįstu. Pareiškėja kreipėsi į Tarnybą, teigdama, kad jai, turinčiai Estijoje išduotą pasą
bei Lietuvos Respublikos pažymą apie Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisę nuolat
gyventi Lietuvos Respublikoje, nebuvo suteiktos siuntos įteikimo paslaugos, nes kurjerio siuntų
pristatymo taisyklėse numatyta sąlyga, kad gavėjo asmens tapatybė bei duomenys nustatomi
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pagal kurjeriui pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, t. y., Lietuvos
Respublikos asmens tapatybės kortelę, pasą arba vairuotojo pažymėjimą. Kontrolierius atlikęs
tyrimą22 konstatavo, jog kurjeris pažeidė Lygių galimybių įstatymo 8 straipsnį, įpareigojantį
prekių pardavėjus, gamintojus ar paslaugų teikėjus įgyvendinti lygias galimybes, nepaisant,
be kita ko, pilietybės, bei nusprendė kreiptis į kurjerio vadovą, siūlydama nutraukti lygias
galimybes pažeidžiančius veiksmus, įtraukiant į siuntų pristatymo taisyklių nuostatas
Europos Sąjungos valstybių narių ir ekonominės erdvės valstybių piliečių asmens tapatybės
dokumentus.
Sritys
2017 metais Tarnyboje gauta daugiausia skundų dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės,
pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais Lygių galimybių įstatymu
nereguliuojamose srityse: visuomenės informavimo priemonėse, Lietuvos Respublikos
nutarimais reguliuojamuose teisiniuose santykiuose, teismų sistemoje ir pan. Nemažai skundų
minėtais pagrindais pateikta dėl diskriminacijos vartotojų teisių apsaugos srityje, vienas
iš jų – pirmiau minėtas skundas dėl galimos diskriminacijos pilietybės pagrindu, kiti – dėl
informacijos apie gaminius, prekes ir paslaugas, kurioje galimai išreiškiamas pažeminimas,
paniekinimas arba teisių apribojimas ar privilegijų teikimas. Verta paminėti skundą, kuriame
pareiškėjas teigė, jog UAB „Švyturio–Utenos“ alaus reklamos užrašas: „Už mus lietuvius“
žemina jį tautybės pagrindu. Kontrolierius atlikęs tyrimą23 nenustatė diskriminacijos fakto,
tačiau kreipėsi į minėtą bendrovę su pasiūlymu, rengiant reklamines kampanijas, įvertinti
reklamų turinį lygių galimybių užtikrinimo aspektu, kilus neaiškumų konsultuotis su Tarnyba.
Skundų skaičius dėl diskriminacijos švietimo ir mokslo bei darbo santykių srityse beveik
vienodas. Dažniausiai sulaukiama tautinių mažumų atstovų skundų, kurių autoriai teigia,
kad jų tautybė yra kliūtis daryti karjerą arba būti tinkamai įvertintiems, t. y., jie patiria
diskriminaciją darbo santykių srityje. Švietimo ir mokslo srityje pareiškėjai atstovauja tautinių
mažumų mokyklų moksleiviams (žr. 16 pav.).

16 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės
priklausomybės pagrindais pagal taikymo sritis

2.3. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės
padėties pagrindu
2013–2016 metų laikotarpiu tyrimų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties
22 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2018/01/nr.-17sn-204sp-85.pdf
23 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/11/sprendimas-nr.-17sn-225sp-96.pdf
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pagrindu mažėjo, bet 2017 metais tyrimų kiekis pradėjo augti. Deja, didžioji dalis su tuo
susijusių klausimų (70 procentų) nepriskirta lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai.
Galimai tam įtakos turėjo asmenų socialinės padėties sąvokos samprata, nes viešajame
diskurse socialinė padėtis suvokiama žymiai plačiau, nei ji yra apibrėžta Lygių galimybių
įstatyme (socialinės padėties sampratai žmonės paprastai priskiria gyvenamąją vietą,
profesiją, šeiminę padėtį, vaikų turėjimą ir kt. požymius); tačiau Lygių galimybių įstatyme
socialinė padėtis apibrėžiama siauriau – tai fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar
mokymasis ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pajamos,
teisės aktuose nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine
(ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.
Tyrimų dinamika
2017 metais Tarnyboje dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu buvo atlikta
17 tyrimų (žr. 17 pav.), t. y., gauti 23 skundai ir atliktas 1 tyrimas kontrolieriaus iniciatyva. Tai
sudaro 8,4 procento visų Tarnyboje atliktų tyrimų. Į Tarnybą kreiptasi 43 kartus telefonu ir
gauti 7 pasiteiravimai per Tarnybos socialinį tinklą „Facebook“ dėl galimos diskriminacijos
socialinės padėties pagrindu.
2017 m. Tarnyboje taip pat buvo sulaukta 11 paklausimų, kuriuose kontrolieriaus prašyta
pateikti nuomonę arba išvadą su socialinės padėties pagrindu susijusiais klausimais.

17 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu dinamika

Pareiškėjai
Dėl galimų teisių apribojimų socialinės padėties pagrindu dažniau kreipdavosi vyrai nei
moterys (žr. 18 pav.). Moterys Tarnybai pateikė 8, o vyrai – 15 skundų. Vienas tyrimas dėl
galimos diskriminacijos šiuo pagrindu buvo pradėtas kontrolieriaus iniciatyva.
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18 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Sritys
2017 metais buvo atlikta apylygiai tyrimų dėl diskriminacijos dviejose srityse – valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje ir darbo santykių srityje (33 ir 29 procentai
atitinkamai).

19 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu pagal sritis

Tyrimai dėl galimos diskriminacijos darbo santykių srityje dažniausiai buvo pradedami
gavus skundą dėl darbo sąlygų. Pareiškėjai savo skunduose nurodė maną, kad galimai
diskriminuojantis darbdavio elgesys yra susijęs su tam tikros grupės darbuotojų socialine
padėtimi. Pavyzdžiui, buvo atlikta keletas tyrimų dėl darbo sąlygų: kai kurie darbuotojai
turėjo tikrintis savo blaivumą, bet kitiems to atlikti nereikėjo. Abiem atvejais buvo nustatyta,
kad tokios darbo sąlygos ir reikalavimai nustatyti vienai darbuotojų grupei ne dėl socialinės
padėties, kaip ji yra apibrėžta Lygių galimybių įstatyme.
2017 metais buvo kreiptasi dėl įvairių skirtingų situacijų valstybės ir savivaldybių institucijų
ir įstaigų veiklos srityje bei įprastai skunduose buvo prašoma įvertinti galimą diskriminaciją,
susijusią su įstatymais. Pabrėžtina, kad lygių galimybių kontrolierius neturi įgaliojimų vertinti
įstatymų atitiktį konstituciniam lygybės principui.
Vienas svarbesnių šios srities tyrimų24 buvo susijęs su kompensuojamųjų vaistų skyrimo
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad galiojanti tvarka, pagal kurią kompensuojamųjų vaistų
receptą turintys asmenys privalo įsigyti visą išrašytą vaistų kiekį vienu kartu (to galėtų
24 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2018/01/sprendimas-17sn-214sp-5.pdf
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nedaryti nebent su išankstiniu gydytojo įrašu recepte), nėra efektyvi siekiant asmenims gauti
reikalingus vaistus, atsižvelgiant į konkretaus asmens finansines galimybes, perkamąją galią.
Pagal galiojančią tvarką, vizito metu gydytojas jau turėtų teirautis apie asmens finansines
galimybes, o pacientas – domėtis kaina. Sprendime buvo pripažinta diskriminacija socialinės
padėties pagrindu bei kreiptasi į sveikatos apsaugos ministrą su siūlymu keisti galiojančias
taisykles ir nustatyti efektyvią receptinių vaistų įsigijimo dalimis galimybę.
Vienas svarbiausių tyrimų25, susijęs su paslaugų sritimi, buvo atliktas dėl UAB „Tele 2“
taikomų palankesnių paslaugų kainų studentams, kurių amžius yra nuo 18 iki 25-erių; tai
buvo tyrimas dėl diskriminacijos amžiaus ir socialinės padėties pagrindais. Konstatuota, jog
bendrovės pasiūlymas, studentams suteikiant galimybę pasinaudoti didesniu kiekiu interneto
duomenų už standartinę kainą, yra teisėtas, bet kadangi nuolaida suteikiama tik asmenims
iki 25-erių, nereikalaujant įrodymų, kad jie studijuoja, taigi prieštarauja Lygių galimybių
įstatymo nuostatoms. Sprendimu buvo kreiptasi į bendrovę su siūlymu pakeisti paslaugų,
teikiamų pagal pasiūlymą studentams, sąlygas taip, kad būtų užtikrinamos lygios teisės
visiems vartotojams, neatsižvelgiant į jų amžių, socialinę padėtį.

2.4. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos tikėjimo,
įsitikinimų ar pažiūrų, religijos pagrindais
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 26 ir 29 straipsnyje nurodyta, jog kiekvienas žmogus
turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar
viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo; žmogaus teisių
negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Lygių galimybių įstatymo paskirtis –
užtikrinti, kad būtų įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos,
įtvirtinančios asmenų lygybę ir draudimą varžyti žmogaus teises ir teikti jam privilegijas lyties,
rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
Tyrimų dinamika
2017 m. gauta 13 skundų (jų tyrimai sudaro 5 proc. visų Tarnyboje atliktų tyrimų), 10
paklausimų, pradėtas 1 tyrimas kontrolieriaus iniciatyva bei suteikta 21 konsultacija telefonu
dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos pagrindais. Tikėjimo
ir religijos pagrindai yra tapatinami, todėl kreipdamiesi į Tarnybą pareiškėjai nurodo tik
religijos pagrindą. Kita vertus, skunduose išdėstytos aplinkybės galimai suponuoja būtinybę
teikti Tarnybai skundą dėl galimos diskriminacijos būtent religijos pagrindu.
Pažymėtina, jog iš 14 Tarnyboje gautų skundų minėtais pagrindais 7 skundai buvo pateikti
dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ir pažiūrų pagrindais, 6 skundai – religijos pagrindu ir
1 skundas tikėjimo pagrindu (žr. 20 pav.).
Kreipdamiesi dėl diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu, dauguma pareiškėjų
neakcentuoja, kokios jų pažiūros ar įsitikinimai paskatino galimai diskriminuojančio elgesio
jų atžvilgiu atsiradimą. Kai kurie pareiškėjai tikina, jog tokį elgesį išprovokavo jų nuomonė
arba tam tikra frazė. Įsitikinimų ar pažiūrų sąvokos nėra apibrėžtos Lygių galimybių įstatyme,
tačiau remiantis teisinėje literatūroje26 pateiktais šių terminų išaiškinimais: įsitikinimai yra
tam tikros pažiūros ir nuostatos, susiformavusios stebėjimo, pažinimo procese. Įsitikinimai
gali būti politiniai, religiniai, ekonominiai, estetiniai, kultūriniai ir t. t. Jie atspindi tam tikros
ideologijos, kultūros, dorovės, etikos ir moralės normų aplinkoje susiformavusias žmogaus
pažiūras apie visuomeninio, valstybinio gyvenimo reiškinius ir pan.

25 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/09/sprendimas-tele2.pdf
26 Teisės problemos 99/1-2. Teisės institutas, 1999 m., p. 94.
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20 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos pagrindais
dinamika

Pareiškėjai
Kaip ir 2016-aisiais, 2017 m. dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindais
į Tarnybą dažniau kreipdavosi vyrai nei moterys (žr. 21 pav.). Vyriškos lyties atstovai galimai
yra labiau linkę ginti savo nuomonę, viešai ją reikšti, galimai nesitaiko su žeminančiu elgesiu,
kurį išprovokuoja jų išdėstytos nuostatos tam tikru klausimu. Skirtingai nuo šių pagrindų,
skundus religijos ir tikėjimo pagrindais teikia moteriškos lyties atstovės.

21 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Sritys
2017 metais daugiausia skundų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų
ir religijos pagrindais buvo susiję su vartotojų teisių apsaugos sritimi. Gauti keli vienos
pareiškėjos skundai dėl diskriminacijos tikėjimo ir religijos pagrindais, kuriuose teigiama,
kad Molėtų rajono savivaldybėje gyvenantys žmonės yra verčiami pasirinkti Romos katalikų
religiją, nes viešosiose įstaigose rengiamos parodos tik šia tema, laikraščiuose rašoma tik
apie šią religiją, išskirtinės paslaugos teikiamos tik šio tikėjimo žmonėms. Kontrolieriaus
sprendimu27 tyrimas buvo nutrauktas, trūkstant objektyvių duomenų apie padarytą pažeidimą,
nes pareiškėja nepateikė jokios informacijos, patvirtinančios, kad ji kreipėsi į Molėtų rajono
savivaldybę dėl tam tikros paslaugos suteikimo, tačiau ji nebuvo suteikta tikėjimo bei religijos
pagrindais.
Tarnyboje gauti 4 skundai dėl galimai diskriminacinių teisės aktų nuostatų, susijusių su
27 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/03/sprendimas-moletai.pdf
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valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos sritimi. Kelis skundus pateikė bausmę
atliekantys asmenys, teigiantys, kad negali valgyti jiems teikiamo maisto, nes pagal savo
įsitikinimus yra veganai, arba dėl išpažįstamos religijos negali vartoti mėsos, o tardymo
izoliatoriaus-kalėjimo parduotuvėje siūlomi tik šešių rūšių rūkyti vištienos gaminiai.
Kontrolierė ištyrė šiuos skundus. Atlikusi tyrimą28 dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų
ar pažiūrų pagrindu nusprendė kreiptis į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos ir siūlyti papildyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos
teisingumo ministerijos direktoriaus 2006 m. gegužės 2 d. įsakymą Nr. 4/07-117 „Dėl asmenų,
laikomų kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisyklių
patvirtinimo“ bei Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2014 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. V-138 „Dėl valgiaraščių asmenims,
laikomiems kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, patvirtinimo“, įtraukiant į
subjektų, kuriems skiriamas maitinimas bei sudaromas valgiaraštis asmenims, laikomiems
kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, sąrašą veganus. Tyrimą29 dėl galimos
diskriminacijos religijos pagrindu buvo nuspręsta nutraukti, kadangi nebuvo nustatyta,
kad laisvės atėmimo vietoje įrengtoje parduotuvėje prekiaujanti bendrovė būtų atsisakiusi
parduoti konkrečias prekes pareiškėjui, lyginant su kito tikėjimo nuteistaisiais, arba už jas
pareikalavusi sumokėti skirtingą kainą.
2017 m. kontrolierius atliko vieną tyrimą savo iniciatyva dėl diskriminacijos minėtais
pagrindais švietimo ir mokslo srityje. Tyrimo30 metu buvo vertinama, ar šeštos klasės mokymo
priemonės „Gijos“ pamokos temos „Tolerancija“ pratimas „Naujokai“ nėra diskriminacinio
pobūdžio bei neprieštarauja Lygių galimybių įstatymo 6 str. 2 punkte išdėstytai nuostatai,
reglamentuojančiai švietimo įstaigų, kitų švietimo paslaugų teikėjų bei mokslo ir studijų
institucijų pareigą įgyvendinti lygias galimybes. Atlikęs tyrimą kontrolierius konstatavo,
kad mokymo priemonės „Gijos“ pamokos temos „Tolerancija“ pratimas „Naujokai“ yra
diskriminacinio pobūdžio, todėl nusprendė kreiptis į leidyklą „Šviesa“ ir mokymo priemonės
„Gijos“ autores bei siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, pakeičiant
pamokos temos „Tolerancija“ pratimą „Naujokai“ taip, kad jame nebūtų išreikštas skatinimas
diskriminuoti. Visi šie kontrolieriaus sprendimai įvykdyti.
Deja, nemažą skundų dalį buvo atsisakyta nagrinėti, kadangi antidiskriminaciniais
įstatymais nereglamentuojamos skunduose nurodytos aplinkybės (žr. 22 pav.).

22 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų ir religijos pagrindais
pagal sritis

28 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/04/sprendimas-kybartai-46.pdf
29 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/08/nr.-17sn-120sp-68.pdf
30 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/04/sprendimas-gija-nr.-48.pdf
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2.5. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu
Diskriminacija dėl amžiaus dažnai asocijuojama tik su vyresnių žmonių diskriminacija. Kokio
amžiaus žmogus yra „vyresnio amžiaus“, priklauso nuo daugelio aspektų, tačiau skunduose
išdėstytų aplinkybių visuma leidžia teigti, jog mažiau palankesnes sąlygas dėl amžiaus gali
patirti tiek jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus asmenys. Žmonių skirstymas į tam tikras amžiaus
grupes gali būti veikiamas stereotipinių nuostatų, kurios gali riboti žmonių teisių realizavimą.
Tyrimų dinamika
2017 m. Tarnyboje gauti 37 skundai, 44 paklausimai, pradėti 6 tyrimai kontrolieriaus
iniciatyva bei suteiktos 72 konsultacijos telefonu dėl galimos diskriminacijos amžiaus
pagrindu. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu sudaro 15 procentų visų
Tarnybos tyrimų. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu statistika pateikta
23 pav.; Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje gauta 17 pasiteiravimų, susijusių su
galima diskriminacija amžiaus pagrindu.

23 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu dinamika

2017-aisiais pastebėtas skundų bei atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus
pagrindu šioks toks mažėjimas, palyginus su 2016 metais. Manytina, kad ypatingai darbo
santykių srityje pamažėjo darbo skelbimų, kuriuose būdavo tiesiogiai nurodomas amžiaus
reikalavimas, kai kuriais atvejais tyrimai netgi nebūdavo pradedami, nes, informavus apie
galimą pažeidimą, darbo skelbimų turinys būdavo nedelsiant pataisomas.
Pareiškėjai
Dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu dažniausiai kreipdavosi moterys (žr.
24 pav.), bet ryškaus atotrūkio tarp vyrų ir moterų kreipimųsi kiekio nėra (skiriasi tik 9
procentais). Moterys žymiai aktyviau teikė skundus dėl diskriminacijos darbo santykių srityje
(11 moterų, 5 vyrai), valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų srityje dėl diskriminacijos
aktyviau kreipdavosi vyrai – Tarnybai skundus pateikė 4 vyrai ir 2 moterys. Kitose srityse
pasiskirstymas pagal lytį buvo daugmaž tolygus. Į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą
kreipėsi ir 3 juridiniai asmenys su skundais dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu
– dviem atvejais tai buvo asociacijos, atstovaujančios tam tikroms grupėms, kreipėsi ir viena
įmonė, kurios darbuotojas negalėjo gauti paslaugų. Lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva
buvo pradėti 6 tyrimai.
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24 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Sritys
2017 m. didžiąją dalį tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu sudarė tyrimai,
atlikti darbo santykių srityje ir vartotojų teisių apsaugos srityje (42 procentai ir 35 procentai
atitinkamai visų tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu).

25 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu pagal sritis

Didžioji dalis tyrimų, susijusių su darbo santykių sritimi, buvo tyrimai dėl darbo skelbimų
(12 iš 18 tyrimų). Darbo skelbimuose įprastai, šalia dalykinių ar profesinių reikalavimų,
buvo nurodyti ir amžiaus reikalavimai, t. y., siūlomas darbas tam tikros amžiaus grupės
asmenims arba nustatyti tam tikri apribojimai dėl amžiaus. Įprastai ieškoma jaunesnių
žmonių, darbo skelbimuose nurodant konkrečias amžiaus ribas, varijuojančias tarp 20 ir 36
metų. Kai kuriuose skelbimuose amžiaus reikalavimas būdavo slepiamas po žodžiais „jaunas“,
„jaunimas“ ar „jaunatviškos išvaizdos“. Taip pat buvo skundžiamasi dėl pažeidimų darbo
santykių srityje, t. y., dėl atlyginimų, darbo sąlygų, atleidimo iš darbo ir priėmimo į darbą.
Vartotojų teisių apsaugos srities tyrimuose dominavo kainos ir sąlygų tema (tik 1 iš 15 tyrimų
buvo dėl reklamos), t. y., dėl mažiau palankių sąlygų įsigyti ar gauti prekes bei paslaugas.
Tokiose situacijose įprastai vienai amžiaus grupei (dažnai – jaunesniems asmenims) yra
siūlomos palankesnės sąlygos (taikomos nuolaidos) gauti tam tikras prekes ir paslaugas
arba tam tikros amžiaus grupės dėl savo amžiaus apskritai negali gauti prekių arba paslaugų.
Pažymėtina, jog Lygių galimybių įstatyme numatyta išimtis dėl tiesioginės diskriminacijos
amžiaus pagrindu, jei apribojimai nustatyti įstatymu, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio
tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Toks reglamentavimas nesuteikia

26

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

galimybių pateisinti pozityviąją diskriminaciją. Kalbant apie pozityviąją diskriminaciją
amžiaus pagrindu, neretai, atliekant tyrimus dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu vartotojų
teisių apsaugos srityje, privilegijų teikimą tam tikrais atvejais (atsižvelgiant į gaunamų pajamų
dydį, finansinę padėtį) būtų galima pateisinti, tačiau Lygių galimybių įstatymu griežtai
apribojamos tokios galimybės. Lygių galimybių įstatymo 2 str. 7 d. 7 punkte nustatyta, jog
tiesiogine diskriminacija nėra laikomi įstatymais nustatyti apribojimai dėl amžiaus, kai tai
pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.
Beveik 35 procentai visų tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu buvo susiję
ir su kitais pagrindais – lyties (6 atvejai), socialinės padėties (3 atvejai), negalios (6 atvejai),
t. y., pasireiškia daugialypė diskriminacija. Lyties atveju tai dažniausiai pasitaiko darbo
skelbimuose, kuriuose nustatomas konkretus tiek lyties, tiek amžiaus reikalavimas. Negalios
atveju su diskriminacija dažniausiai susiduriama valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
veiklos srityje (57 procentai visų srities tyrimų). Pavyzdžiui, buvo gauti 2 skundai dėl sveikatos
apsaugos ministro įsakymo, pagal kurį buvo patvirtinta tvarka, kaip yra skiriama valstybės
parama ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti. Šiose taisyklėse buvo numatyta, kad
specialūs šlaunies (virš kelio) protezai su hidrauliniu kelio sąnariu ir blauzdos (žemiau kelio)
protezai su vakuuminio tvirtinimo sistema gali būti kompensuojami tik asmenims iki 65 metų
amžiaus. Atlikęs tyrimą31, lygių galimybių kontrolierius pripažino, kad taip yra diskriminuojami
vyresnio amžiaus asmenys, ir kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą, siūlydamas nutraukti
lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y., pašalinti nepagrįstai nurodytą reikalavimą dėl
amžiaus.
Taip pat buvo atliktas tyrimas32 dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymo, pagal kurį negalią
turintiems asmenims, sukakus 18 metų, yra pabloginamos kompensuojamųjų medicinos
pagalbos priemonių teikimo sąlygos – kompensuojamos mažesnio kiekio sauskelnių įsigijimo
išlaidos, nors sveikatos būklė nėra pasikeitusi. Tyrimo metu nebuvo nustatyta objektyvių
duomenų, kuriais būtų pateisinamas toks sumažinimas, todėl konstatuota, kad negalią
turintys asmenys yra diskriminuojami dėl amžiaus. Sprendimu buvo kreiptasi į sveikatos
apsaugos ministrą su siūlymu keisti tvarką, kad būtinos medicininės priemonės būtų teikiamos
vienodomis sąlygomis, nepriklausomai nuo neįgaliųjų amžiaus.

2.6. Tyrimai dėl galmos diskriminacijos lytinės
orientacijos pagrindu
Tyrimų dinamika
2017 metais buvo gauti 2 skundai dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu
ir atliktas vienas tyrimas kontrolieriaus iniciatyva – tai sudaro apie 1 proc. visų Tarnybos
tyrimų skaičiaus (žr. 26 pav.). Taip pat buvo gauti 7 paklausimai dėl kontrolieriaus išvados
arba nuomonės pateikimo, 5 pasiteiravimai buvo gauti per Tarnybos paskyrą socialiniame
tinkle „Facebook“ – dėl galimo asmenų teisių suvaržymo lytinės orientacijos pagrindu.
Ypač mažas atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu
kiekis rodo, kad žmonės stengiasi nutylėti patiriamus įžeidimus, savo teisių apribojimus,
mažiau palankų elgesį dėl lytinės orientacijos, jie linkę slėpti savo išgyvenimus, nes toks
elgesys galimai užtikrina jiems „saugesnę“ aplinką. Dėl vengimo viešai kalbėti apie kitokią
nei heteroseksuali lytinę orientaciją, kuri visuomenėje vis dar suvokiama kaip netradicinė,
išskirtinė lytinė orientacija, neatskleidžiami galimos diskriminacijos lytinės orientacijos
pagrindu paplitimo mastai, nuslepiami galimo diskriminavimo atvejai. Todėl vis dar gaunamas
nedidelis kreipimųsi dėl mažiau palankaus elgesio lytinės orientacijos pagrindu kiekis jokiu
būdu nepatvirtina fakto, kad Lietuvoje žmonės yra traktuojami vienodai nepaisant lytinės
orientacijos.
31 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/12/17sn-220sp-104.pdf
32 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2018/01/nr.-17sn-170sp-109.pdf
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26 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu dinamika

Pareiškėjai
2017 metais į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu su skundu
kreipėsi viena moteris ir vienas vyras, kontrolieriaus iniciatyva pradėtas vienas tyrimas.
Nedidelis gaunamų skundų dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu skaičius
(3–5 per metus) nekinta jau nuo 2005-ųjų ir tai leidžia daryti prielaidą, jog asmenys dėl
visuomenėje vyraujančio negatyvaus požiūrio į LGBT bendruomenės narius nelinkę viešai
kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo.
Sritys
2017 metais dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu buvo atlikta po
vieną tyrimą, susijusį su švietimo ir mokslo sritimi bei vartotojų teisių apsaugos sritimi.
Vienas pateiktas skundas dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu buvo
priskirtas Lygių galimybių įstatymo nereguliuojamai santykių sričiai. Galima pastebėti, kad
2017 m. į Tarnybą dėl galimai mažiau palankaus traktavimo lytinės orientacijos pagrindu
besikreipiantys asmenys kėlė problemas, kurios yra susijusios su švietimo įstaigų, mokslo ir
studijų institucijų veikla, mokymo ir ugdymo programų turiniu, kai neobjektyviai, šališkai,
tendencingai vaizduojami homoseksualūs asmenys, taip žeidžiant jų orumą, žeminant bei
niekinant homoseksualius asmenis.
Tarnyboje buvo inicijuotas tyrimas33 dėl Telšių Žemaitės gimnazijoje (toliau – gimnazija)
dorinio ugdymo (katalikų tikybos) pamokose dešimtų klasių moksleiviams teikiamos
informacijos bei demonstruojamos vaizdinės medžiagos apie homoseksualumą ir gėjus,
kurie apibūdinami kaip asmenys, praktikuojantys sadomazochizmą pasilinksminimo vardan,
prievartaujantys ir tvirkinantys vaikus, taip pat jie apibūdinami kaip serijiniai žudikai,
nužudantys savo aukas ir vėliau suvalgantys jų kūno dalis. Taigi buvo inicijuotas tyrimas
dėl galimo Lygių galimybių įstatymo 6 str. 2 dalies, kurioje nustatyta, jog švietimo įstaigos,
kiti švietimo teikėjai bei mokslo ir studijų institucijos pagal kompetenciją privalo užtikrinti,
kad švietimo programose, vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir
diskriminavimo propagavimo lytinės orientacijos bei kitais nustatytais pagrindais, pažeidimo.
Atlikus tyrimą konstatuota, kad gimnazija pažeidė Lygių galimybių įstatymo 6 str. 2 dalį,
įpareigojančią užtikrinti, kad mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo
propagavimo lytinės orientacijos pagrindu, bei nuspręsta kreiptis į gimnazijos direktorių
ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, su sprendimu taip pat buvo
supažindinta Telšių rajono savivaldybė. Gimnazijos direktorius savo atsakyme lygių galimybių
33 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/06/sprendimas-telsiu-gimnazija-nr.-58.pdf
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kontrolierių patikino, kad lygias galimybes pažeidžiantys veiksmai nepasikartos, trumpalaikiai
ir ilgalaikiai ugdymo planai bus derinami su gimnazijos vadovybe, derinimo metu bus
analizuojami ugdymo tikslai, uždaviniai, metodai, darbo šaltiniai, o mokytojos, kalbėjusios
apie homoseksualumo žalą dorinio ugdymo pamokose, darbas bus sistemingai stebimas
ir vertinamas. Telšių rajono savivaldybė savo ruožtu informavo, kad gimnazijos direktoriui
teikta rekomendacija taikyti drausminio poveikio priemones dorinio ugdymo mokytojai, o
Telšių švietimo centrui buvo rekomenduota organizuoti dalykinius pasitarimus, diskusijas
ugdymo turinio klausimais.
Tarnyboje 2017 m. buvo gautas paklausimas dėl Ugdymo plėtotės centro
interneto
svetainėje
skelbiamos
Rengimo
šeimai
ir
lytiškumo
ugdymo
metodinės
medžiagos
(toliau
–
metodinė
medžiaga),
kurios
6-ojoje
pamokoje gvildenama „Lyties tapatybės“ tema, o, kaip teigiama paklausime,
joje kurstoma homoseksualių žmonių diskriminacija, nes teigiama, kad homoseksualumas
susiformuoja dėl psichologinių asmens ir (arba) jo tėvų problemų, lytinės prievartos ir kad
homoseksualumas yra „lytinis nevisavertiškumas“, o atkurti heteroseksualų lytinį potraukį
gali padėti psichologai.
Tarnyboje teisiškai įvertintas Ugdymo plėtotės centro publikuotas metodinės medžiagos
6-osios pamokos turinys dėl galimo prieštaravimo Lygių galimybių įstatymui ir buvo
konstatuota, kad pateikta informacija, kuri gali būti pasitelkiama kaip mokymo priemonė
tikybos ir etikos pamokose, žemina žmones dėl jų homoseksualios lytinės orientacijos,
homoseksualios orientacijos žmonės yra vaizduojami kaip nevisaverčiai visuomenės nariai,
jie priskiriami socialinės atskirties grupei, ir todėl metodinės medžiagos 6-ojoje pamokoje
pateiktos nuostatos gali formuoti neigiamą mokinių požiūrį į homoseksualius asmenis.
Tarnybos rašte, adresuotame Ugdymo plėtotės centrui bei Švietimo ir mokslo ministerijai,
teigiama, kad homoseksualių žmonių diskriminavimo propagavimas prieštarauja Lygių
galimybių įstatymo 6 str. 2 daliai, kurioje nustatyta švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų bei
mokslo ir studijų institucijų pareiga pagal kompetenciją užtikrinti, kad švietimo programose,
vadovėliuose ir mokymo priemonėse nebūtų diskriminavimo ir diskriminavimo propagavimo
lytinės orientacijos bei kitais pagrindais. Tarnyba pateikė Ugdymo plėtotės centrui
rekomendaciją objektyviai, remiantis mokslo faktais pagrįsta informacija, parengti Rengimo
šeimai ir lytiškumo ugdymo metodinę medžiagą „Lyties tapatybės“ tema, užtikrinant, kad
nebūtų propaguojamas diskriminavimas lytinės orientacijos pagrindu.
Ugdymo plėtotės centras pašalino iš metodinės medžiagos informaciją, propaguojančią
diskriminaciją lytinės orientacijos pagrindu.

2.7. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu
2016 metais itin išaugęs skundų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu skaičius
išliko beveik nepakitęs ir 2017-aisiais. Į Tarnybą aktyviai kreipėsi asmenys ir dėl teisinių
konsultacijų asmenų su negalia ir jų artimųjų teisių gynimo klausimais. 2017 metais pagal
gautus paklausimus teikta 30 išvadų. Dėl galimo teisių suvaržymo šiuo pagrindu buvo
konsultuoti 105 asmenys (telefonu – 89, interesantams atvykus į Tarnybą – 16).
Tyrimų dinamika
2017 metais Tarnyboje buvo atliko 52 tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu.
Tai sudarė beveik 18 proc. visų atliktų tyrimų (žr. 27 pav.): 49 tyrimai buvo atlikti pagal gautus
skundus, 3 tyrimai – lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva. Pažymėtina, jog Tarnyboje
2017-aisiais, kaip ir 2016 metais, gautų skundų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu
skaičius išliko didelis, lyginant su 2015 ir ankstesniais metais nuo pat 2005-ųjų, kuomet
įsigaliojo Lygių galimybių įstatymas, draudžiantis diskriminaciją šiuo pagrindu.
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27 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu dinamika

Pareiškėjai
Dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu į Tarnybą 2017 metais kreipdavosi tiek vyrai,
tiek moterys. Vyrai kreipėsi 22 kartus, moterys – 21 kartą (žr. 28 pav.).

28 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

2017 metais nevyriausybinės organizacijos, atstovaujančios asmenų su negalia interesams,
bei kiti juridiniai asmenys dėl galimų asmenų su negalia teisių pažeidimų Tarnybai pateikė 6
skundus.
Sritys
2017 metais daugiausia tyrimų atlikta dėl galimų pažeidimų valstybės ir savivaldybių
institucijų veiklos srityje (14), dažniausiai – dėl diskriminuojamojo pobūdžio teisės aktų.
Keliais atvejais buvo nustatyta buvus daugialypę diskriminaciją, ypač negalios ir amžiaus
pagrindais.
Didelę dalį tyrimų dėl diskriminacijos negalios pagrindu sudaro tyrimai, susiję su vartotojų
teisių apsaugos sritimi (12), įskaitant tyrimus dėl asmenų su negalia galimybių įsigyti prekes
ar paslaugas apribojimo, nepritaikant statinių ir fizinės aplinkos (paslaugų teikimo ar prekių
pardavimo vietų) asmenų su negalia poreikiams arba atsisakant teikti paslaugas asmenims dėl
jų negalios. Minėtini su pastarąja sritimi susiję tyrimai dėl teisės gauti paslaugas transporto
paslaugų srityje, medicinos ir reabilitacijos paslaugų srityse ribojimo.
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Trečią vietą pagal atliktų tyrimų skaičių užima tyrimai dėl diskriminacijos darbo santykių
srityje (9). Į Tarnybą kreiptasi dėl apribojimų įsidarbinant, skirtingų darbo sąlygų asmenims
su negalia sudarymo (žr. 29 pav.).

29 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu pagal sritis

2017 metais buvo gautas vaikų, turinčių girdėjimo negalią, tėvus vienijančių organizacijų
skundas dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu skiriant medicininės reabilitacijos
paslaugas sutrikusios klausos asmenims. Tyrimo34 metu konstatuota, kad galiojanti tvarka,
nustatyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu bei kitais teisės aktais, neužtikrina tinkamo
mechanizmo asmenims, turintiems klausos negalią, įsigyti klausos aparatus. Nustatyta, jog
klausos aparatų, įrašytų į ortopedijos techninių priemonių sąrašus, bazinės kainos nustatytos
netiksliai ir yra nepagrįstai mažos. Nuo 2017 m. sausio 1 d. atsisakius centralizuotos klausos
aparatų įsigijimo tvarkos, įmonės negali pateikti klausos aparatų gamintojo didmeninėmis
kainomis. Sprendimu buvo pateiktos rekomendacijos Sveikatos apsaugos ministerijai
bei Valstybinei ligonių kasai ir siūlyta, siekiant tinkamo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos numatytos pareigos užtikrinti neįgaliųjų teisę gauti tinkamas sveikatos apsaugos
paslaugas vykdymo, keisti klausos aparatų įsigijimo išlaidų kompensavimo iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jų bazinių kainų nustatymo tvarką reglamentuojančius
teisės aktus, nustatant tinkamą klausos aparatų bazinės kainos dydį bei užtikrinant asmenims
su klausos negalia būtinų medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą. Pažymėtina, jog šios
kontrolieriaus pateiktos rekomendacijos yra iš dalies įvykdytos – pakeista Valstybinės ligonių
kasos direktoriaus nustatyta tvarka dėl klausos aparatų bazinių kainų nustatymo35.
Svarbu paminėti Tarnyboje pirmą kartą nagrinėto ŽIV infekuoto asmens skundo dėl
diskriminacijos tyrimo36 atvejį. Asmenį atsisakyta apgyvendinti socialinės globos namuose
dėl jo ŽIV infekcijos, nes taip reglamentuota globos namų nuostatuose. Atliekant tyrimą,
nustatyta, jog minėti nuostatai priimti remiantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro patvirtintu aprašu. Konstatuota, jog aprašo nuostatos, kurių pagrindu
yra parengti globos namų nuostatai, nėra pakankamai aiškios ir suprantamos, išimtys,
pagal kurias sergantiems asmenims nustatomi apribojimai gauti apgyvendinimo socialinės
globos namuose paslaugas, praktikoje yra traktuojamos plečiamai, dėl neaiškaus teisinio
reglamentavimo yra susidariusi situacija, kuomet atsiranda prielaidos nepagrįstai apriboti
asmenų, infekuotų ŽIV, teisę būti apgyvendintiems socialinės globos įstaigose. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijai pasiūlyta patikslinti minėto aprašo nuostatas.

34 Daugiau: http://lygybe.lt/data/public/uploads/2017/04/16sn-256sp-40.pdf
35 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/291fd752df8011e782d4fd2c44cc67af?jfwid=-fa58its2f
36 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/10/sprendimas-17sn-119sp-560.pdf
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Tarnyboje atlikti du tyrimai37 dėl asmenų, turinčių klausos negalią, diskriminavimo galiojant
teisės aktuose nustatytai tvarkai, reglamentuojančiai vairuotojų sveikatos tikrinimą. Tyrimų
metu nustatyta, jog sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Vairuotojų sveikatos tikrinimo
reikalavimų ir tvarkos apraše, nustatant absoliutų draudimą, kad klausos sutrikimų turintys
asmenys visais atvejais negali vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T grupių transporto
priemonių (išskyrus išimtį, kuria pasinaudoti objektyviai neįmanoma), neužtikrintas
tinkamas ir objektyvus klausos sutrikimų turinčių asmenų gebėjimų vairuoti patikrinimas,
be to, nepagrįstai apribojama klausos negalią turinčių asmenų teisė užsiimti norima veikla,
uždraudus dirbti vairuotoju pagal darbo sutartį. Nutarta kreiptis į sveikatos apsaugos ministrą
ir siūlyti keisti tvarkos aprašą, keičiant besąlyginį draudimą klausos sutrikimų turintiems
asmenims vairuoti tam tikros grupės transporto priemones; numatant pareigą klausos
sutrikimų turinčių vairuotojų medicininį tikrinimą atliekančiam gydytojui kreiptis į gydytoją
specialistą dėl išvados; keičiant numatytą draudimą klausos sutrikimų turintiems asmenims
dirbti vairuotojais pagal darbo sutartį.
2017 metais išnagrinėti du skundai bei nustatyti asmenų, turinčių judėjimo negalią,
diskriminacijos atvejai, atsisakius teikti procedūrų sanatorijos baseine paslaugas. Vienu
atveju asmuo skundėsi, jog procedūrų baseine paslaugos jam neteikiamos dėl to, kad į
baseiną atvyko be lydinčio asmens. Atlikus tyrimą38 priimtas sprendimas kreiptis į sanatorijos
generalinį direktorių ir siūlyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, t. y.,
atsisakyti reikalavimo dėl privalomo paslaugų gavėją lydinčio asmens dalyvavimo ir sudaryti
vienodas sąlygas gauti tokias pačias paslaugas. Kitu atveju asmuo pateikė skundą, sanatorijai
atsisakius teikti jam procedūrų baseine paslaugas dėl pareiškėjui neaiškių priežasčių. Atlikus
tyrimą39, konstatuota, jog sanatorija nenurodė atsisakymo teikti tokias paslaugas priežasčių
ir savo veiksmais diskriminavo asmenis, turinčius judėjimo negalią. Nutarta sanatorijos
administraciją įspėti dėl minėtų veiksmų.
2017 metais atlikti du tyrimai dėl keleivinių autobusų kompanijų galimai diskriminuojamojo
elgesio asmenų su negalia atžvilgiu, teikiant pervežimo paslaugas. Vienu atveju nustatytas
pažeidimas40. Tyrimo metu konstatuota, kad bendrovės pranešime apie vykdomas keleivių
pervežimo paslaugas skelbiama, jog keleiviams su judėsenos sutrikimais ar negalia
(sensorine, protine, fizine, psichine, laikina arba nuolatine negalia) leidžiama vykti tik su
lydinčiu pilnamečiu asmeniu, išreiškiamas nepagrįstas teisių apribojimas negalios pagrindu.
Bendrovei siūlyta nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, atsisakant reikalavimo
dėl besąlyginio negalią turintį paslaugų gavėją lydinčio asmens dalyvavimo teikiant keleivių
pervežimo paslaugas ir sudaryti vienodas sąlygas asmenims su negalia naudotis keleivių
pervežimo paslaugomis.
Tarnyboje 2017 metais gauti 4 skundai dėl galimos diskriminacijos vartotojų teisių apsaugos
srityje, pastatų nepritaikius asmenims, turintiems judėjimo negalią; vienu atveju buvo
nustatyta diskriminacija. Atlikus tyrimą41, konstatuota, jog Vartotojų teisių apsaugos tarnyba
neužtikrino asmenims, turintiems judėjimo negalią, teisės gauti paslaugas lygiai su kitais
asmenimis, kadangi patekimas į pastatą, kuriame ši tarnyba yra įsikūrusi, taip pat judėjimas
pastato viduje buvo ribojamas dėl neįrengto lifto / keltuvų. Pažymėtina, jog Vartotojų teisių
apsaugos tarnyba ėmėsi vykdyti kontrolieriaus sprendimą, kuriuo siūlyta pritaikyti tiek
pastato vidų, tiek užtikrinti judėjimą pastato viduje.
2016 metais kontrolieriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, kurios tikslas buvo teikti
siūlymus ir parengti teisės aktų projektus dėl lygių galimybių kontrolieriaus funkcijų
įgyvendinant Konvencijos koordinavimo ir stebėsenos mechanizmą. Į šią darbo grupę įtraukti
nevyriausybinių organizacijų, akademinės visuomenės, Vyriausybės, Socialinės apsaugos
37 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2018/01/17sn-192sp-107.pdf http://www.lygybe.lt/data/
public/uploads/2017/12/17sn-189sp-106.pdf
38 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/06/17sn-81sp-57.pdf
39 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/12/nr.-17sn-197sp-108.pdf
40 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/08/nr.-17si-15sp-67.pdf
41 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/12/sprendimas-17sn-195sp-98.pdf
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ir darbo ministerijos bei Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos atstovai. 2017 metais darbo grupė parengė Lygių galimybių įstatymo pakeitimo
projektą, susijusį su Konvencijos koordinavimo ir stebėsenos mechanizmo sukūrimu,
projektas užregistruotas Lietuvos Respublikos Seime42.

2.8. Tyrimai lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva
Vadovaudamasis Lygių galimybių įstatymo 17 str. 1 dalyje bei 24 str. 3 dalyje suteiktais
įgalinimais, lygių galimybių kontrolierius savo iniciatyva 2017 metais pradėjo 25 tyrimus dėl
galimos diskriminacijos.
Diskriminacijos pagrindai
Daugiausia tyrimų pradėta dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu (16), amžiaus (6) ir
negalios (3).

30 pav. Tyrimai pagal galimos diskriminacijos pagrindus

Sritys
2017 m. didžiąją dalį inicijuotų tyrimų (19) sudarė tyrimai dėl diskriminacijos vartotojų teisių
apsaugos srityje (76 procentai). Daugiausia tyrimų buvo pradėta dėl moteris žeminančios
reklamos bei nepagrįstai nustatytų skirtingų prekių ir paslaugų kainų bei jų įsigijimo sąlygų
(po 7 tyrimus). Tyrimų dėl galimos diskriminacijos darbo santykių ir švietimo srityse atlikta
po lygiai (abiem atvejais jie sudarė 12 procentų).

31 pav. Tyrimai kontrolieriaus iniciatyva pagal sritis

42 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52cff9f0580211e78869ae36ddd5784f
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Inicijuotų tyrimų pavyzdžiai
2017 metais gauta informacija, kad vienos iš keleivių pervežimu besiverčiančios bendrovės
tinklalapyje skelbiamos keleivių vežimo taisyklės galimai diskriminuoja žmones su negalia.
Lygių galimybių įstatymo reikalavimus pažeidžiančiame taisyklių punkte buvo skelbiama,
kad keleiviams su judėsenos sutrikimais ar negalia (sensorine protine, fizine, psichikos,
laikina arba nuolatine) leidžiama vykti tik su lydinčiu pilnamečiu asmeniu, kuris pats negali
būti neįgalus. Įvertinus aplinkybes, buvo pradėtas tyrimas43 lygių galimybių kontrolieriaus
iniciatyva.
Paprašytas paaiškinti, bendrovės direktorius teigė, jog vežėjai savo veiklą grindžia keleivių
saugumo ir komforto užtikrinimo principu. Pasak jo, tolimos kelionės metu, kuomet
kertamos valstybių sienos, gali pasitaikyti įvairiausių situacijų, kada negalią ar judėjimo
sutrikimų turinčiam asmeniui prireikia specifinės pagalbos. Minėta nuostata, anot jo, taikyta
ne formaliai, bet individualiai, įvertinus kiekvieną atvejį. Bendrovės atsiųstame rašte buvo
aiškinama, kad, keleiviui su negalia iš anksto nepranešus apie savo poreikius, jo įlaipinimas,
išlaipinimas ir saugus vežimas gali tapti neįmanomas dėl pačios autobuso konstrukcijos.
Jei asmeniui reikalinga pagalba, apie tai pranešti jis privalo likus ne mažiau kaip 36 val. iki
kelionės. Toks reikalavimas numatytas kitame keleivių vežimo taisyklių punkte.
Tokios taisyklės galėtų būti pagrįstos, tačiau keleiviui turi būti sudarytos sąlygos pačiam
nuspręsti, ar jam reikalinga pagalba. Iškėlus primygtinį reikalavimą neįgaliajam būti lydimam
pažeidžiami Lygių galimybių įstatymo reikalavimai, kuriuose numatyta, jog paslaugų teikėjas
suteikdamas informaciją apie paslaugas privalo užtikrinti, kad šioje informacijoje nebūtų
išreiškiamas teisių apribojimas negalios pagrindu.
Lygių galimybių kontrolierei konstatavus, jog šia nuostata yra nepagrįstai apribojamos
asmenų su negalia teisės, keleivių pervežimo bendrovė įgyvendino pateiktą siūlymą ir
panaikino keleivių vežimo taisyklių punktą, kuriuo buvo reikalaujama, kad žmonės su negalia
kelionės metu būtų lydimi kito asmens.
2017 metais lygių galimybių kontrolierius pradėjo tyrimą44 dėl pagal mokymų programą
„Asmenybės augimo grupės“ vykdomų mokymų vadovams, kai mokoma rasti kontaktą
ir susitarti su žmogumi, turinčiu sunkią protinę ir fizinę negalią. Tyrimas pradėtas gavus
informaciją apie tai, kad šie mokymai vykdomi Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre ir
Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Tyrimas pradėtas dėl galimos diskriminacijos
negalios pagrindu.
Informacijoje apie mokymų programą nurodyta: „jeigu išmoksite rasti kontaktą ir susitarti
su žmogumi, turinčiu sunkų protinį ir fizinį neįgalumą, jautriai reaguojantį į apsimetinėjimą,
baimę, nepasitikėjimą ir mėginimą įtikti, tuos pačius įgūdžius pritaikysite bendraujant su
sudėtingais klientais ar vadovaujant dideliam kolektyvui“. Atlikus tyrimą ir nustačius, kad
pranešime apie paslaugas nurodant, jog asmenys su negalia yra nelygiaverčiai bendravimo
partneriai, dėl to bendravimas su jais yra komplikuotas ir išskirtinis, kaip ir bendravimas
su „sudėtingais“ klientais, išreiškiamas asmenų su negalia pažeminimas, paniekinimas
bei visuomenės nuostatų formavimas, kad dėl negalios asmuo yra menkesnis už kitą, lygių
galimybių kontrolierius dėl padaryto Lygių galimybių įstatymo nuostatų pažeidimo įspėjo
mokymų organizatorius.

2.9. Teismų praktika
2017 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba dalyvavo aštuoniolikoje administracinių
bylų. Dešimt iš jų nagrinėta Vilniaus apygardos administraciniame teisme, aštuonios –
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Devyniose administracinėse bylose Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyba dalyvavo kaip atsakovas, penkiose – kaip pareiškėjas,
keturiose – kaip tretysis suinteresuotas asmuo.

43 Daugiau: http://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2017/08/nr.-17si-15sp-67.pdf
44 Daugiau: http://lygybe.lt/data/public/uploads/2017/06/17si-13sp-62.pdf
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Lygių galimybių kontrolierius, įgyvendindamas teisės aktais suteiktą teisę prašyti teismo
ištirti norminio administracinio teisės akto teisėtumą ar jo atitiktį Lygių galimybių įstatymui
bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui, į administracinius teismus kreipėsi tris kartus.
Šiuo metu administraciniuose teismuose yra nagrinėjamos dvi bylos dėl Vilniaus miesto
savivaldybės mero bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos priimtų teisės aktų
teisėtumo.
Kaip minėta, dėl lygių galimybių kontrolieriaus sprendimų panaikinimo į administracinius
teismus kreiptasi devynis kartus. Trijose iš šių bylų pareiškėjų skundai ar prašymai buvo
atmesti, vienas skundas patenkintas, likusios penkios bylos dar nagrinėjamos.
Reikšminga laikytina aplinkybė, jog administracines bylas inicijavę asmenys vis dažniau į jų
nagrinėjimą prašo įtraukti Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, o teismai tokius prašymus
tenkina. Tarnybos dalyvavimu trečiuoju suinteresuotu asmeniu siekiama įgyvendinti du
svarbius tikslus: užtikrinti vieningą su diskriminacija susijusių bylų nagrinėjimo praktiką
bei apginti viešąjį interesą, valstybės, savivaldybės ir asmenų teises bei įstatymų saugomus
interesus.
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3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymas praplėtė
lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijos ribas, papildomai numatant prevencinę ir
švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą. Šios funkcijos de facto buvo vykdomos
nuo pat Tarnybos įkūrimo, tačiau naujos įstatymo pataisos de jure įtvirtino aiškų Tarnybos
proaktyvios veiklos mandatą, kuris leidžia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą priskirti
prie mišraus lygybės institucijų tipo.
Europos nacionalinių lygybės institucijų tinklas EQUINET, kuriam priklauso ir Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyba, analizuodamas įvairių Europos valstybių lygybės institucijų
(EQUINET narių) veiklą, funkcijas, kompetencijos ribas, išskiria mišraus tipo lygybės sklaidos
ir kvaziteismines institucijas kaip efektyviausias, ypatingai tuo atveju, jeigu valstybėje veikia
viena lygybės institucija45. Pasak tarptautinių ekspertų, mišraus tipo institucijos atitinka
tarptautiniuose dokumentuose lygybės institucijoms keliamus reikalavimus tiek kovoti su
diskriminacija ir teikti pagalbą nukentėjusiems nuo diskriminacijos, tiek aktyviai remti ir
skleisti lygių galimybių užtikrinimą.
Tokio tipo institucijoms tenka dideli iššūkiai, siekiant užtikrinti pakankamus finansinius ir
žmogiškuosius išteklius, norint efektyviai vykdyti funkcijas. Antra vertus, naujų kompetencijų
įtvirtinimas leidžia Tarnybai iki šiol ad hoc vykdomą švietėjišką ir lygybės sklaidos veiklą
įgyvendinti strategiškai bei planingai. Lygių galimybių kontrolieriaus strateginiams tikslams
įgyvendinti lygių galimybių integravimo srityje dar 2016 metais Tarnyboje buvo įsteigtas
struktūrinis padalinys – Lygių galimybių integravimo skyrius.
Pagrindinė Lygių galimybių integravimo skyriaus užduotis, remiantis Tarnybos vizija, misija,
vertybėmis ir prioritetais, taip pat atsižvelgiant į gautą finansavimą iš valstybės biudžeto ir
strateginius tikslus: kaupti, analizuoti ir skleisti informaciją apie lygių galimybių integravimo
į politikos formavimą ir darbo organizavimą principus bei priemones, konsultuoti viešojo ir
privataus sektorių organizacijas lygių galimybių integravimo klausimais, t. y., mokyti, kaip
sąmoningai ir sistemingai įgyvendinti politiką, priimti sprendimus ir planuoti darbus bei
veiksmus tokiu būdu, kad būtų atsižvelgta į skirtingų socialinių grupių poreikius ir išvengta
galimą nelygybę provokuojančių sąlygų.
2017-aisiais baigėsi dvejus metus vykdytas Europos Komisijos remiamas projektas
„Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam lygių galimybių ir
nediskriminavimo principų įgyvendinimui“, kurio veiklos ir priemonės tiesiogiai prisidėjo
prie vykusių institucinių pokyčių. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, kaip institucijos,
stiprinimui skirtos projekto veiklos buvo planuojamos atsižvelgiant į Tarnybos struktūrinius
pokyčius, naujus strateginius tikslus ir iš to kylančius Tarnybos darbuotojų poreikius tobulinti
kvalifikaciją, komandinio darbo įgūdžius46.
2017 metais pasirodė pagal projektą parengtas leidinys „Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba, kaip nacionalinė lygybės institucija: teisinis reglamentavimas ir veikla“47, kuriame
pateikiamos projekto partnerių – Lietuvos žmogaus teisių centro – atliktos Lygių galimybių
įstatymo ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo teisinės analizės ir kokybinio tyrimo
giluminių interviu apibendrinimo išvados ir rekomendacijos tolesniam institucijos vystymuisi
ir plėtrai, teisinės bazės tobulinimui.

3.1. Lygių galimybių skatinimas viešajame sektoriuje
2017 m. pradėtas įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamas valstybės projektas „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“48 (toliau –
45 Daugiau: http://www.equineteurope.org/IMG/pdf/institutional_architecture_eng_with_cover.pdf
46 Daugiau: 5 skyriuje „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos valdymas“.
47 Daugiau: http://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-sklaida/tarnybos-leidiniai/378
48 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-633
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valstybinis savivaldybių projektas). Valstybinis savivaldybių projektas vykdomas kartu su
partneriais: Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos moterų lobistine organizacija.
Prieš valstybiniam savivaldybių projektui prasidedant buvo aiškiai identifikuojama,
kad Lietuvoje nėra vieningos duomenų bazės, kurioje atsispindėtų lyčių lygybės situacija
savivaldybėse, kad trūksta pagal lytį ir savivaldybes segreguotų duomenų, kurie reikalingi
turint tikslą įvertinti moterų ir vyrų padėtį savivaldybėse ir imtis atitinkamų priemonių,
siekiant mažinti moterų ir vyrų nelygybę.
Pagal valstybinį savivaldybių projektą 2017 m. pradėtas vykdyti didelės apimties kokybinis
tyrimas, kurio tikslas – nustatyti savivaldybių prievolės (pagal Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo 4 str.) įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes atlikimo apimtį. Tyrimas
vykdomas dešimtyje bandomųjų savivaldybių (Alytaus m., Akmenės r., Birštono, Jonavos r.,
Ukmergės r., Pasvalio r., Tauragės r., Rietavo r., Visagino ir Vilniaus m.), kurios buvo atrinktos
siekiant atsižvelgti į Lietuvos savivaldybių įvairovę pagal geografinę padėtį, dydį, tautinę
sudėtį ir kt. Tyrimo metu analizuojami dokumentai, lyčių aspektu įvertinant egzistuojančius
savivaldybių ir jos valdomų įmonių teisės aktus, interviuojami savivaldybių merai arba
vicemerai, administracinių padalinių vadovai, nevyriausybinių organizacijų ir darbdavių
atstovai. Savivaldybių veikla analizuojama dviem aspektais – savivaldybės kaip darbdaviai
(t. y., lyčių lygybės principų taikymas organizacijos viduje) ir savivaldybės kaip paslaugų
teikėjai (lyčių lygybės principų taikymas rengiant plėtros ir veiklos strateginius dokumentus,
finansavimo programas, teikiant paslaugas gyventojams).
Kokybinį tyrimą planuojama baigti 2018 m. kovą. Atsižvelgus į galutinius tyrimo rezultatus,
bus parengtas rekomendacijų savivaldybėms projektas, siūlant konkrečias priemones, kurias
tikslinga įtraukti į savivaldybių strateginius plėtros ir (arba) savivaldybių strateginius veiklos
planus, bus organizuojami mokymai savivaldybių administracijų ir pavaldžių institucijų
darbuotojams, stebimas ir vertinamas tikslinių priemonių galimas poveikis.
2017 m. parengtas lyčių lygybės rodiklių savivaldybėse sąrašas, kurio pagrindu, vykdant
valstybinį savivaldybių projektą, bus sukurtas elektroninis lyčių (ne)lygybę savivaldybėse
atspindintis žemėlapis. Siekiant užtikrinti valstybinio savivaldybių projekto rezultatų
tęstinumą projektui pasibaigus, žemėlapis bus integruotas į Oficialiosios statistikos portalą.

3.2. Lygių galimybių principo įgyvendinimas darbo
santykių srityje
Kitas 2017-aisiais prasidėjęs trejų metų valstybės projektas „Pokytis versle, viešajame
sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“49 vykdomas kartu su
partneriais: Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir Nacionaline LGBT* asmenų teisių gynimo
asociacija LGL. Ekspertų kuriama lygybės planų diegimo darbovietėje metodika, taip pat
projekto profesionalų rengiami nuotolinio mokymosi kursai apie lygybę ir nediskriminavimą
padės darbo rinkos dalyviams atpažinti diskriminaciją darbovietėje ir veiksmingai su ja kovoti.
Projekto įgyvendinimo metu didelis dėmesys skiriamas veikloms ir komunikacijos
priemonėms, skirtoms pabrėžti lygių galimybių ir įvairovės pripažinimo naudą visuomenei
bei didinti sąmoningumą atpažįstant diskriminacijos reiškinius darbo rinkoje.
Pernai liepos mėnesį įsigaliojo naujos redakcijos Darbo kodeksas, kuriame visiems
darbdaviams įtvirtinta pareiga įgyvendinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo kitais pagrindais
principus, o organizacijų, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, darbdaviai privalo priimti
„Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę
Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“.
49 2016 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-579 „Dėl iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų pagal 2014–2020 metų
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“ sąrašo Nr.
07.3.4-ESFA-V-426-01 patvirtinimo“.
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ir paskelbti lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemones. Atsižvelgiant į
padidėjusį informacijos apie lygybės politikos įgyvendinimą poreikį, Tarnyba parengė ir savo
interneto svetainėje paskelbė lygių galimybių politikos priemonių rekomendacijas50.

3.3. Sąmoningumo didinimo kampanija „Už
kompetenciją“
2017 m. Tarnyba toliau vykdė sąmoningumo didinimo kampaniją „Už kompetenciją“
(naudota socialiniame tinkle „Facebook“ grotažymė #užkompetenciją)51. Jos metu darbdaviai
raginami rinktis darbuotojus pagal objektyvius kriterijus, tokius kaip kompetencija, įgūdžiai,
patirtis, o ne lytį, amžių, išvaizdą ar kitus asmens tapatybės bruožus. Visi, pastebėję netinkamus
diskriminuojančius skelbimus, kviečiami informuoti apie tai Tarnybą. Kiekvienu atveju, gavus
pranešimą, Tarnybos darbuotojai susisiekia su darbdaviais arba atsakingais asmenimis ir
įspėja dėl padaryto pažeidimo. Jei asmuo atsisako pašalinti arba ištaisyti netinkamą skelbimą,
Tarnybos teisininkai pradeda tyrimą dėl lygių galimybių pažeidimo.
2017 m. vykdant kampaniją „Už kompetenciją“ susisiekta su 157 darbdaviais ar jų atstovais.
Darbdaviams arba jų atstovams atsisakius diskriminuojančius darbo skelbimus pašalinti arba
ištaisyti, lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva buvo pradėti 3 tyrimai dėl lygių galimybių
pažeidimo.
Absoliuti diskriminuojančių darbo skelbimų dauguma buvo susijusi su konkrečios lyties
darbuotojo paieškomis: 123 skelbimuose nurodyta, kad ieškoma moters, 12 kartų buvo
ieškoma vyro. Ieškota moterų: administratorių, sekretorių, padavėjų, barmenių, pardavėjų,
valytojų, slaugių, kambarinių, auklių, vadybininkių, asistenčių, konsultančių, vyrų: vairuotojų,
pagalbinių darbuotojų, virėjų, laipiojimo instruktoriaus, pardavėjo-konsultanto žūklės prekių
parduotuvėje, sporto laidos vedėjo-reporterio. Dažnai skelbime papildomas reikalavimas
moterims buvo – reprezentatyvi, maloni išvaizda. 17-oje skelbimų buvo nurodytas
pageidaujamas darbuotojo amžius: 16 kartų ieškota jaunesnių asmenų, 1 – brandaus
amžiaus vadybininko (-ės). 2 skelbimai buvo kitokio turinio: ieškota darbuotojo (-os) su
negalia. 5 skelbimai buvo diskriminuojantys asmenis dėl jų socialinės padėties – viename jų
prašyta kreiptis tik įgijusius konkrečios aukštosios mokyklos išsilavinimą, 4-iuose nurodytas
reikalavimas turėti nuosavą automobilį.
Pranešimų apie diskriminuojančius darbo skelbimus didėjimas rodo augantį visuomenės
sąmoningumą bei tokios kampanijos veiksmingumą. Kampanija „Už kompetenciją“ bus
tęsiama ir 2018 metais.

3.4. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas
Nacionalinis bendradarbiavimas
Įgyvendindama 2017–2019-ųjų strateginio veiklos plano prioritetus52, Tarnyba 2017
m. stiprino bendradarbiavimą su savivaldybėmis, privačiais juridiniais asmenimis,
nevyriausybinėmis organizacijomis bei akademine bendruomene.
Pernai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai susitiko su Kaišiadorių ir
Lazdijų savivaldybių administracijos ir įstaigų darbuotojais bei surengė jiems mokymus
diskriminacijos tema ir aiškino, kaip ją atpažinti. Gruodžio mėn. Tarnybos atstovai dalyvavo
Lietuvos savivaldybių asociacijos renginyje „Pokalbiai apie lyčių lygybę“, kurio metu pristatė
Tarnybos 2015 m. metais atliktą nepriklausomą apžvalgą dėl lygių galimybių užtikrinimo
50 Daugiau: http://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-sklaida/lygybiu-galimybiu-politikos-priemoniu-rekomendacijos/773
http://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-sklaida/lygybiu-galimybiu-politikos-priemoniu-rekomendacijos/773
51 Daugiau: http://lygybe.lt/lt/tarnyba-inicijuoja-samoningumo-didinimo-kampanija-uz-kompetencija-renkantisdarbuotojus-ir-kviecia-visus-prisijungti
52 2017 m. sausio 31 d. lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu Nr. V-8 patvirtintas 2017-2019-ųjų m. strateginis
veiklos planas. Prieiga per internetą: http://lygybe.lt/data/public/uploads/2017/02/2017-2019-lgkt-strateginisveiklos-planas-1.pdf
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savivaldybėse, įtraukiant į strateginius dokumentus tikslines lygių galimybių užtikrinimo
priemones, bandomojo „Lyčių lygybės liniuotės“ tyrimo Lietuvos ministerijose rezultatus,
įgyvendinamo projekto „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ tikslus, uždavinius ir
planuojamas veiklas.
Pernai daug dėmesio taip pat buvo skirta bendradarbiavimo su privačiais juridiniais
asmenimis vystymui ir stiprinimui. Birželio mėn. Seime organizuota diskusija „Įmonės,
kurios skatina lyčių lygybę: kodėl ir kaip reikia tą daryti?“, kurios metu „Lietuvos energijos“,
„Telia“, Swedbank“ ir „Nasdaq“ įmonių vadovai bei atstovai pristatė lyčių lygybę skatinančias
priemones ir iniciatyvas bei jų naudą įmonei ir visuomenei. Buvo organizuoti net keli susitikimai
su „Swedbank“ ir „Telia“ darbuotojais dėl lygių galimybių užtikrinimo jiems vykdant veiklas
ir teikiant paslaugas. Atsižvelgdama į nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusias naujas Darbo
kodekso pataisas, pagal kurias darbdaviai privalo numatyti ir vykdyti lygių galimybių politikos
įgyvendinimo priemones, lygių galimybių kontrolierius pataisų įgyvendinimo klausimais
inicijavo susitikimus ir bendradarbiavimą su Lietuvos verslo konfederacijos generalinio
direktoriaus pavaduotoju Kęstučiu Jankausku, asociacijos „Lyderė“ narėmis Dovile Grigiene,
Jelena Stankevičiene ir Dovile Burgiene, Valstybinės darbo inspekcijos vadovu Jonu Griciumi
ir šias Darbo kodekso pataisas rengusiu profesoriumi Tomu Davuliu.
Bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis stiprinimo klausimais buvo
organizuoti net keli tiksliniai susitikimai, siekiant spręsti konkrečias visuomenės problemas.
2017 metais vyko susitikimai su smurto artimoje aplinkoje srityje dirbančiais ekspertais,
valstybės institucijų darbuotojais, žurnalistų etikos inspektore. Balandžio mėn. į apskritojo
stalo diskusiją „Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijos ribos ir veikla: status quo ir
perspektyvos“ įvertinti Tarnybos dabartinę situaciją ir ateities perspektyvas buvo pakviesti
lygių galimybių ir žmogaus teisių ekspertai iš nevyriausybinių organizacijų. Dalyviai trijose
darbo grupėse aptarė lygių galimybių kontrolieriaus kompetenciją ir mandatą, nuo 2017 m.
sausio 1 d. įsigaliojusią naują Tarnybos funkciją „vykdyti prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių
galimybių užtikrinimo sklaidą“ ir bendradarbiavimą su NVO. Taip pat buvo aptartos Lietuvos
žmogaus teisių centro teisininkų Birutės Sabatauskaitės ir Gedimino Andriukaičio atlikto
tyrimo „Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, kaip nacionalinė lygybės institucija: teisinis
reglamentavimas ir veikla“ metu padarytos išvados bei rekomendacijos53. Pateiktos įžvalgos ir
komentarai bus svarbūs ateityje svarstant lygių galimybių įstatymų pakeitimus bei didinant
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklos efektyvumą.
Gegužės mėn. Seime organizuota apskritojo stalo diskusija „Efektyvus karjeros ir vaiko
priežiūros derinimas“. Diskusiją inicijavusi lygių galimybių kontrolierė kvietė apsvarstyti
galimybę keisti vaiko priežiūros atostogų tvarką, nes šiuo metu nesudaromos tinkamos sąlygos
norintiesiems grįžti į darbo rinką pirmaisiais vaiko auginimo metais54.
Birželio mėn. su tautinių bendruomenių ir Lietuvoje tarptautinę apsaugą gavusių užsieniečių
ir tokios apsaugos prašytojų, migrantų interesams atstovaujančių organizacijų atstovais
buvo susitikta prie apskirtojo stalo – diskusijai apie asmenų apsaugą nuo diskriminacijos
dėl jų tautybės, rasės ar etninės priklausomybės. Bendradarbiaujant su Kauno technologijos
universiteto mokslininkėmis Tarnyboje surengtas susitikimas aptarti besilaukiančių moterų
teisių apsaugos darbo santykių srityje klausimus.
2017 m. buvo inicijuotas Nepriklausomos ekspertų kolegijos prie lygių galimybių
kontrolieriaus įsteigimas. Į ją pakviesti žmogaus teisių ir lygių galimybių srityje dirbantys
ekspertai, mokslininkai ir pareigūnai, kurie ateityje padės kontrolieriui vykdyti prevencinę
ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą, operatyviai reaguoti į galimos
diskriminacijos apraiškas visuomenėje.
2017 m. vyko susitikimas su Vilniaus universiteto atstovais, kurio metu aptarta neįgaliųjų
universiteto bendruomenės narių integracijos strategija. Tarnybos ekspertai teikė savo
53 Daugiau: http://lygybe.lt/lt/nacionalines-lygybes-institucijos-veiklos-vertinimas-kaip-ja-mato-ir-kokiuslukescius-kelia-zmogaus-teisiu-srityje-dirbantys-specialistai-ir-ekspertai
54 Daugiau: http://lygybe.lt/lt/dabartine-vaiko-prieziuros-atostogu-tvarka-neskatina-grizti-i-darbo-rinka-ja-butina-keisti
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siūlymus ir įžvalgas rengiant strategijos projektą.
Pernai Tarnyboje studijų praktiką atliko 3 studentai iš Vytauto Didžiojo ir Vilniaus
universitetų. Studentai prisidėjo prie sąmoningumo didinimo kampanijos „Už kompetenciją“
vykdymo, projekto „Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės
tolerancijos aukų kaltinimui“ veiklų įgyvendinimo.
2017 m. Tarnyboje lankėsi 5-ios studentų grupės iš skirtingų Lietuvos universitetų, apie lygių
galimybių užtikrinimo svarbą kalbėta su Karalienės Mortos mokyklos mokiniais, Vilniaus
kolegijos gestų kalbos specialybės studentais.
Tarptautinis bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas su užsienio šalių analogiškomis lygybės institucijomis, EQUINET
2017 metais veiklos dešimtmetį minėjo Europos nacionalinių lygybės institucijų tinklas
EQUINET (angl. The European Network of Equality Bodies), kuris vienija 46 Europos
Sąjungoje ir kaimyninėse valstybėse veikiančias specializuotas lygybės institucijas. Lygių
galimybių kontrolieriaus tarnyba džiaugiasi ilgamete naryste EQUINET ir bendradarbiavimu
su EQUINET sekretoriatu, ekspertais, galimybe dalyvauti EQUINET organizuojamuose
renginiuose, keistis patirtimi ir žiniomis su kolegomis iš giminingų institucijų kitose valstybėse.
Tarnybos darbuotojai dirba nuolatinėse EQUINET darbo grupėse „Lygybė ir teisė“, „Politikos
formavimas“, „Komunikacijos strategijos ir praktikos“.
2017 metais Tarnybos narystė EQUINET pasitarnavo įgyvendinant Europos Komisijos
finansuojamą projektą „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos didinimas veiksmingam
lygių galimybių ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui“. Bendradarbiaujant su
EQUINET sekretoriatu ir ekspertais buvo identifikuotos EQUINET organizacijos narės,
kurių funkcijos ir įgaliojimų apimtis, taip pat patirtis derinant kvaziteismines funkcijas
su švietėjiška ir prevencine veikla būtų artimos Tarnybos veiklai ir iš kurių patirties būtų
galima pasimokyti Tarnybos darbuotojams. 2017 m. lapkričio 27 d. Tarnybos darbuotojai
lankėsi Utrechte, Nyderlandų lygybės institucijoje – Žmogaus teisių institute (ang. Institute
of Human Rights), gruodžio 4 d. Zagrebe, Kroatijos Respublikos ombudsmeno institucijoje
(ang. Republic of Croatia Ombudsman) ir Kroatijos Respublikos ombudsmeno asmenims su
negalia institucijoje (ang. Ombudsman for Persons with Disabilities).
2017 m. gruodžio 20 d. vyko baigiamoji Europos Komisijos finansuojamo projekto konferencija
„Veiksminga apsauga nuo diskriminacijos: ką darome gerai ir kaip galėtume būti efektyvesni?“,
kurioje lankėsi EQUINET valdybos narys, Belgijos federalinio lygių galimybių centro
UNIA direktorius Patrickas Charlier. Lietuvos Respublikos Seime vykusioje konferencijoje
P. Charlier kalbėjo apie tarptautinius reikalavimus, keliamus nediskriminavimo srityje
veikiančioms tarnyboms, ir pristatė EQUINET poziciją bei raginimą valstybėms užtikrinti
minimalius būtinus standartus nacionalinėms lygybės institucijoms, t. y., plačius
įgaliojimus, visišką nepriklausomumą, efektyvumą ir užtikrintą lygių galimybių institucinį
mechanizmą.
Dalyvavimas Europos Sąjungos Dvynių programoje
2017 ir 2018 metais toliau vykdomas Europos Sąjungos Dvynių programos remiamas
projektas Ukrainoje „Ukrainos parlamento Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro institucinių
gebėjimų stiprinimas žmogaus teisių ir laisvių klausimais“, kuriame Tarnyba dalyvauja
kartu su projekto vykdytoju – Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga ir kitomis
institucijomis partnerėmis iš Lietuvos ir Austrijos (projekto jaunesnysis partneris):
Lietuvos teisės institutu, Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, Vilniaus universitetu,
Centrine projektų valdymo agentūra, Austrijos Liudviko Bolcmano žmogaus teisių institutu.
Dvynių programos projektai skirti skatinti analogiškų institucijų Europos Sąjungoje ir jos
kaimyninėse valstybės bendradarbiavimą bei ES viešojo administravimo patirties perėmimą
ES kaimyninėse valstybėse.
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2017 metais Tarnybos teisininkai dalyvavo misijose Ukrainoje vasario 20–24 d., gegužės
22–26 d., rugpjūčio 28 d. – rugsėjo 1 d., gruodžio 10–16 dienomis.
Susitikimai su užsienio valstybių delegacijų, nevyriausybinių organizacijų
atstovais
Tęsiant sėkmingą bendradarbiavimą su kolegomis iš Ukrainos, balandžio 5 d. Ukrainos
žmogaus teisių komisaro institucijos darbuotojai lankėsi Tarnyboje. Ukrainos delegacija
į Lietuvą atvyko dalyvauti balandžio 2–5 dienomis vykusio Europos Sąjungos Dvynių
programos projekto renginiuose. Vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos institucijų
darbu žmogaus teisių užtikrinimo srityje, žmogaus teisių stebėsenos metodologija ir
procedūromis, prevencine veikla, siekiant mažinti žmogaus teisių pažeidimus.
Gegužės 8 d. Tarnyboje apsilankė Ukrainos Aukščiausiosios Rados atstovai, kurie vizito
metu atskleidė teigiamus pokyčius Ukrainos politikoje lyčių lygybės užtikrinimo prasme.
Svečių teigimu, tiek Aukščiausioje Radoje, tiek Ukrainos Vyriausybėje šiuo metu ypatingas
dėmesys skiriamas lyčių lygybei ir poreikiui įgyvendinti faktinę lygybę visame valstybės
valdymo aparate. Tam tikslui metų pradžioje Ukrainos Vyriausybėje buvo nuspręsta
įsteigti lyčių lygybės priežiūrą vykdysiantį padalinį. Delegacijos atstovai pažymėjo, kad
rengiant Ukrainos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą buvo remtasi Lietuvoje
veikiančiu Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu, todėl prieš Vyriausybės padalinio
steigimą svečiams iš Ukrainos buvo svarbu kuo daugiau sužinoti apie mūsų šalyje veikiantį
lyčių lygybės įgyvendinimo mechanizmą, susipažinti su Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybos vykdoma lyčių lygybės integravimo veikla.
Tarnybai vykdant veiklą tebelieka aktuali Skandinavijos valstybių patirtis lyčių lygybės ir
lygių galimybių integravimo srityse, todėl svarbi kiekviena galimybė susitikti su šių sričių
specialistais. 2017 metų sausio 16 d. lygių galimybių kontrolierė Švedijos Karalystės ambasadoje
susitiko su Švedijos vaikų, pagyvenusių žmonių ir lyčių lygybės ministre Åsa Regné. Sausio
26 d. Tarnyboje susitikta su Europos diplomatų programos dalyve švede Anja Jahn Grünther.
Vasario 2 d. Tarnyboje lankėsi Suomijos teisingumo ministerijos Demokratijos, kalbos ir
pagrindinių teisių skyriaus atstovų delegacija, kuri pristatė savo patirtį nediskriminavimo
skatinimo srityje.
Tarnyboje taip pat lankėsi Suomijos, Ukrainos, Moldovos, Baltarusijos nevyriausybinių
organizacijų, dirbančių žmogaus teisių klausimais, atstovai.
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4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA
Pernai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje įsteigtas naujas struktūrinis padalinys
– Komunikacijos skyrius. Šio skyriaus pagrindinė funkcija – įgyvendinti lygių galimybių
kontrolieriaus strateginius tikslus komunikacijos ir visuomenės informavimo srityje, didinti
Tarnybos žinomumą visuomenėje ir rengti siūlymus komunikacijos strategijos tobulinimo
klausimais. Taip pat buvo parengta Komunikacijos strategija, kurios pagrindiniai tikslai yra
didinti Tarnybos žinomumą, stiprinti jos autoritetą visuomenėje bei skatinti visuomenės lygių
galimybių suvokimą.
2017 m. Tarnyba aktyviai veikė visuomenės informavimo apie žmogaus teisių padėtį ir lygių
galimybių užtikrinimą srityje. Paminėtinos kelios pagrindinės temos, kurioms pernai buvo
skirtas didesnis dėmesys ir susitelkimas: seksualinis priekabiavimas, kova su smurtu dėl
lyties, translyčių asmenų ir žmonių su negalia teisių apsauga.

4.1. Seksualinis priekabiavimas
2017 m. Tarnyba didelį dėmesį skyrė seksualinio priekabiavimo temai, sulaukusiai plataus
atgarsio visuomenėje. Aktyvesnė seksualinio priekabiavimo temos sklaida buvo pradėta
birželio mėn., kai lygių galimybių kontrolierė nustatė, kad Juozo Miltinio dramos teatro
vadovas seksualiai priekabiavo prie savo darbuotojos. Paviešinus šį faktą, lygių galimybių
kontrolierės sprendimas ir seksualinio priekabiavimo tema buvo aptariama įvairiose
žiniasklaidos priemonėse.
Bendradarbiaujant su Seimo nare Aušrine Armonaite, buvo parengtos Lygių galimybių ir
Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymų pataisos, kuriomis darbdavys įpareigojamas užtikrinti
apsaugą nuo seksualinio priekabiavimo ne tik darbuotojams ir valstybės tarnautojams, bet ir
siekiantiems įsidarbinti asmenims. Pataisomis švietimo įstaigos taip pat įpareigotos užtikrinti,
kad švietimo įstaigų, mokslo ir studijų institucijų mokiniai, studentai ir darbuotojai nepatirtų
seksualinio priekabiavimo.
Tarnyba, reaguodama į padidėjusį žiniasklaidos ir visuomenės dėmesį šiai temai, išplatino
edukacinį straipsnį „Seksualinis priekabiavimas ar flirtas?“, kuriame pristatoma, kaip
atpažinti seksualinį priekabiavimą ir ką daryti su juo susidūrus55. Konkrečius patarimus
Tarnyba pateikė ir kitoje publikacijoje („Patiriate seksualinį priekabiavimą? Keli patarimai,
ką reikėtų daryti“56), kuri buvo patalpinta interneto svetainėje www.lygybe.lt ir platinama
socialiniuose tinkluose „Facebook“ ir „LinkedIn“. Netylančios visuomenės diskusijos,
straipsniai žiniasklaidoje ir komentarai parodė, kad žmonės dažnai nežino, ką daryti
susidūrus su seksualiniu priekabiavimu. Dėl šios priežasties Tarnyba visoms pagrindinėms
Lietuvoje veikiančioms žiniasklaidos priemonėms išsiuntė priminimą apie tai, kad seksualinis
priekabiavimas yra viena iš diskriminacijos formų ir Tarnyba priima skundus bei atlieka
tyrimus dėl šio pažeidimo. Žiniasklaidos priemonės taip pat buvo raginamos straipsnių
arba kitokių publikacijų seksualinio priekabiavimo tema pabaigoje pridėti informaciją apie
Tarnybos teikiamą pagalbą galimo priekabiavimo atvejais.
Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje Tarnyba skelbė visas su seksualinio priekabiavimo
atvejais susijusias naujienas, nuolat informuodama apie galimybę kreiptis į Tarnybą patyrus
priekabiavimą. Lygių galimybių kontrolierė ir Tarnybos ekspertai, siekdami atsakyti į
visuomenėje kilusius klausimus dėl seksualinio priekabiavimo, dalyvavo televizijos ir radijo
laidose, teikė komentarus žinių tarnyboms ir naujienų portalams.
Pastebėjusi aiškios informacijos apie seksualinį priekabiavimą trūkumą, 2017 m. gruodžio
5 d. Tarnyba organizavo apskritojo stalo diskusiją „Visi taškai ant „i“: seksualinis
priekabiavimas yra diskriminacija“, kurioje dalyvavo Seimo narė Aušrinė Armonaitė, vaikų
55 Daugiau: http://lygybe.lt/lt/seksualinis-priekabiavimas-ar-flirtas
56 Daugiau: http://lygybe.lt/lt/naujienos/patiriate-seksualini-priekabiavima-keli-patarimai-ka-reiketu-daryti/831
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ir paauglių psichiatras Linas Slušnys, Lygių galimybių plėtros centro ekspertė Margarita
Jankauskaitė, Lietuvos žmogaus teisių centro direktorė Birutė Sabatauskaitė ir Tarnybos
Teisės skyriaus vyr. patarėja Laima Vengalė-Dits. Renginys buvo tiesiogiai transliuojamas
Tarnybos „Facebook“ paskyroje, reportažai apie jį pasirodė naujienų portaluose ir televizijoje.
Tarnybos teisininkė gruodžio mėn. taip pat dalyvavo Jungtinių Amerikos Valstijų ambasados
Lietuvoje ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Lyčių studijų centro organizuotoje
diskusijoje „#That’s harassment: pakalbėkime atvirai“. Joje kartu su didele grupe studentų
diskutuota apie priekabiavimo formas ir atpažinimą.

4.2. Kova su smurtu dėl lyties
Smurtas, nuo kurio neproporcingai dideliu mastu kenčia tam tikros lyties asmenys,
suvokiamas kaip smurtas dėl lyties. Informatikos ir ryšių departamento duomenimis, 2016
metais 80 proc. asmenų, nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, buvo moterys (2017 m.
moterys sudarė 77 proc. nukentėjusiųjų), o 91 proc. asmenų, įtariamų padarius nusikalstamas
veikas, susijusias su smurtu artimoje aplinkoje, buvo vyrai (tiek pat užregistruota ir
2017 m.)57 . Nors smurto artimoje aplinkoje klausimai nėra tiesiogiai priskiriami lygių galimybių
kontrolieriaus kompetencijai, Tarnyba smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje vertina kaip
kraštutinę diskriminacijos formą, kylančią iš nelygiaverčių moterų ir vyrų santykių.
Vasario mėn. Tarnybos atstovė dalyvavo Maltoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje
„Europos Sąjungos atsakas į smurtą lyties pagrindu: sąveikinės perspektyvos“. Joje skaitytas
pranešimas apie Lietuvos visuomenės sąmoningumo didinimą, paplitusį nukentėjusių nuo
smurto artimoje aplinkoje kaltinimą ir Tarnybos veiklą, susijusią su smurto artimoje aplinkoje
tema.
Kovo mėn. Tarnyba pradėjo vykdyti projektą „Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo
didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui“, iš dalies finansuojamą Europos Sąjungos
Teisingumo programos lėšomis58. Drauge su partneriais: Lygių galimybių plėtros centru,
Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir reklamos agentūra „Nomoshiti iniciatyva“ parengta
paraiška Europos Komisijos buvo įvertinta geriausiai iš visų gautų paraiškų. Šio projekto
tikslai: 1) skatinti smurtą patyrusias moteris kreiptis pagalbos; 2) gilinti specialistų, dirbančių
su smurtą patyrusiomis moterimis (šeimos gydytojų, ginekologų, socialinių darbuotojų, vaiko
teisių specialistų), žinias apie tikslinės pagalbos smurto aukoms būdus pagal jų kompetenciją;
3) skatinti visuomenės netoleranciją smurtui prieš moteris, keisti šiuo metu žiniasklaidoje ir
visuomenėje plačiai paplitusias smurtą patyrusių moterų kaltinimo (angl. victim blaming)
praktikas, keisti nusistovėjusias nuostatas, jog už smurtą ir kovą su juo yra atsakingos pačios
smurtą patyrusios moterys.
Birželio mėn. Tarnybos užsakymu buvo atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa
apie jų požiūrį į smurtą artimoje aplinkoje ir smurtą patyrusias moteris. Apklausos duomenys
parodė, kad šalies gyventojai, galvodami apie smurto formas, pirmiausia prisimena fizinį
– jį įvardijo 72 proc. apklaustųjų. Kitos formos atpažįstamos retai – psichologinį paminėjo
tik ketvirtadalis, seksualinį – tik 6 proc., o ekonominį – vos keli apklaustieji, sudarantys tik
1,7 proc. apklaustųjų. Taip pat išryškėjo Lietuvos gyventojų polinkis dėl patiriamo smurto
kaltinti nuo jo nukentėjusias moteris: net 85 proc. apklaustųjų sutiko su teiginiu, kad, jei
nori, moteris visada gali nutraukti santykius ar išsiskirti su smurtaujančiu vyru. Daugiau
nei pusė apklaustųjų teigė, jog vyrų smurtą patyrusios moterys žinojo, į kokius santykius
veliasi, taip pat – kaltindamos vyrus dėl smurto yra linkusios „sutirštinti spalvas“ arba pačios
dažnai išprovokuoja smurtą. O 27 proc. apklaustųjų teigė, kad dalis moterų mėgsta, kai prieš
jas vartojama jėga59. Šios apklausos duomenys buvo pasitelkti rengiant edukacinius tekstus,
57 Informatikos ir ryšių departamento Nusikalstamumo ir ikiteisminių tyrimų statistika. Prieiga per internetą:
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-paslaugos/ataskaitos-1/
nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1?year=2016&period=1-1&group=162
58 Angl. „Stop Violence Against Women: From (A)wareness to (Z)ero Victims Blaming”. Paraiška rengta pagal
Europos Komisijos ribotą kvietimą Nr. JUST/2016/RGEN/AG/VAWA „Sąmoningumo didinimas ir švietimas
vykdant smurto prieš moteris prevenciją“.
59 Daugiau: http://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/01/lietuvos-gyventoju-poziuris-i-smurta-artimoje-
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pranešimus spaudai, savo autoriniuose straipsniuose juos nagrinėjo ekspertai, platino
žiniasklaida.
Rudenį buvo parengta ir visuomenei pristatyta interneto svetainė , kurioje aiškiai, išsamiai
ir suprantamai pateikiama informacija apie smurtą artimoje aplinkoje. Joje supažindinama
su skirtingomis smurto ir jo raiškos formomis, teikiama informacija apie prieinamą pagalbą
nukentėjusiems asmenims. Svetainėje galima rasti patarimus šeimos nariams, draugams ir
kolegoms apie tai, kaip galima padėti smurtą patiriančiam asmeniui, pristatoma naudinga
informacija specialistams, padedantiems smurto aukoms.
2018 m. bus tęsiamos projekte „Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo
iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui“ numatytos veikos. Tarnyba planuoja įgyvendinti net
dvi socialines kampanijas, skirtas supažindinti visuomenę su skirtingomis smurto artimoje
aplinkoje formomis bei skatinti atsisakyti aukų kaltinimo praktikų. Taip pat bus vykdomi
mokymai specialistams, kaip atpažinti smurto aukas ir teikti joms pagalbą, vykdomas
žiniasklaidos turinio monitoringas ir rengiamos atmintinės žurnalistams apie tai, kaip reikėtų
pranešti apie smurtą artimoje aplinkoje.

4.3. Translyčių asmenų teisių apsauga
2017 m. Tarnyba aktyviai kalbėjo apie visavertę ir visapusę translyčių asmenų teisių apsaugą,
pirmiausia, užtikrinant jų teisę į tapatybės pripažinimą bei apsaugą nuo diskriminacijos. Kovo
mėn. lygių galimybių kontrolierė inicijavo susitikimą su teisingumo ministre Milda Vainiūte.
Vienas iš susitikimo klausimų buvo skirtas aptarti lytinės tapatybės pripažinimo ir lyties
pakeitimo įstatymo priėmimo būtinybę bei žmonių galimybę pasikeisti asmens dokumentus,
atitinkančius jų lytinę tapatybę, ne teismo, o administraciniu keliu.
Gegužės mėn. Tarnyba kartu su Seimo Žmogaus teisių komitetu Seime organizavo diskusiją
„Translyčių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo perspektyvos Lietuvoje“. Jos metu šalies ir
užsienio ekspertai aptarė esminius klausimus, susijusius su translyčių žmonių teisių apsauga
Lietuvoje: teisinę padėtį, medicininius aspektus, iššūkius ir trukdžius. Renginyje buvo
nagrinėjama, kodėl delsiama teisinėmis priemonėmis įtvirtinti translyčių asmenų pripažinimą
ir apsaugą, numatyti reikiamas paslaugas ir administracinę procedūrą, pagal kurią žmonės
galėtų gauti asmens dokumentus, atitinkančius jų lytinę tapatybę. Renginio metu buvo keliami
aktualūs klausimai. Diskutuota, kodėl Lietuvoje iki šiol nėra priimtų reikiamų teisės aktų,
kuriuose būtų numatyta lyties pakeitimo tvarka asmenims, norintiems savo lytį pasikeisti
mediciniškai. Taip pat gilintasi, kodėl šalyje vis dar nėra patvirtintos administracinės tvarkos,
pagal kurią translyčiai žmonės, nenorintys keisti savo lyties chirurginiu būdu, galėtų gauti
asmens dokumentus, atitinkančius jų lytinę tapatybę.
Tarnybos atstovės gegužės mėn. dalyvavo asociacijos LGL organizuotose Vaivorykštės
dienose, kuriose, be kitų LGB60 asmenų problemų, buvo kalbama ir apie translyčių (akronime
paprastai žymimų T raide) asmenų problemas bei iššūkius.
Rugpjūčio mėn. buvo patvirtintas Europos Komisijos iš dalies finansuojamas projektas
„#LGBT_LT: visuomenės sąmoningumo ir LGBT asmenų matomumo Lietuvoje didinimas“,
kuris bus įgyvendinamas kartu su asociacijomis LGL ir „In Corpore“. Vykdydama projektą
Tarnyba planuoja atlikti translyčių asmenų Lietuvoje padėties tyrimą.
Rudenį Tarnybos Komunikacijos skyriaus vadovė dalyvavo festivalio „Nepatogus kinas“
organizuotoje diskusijoje „Mano kūnas yra politiškas“ apie translyčių žmonių gyvenimą
Lietuvoje. Diskusijos metu kalbėta apie bylą „L prieš Lietuvą“, translyčių asmenų apsaugą nuo
diskriminacijos, lyties pakeitimo ypatumus ir teisinį reglamentavimą šalyje.

4.4. Žmonių su negalia teisės
2017 m. žmonių su negalia teisėms Tarnyba skyrė ypač didelį dėmesį. Kiekybiškai interneto
aplinkoje_2017.pdf
60 Lesbietės, gėjai ir biseksualūs asmenys.
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svetainėje negalios temai skirta beveik šeštadalis visų straipsnių ir pranešimų, aktyviai kalbėta
apie Tarnybos vaidmenį įgyvendinant Jungtinių Tautų (JT) neįgaliųjų teisių konvencijos
nuostatų vykdymo priežiūrą.
Sausio mėn. Tarnybos darbuotojai susitiko su JT neįgaliųjų teisių komiteto nariu prof. Jonu
Ruškumi. Profesorius Tarnybos darbuotojams pristatė JT neįgaliųjų teisių komiteto darbą,
supažindino su pagrindinėmis JT neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatomis. Susitikimo metu
diskutuota apie problemas, kurias patiria asmenys su negalia, ir galimus jų sprendimų būdus,
atitinkančius konvencijos keliamus reikalavimus.
Kovo mėn. Tarnyboje lankėsi vaikų ir paauglių psichiatras prof. Dainius Pūras, JT
specialusis pranešėjas teisei į fizinę ir psichinę sveikatą (angl. Special Rapporteur on the
right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health). Profesorius
institucijos darbuotojus supažindino su darbu JT, rūpinantis kiekvieno žmogaus teise į
aukščiausius standartus sveikatos srityje, dalinosi įžvalgomis apie sisteminius trikdžius
Lietuvoje ir pasaulyje, kurie neleidžia užtikrinti kokybiškas ir visapuses sveikatos paslaugas61.
Prie žmonių su negalia teisių temos reikšmingumo prisidėjo Lietuvos Respublikos Seime
užregistruotas Lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas62, kuriuo siekiama
įsteigti Žmonių su negalia teisių stebėsenos komitetą prie Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybos bei pavesti šiam komitetui vykdyti JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo
stebėseną. Interneto svetainėje ir žmogaus teisių portale buvo publikuotas interviu63 su
Tarnybos teisininku Vyčiu Muliuoliu, kuris išsamiai paaiškino, kuo būtų naudingas šių
pataisų priėmimas, taip pat auditorijai plačiau pristatė pagrindinius konvencijos principus ir
jos taikymo iššūkius Lietuvoje.
Žmonių su negalia teisių tema buvo pabrėžiama ir Tarnybos organizuotoje konferencijoje
„Veiksminga apsauga nuo diskriminacijos: ką darome gerai ir kaip galėtume būti efektyvesni?“,
vykusioje Seime. Specialioje sesijoje su lygybės institucijų tinklo EQUINET valdybos nariu,
Belgijos federalinio lygių galimybių centro UNIA direktoriumi P. Charlier, aptarta tarptautinė
konvencijos taikymo ir stebėsenos patirtis, gerosios praktikos ir iššūkiai. Taip pat konsultuotasi
su JT neįgaliųjų teisių komiteto nariu prof. J. Ruškumi.
2017 m. buvo išplatinti 6 pranešimai spaudai apie ištirtus skundus, kuriuos nagrinėjant
buvo nustatyta diskriminacija dėl negalios. Kalbėta apie diskriminaciją globos įstaigose,
draudimą Tarnybos patalpose įrengti pandusą, diskriminuojančias Vilniaus mero iškeltas
įsidarbinimo sąlygas, privalomą reikalavimą turėti negalią darbinantis profesijos mokytoju,
verslo atstovams skirtus mokymus, kuriais žeminti proto negalią turintys asmenys, pažeistas
žmonių su negalia teises naudotis teise balsuoti Seimo ir kituose rinkimuose. Naujienomis
buvo tęsiama diskusija erdvių nepritaikymo tema, kalbėta apie ribojimų neįgaliesiems
keliaujant neteisėtumą ir kt.

4.5. Tarnybos žinomumo didinimas
Nuo 2017 m. Tarnyba kasmet dalyvauja visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro
„Vilmorus“ reprezentatyvioje šalies gyventojų apklausoje apie pasitikėjimą Lietuvos
institucijomis.
Duomenys rodo, kad 2017 m. sausio mėn. Tarnyba pasitikėjo 29,1 proc. (2018 m. sausio
mėn. pasitikėjimas nukrito iki 28,6 proc.), o nepasitikėjo 14,7 proc. (2018 m. pradžioje nukrito
iki 11,7 proc.) Lietuvos gyventojų. 56,2 proc. (59,7 proc. – 2018 m. pradžioje) apklaustųjų į šį
klausimą atsakė „nei taip, nei ne“. Moterys 2017 m. pradžioje Tarnyba pasitikėjo šiek tiek labiau
nei vyrai (32,8 ir 25,1 proc. atitinkamai). Labiausiai pasitikėjo jauni, iki 29 metų amžiaus,
asmenys (36,7 proc.), aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys (34,3 proc.), namų šeimininkės
61 Daugiau: http://lygybe.lt/lt/dainius-puras-rupestis-pasaulio-zmoniu-teise-i-fizine-ir-psichine-sveikata
62 Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1 ir 16 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo
15(1) straipsniu įstatymo projektas (reg. Nr. XIIIP-941). Prieiga per internetą:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/52cff9f0580211e78869ae36ddd5784f
63 Daugiau: http://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-stiprina-zmoniu-su-negalia-teisiu-apsauga/803
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arba motinystės atostogose esančios moterys (35,1 proc.), 351 Eur ir daugiau pajamų šeimos
nariui gaunantys asmenys (35,1 proc.), mažesniuose miestuose gyvenantys žmonės (35,9
proc.). Mažiausiai pasitikėjo 50–59 amžiaus asmenys (21 proc.), turintieji vidurinį, aukštesnįjį
ir spec. vidurinį išsilavinimą (16,4 proc.), tarnautojai (20,9 proc.), iki 150 eurų pajamų vienam
šeimos nariui gaunantys asmenys (20,2 proc.), Vilniaus gyventojai (24,1 proc.).
2018 m. sausio mėn. moterys, kaip ir 2017 m. pradžioje, Tarnyba pasitikėjo šiek tiek
labiau nei vyrai (29,8 proc. ir 27,3 proc. atitinkamai). Labiausiai pasitikėjo jauni, iki 29 metų
amžiaus, asmenys (40,5 proc.), nebaigtą vidurinį išsilavinimą turintys asmenys (38,4 proc.),
moksleiviai ir studentai (47,7 proc.), 351 eurų ir daugiau pajamų šeimos nariui gaunantys
asmenys (35,8 proc.), Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio gyventojai (32,6 proc.).
2017 m. įkurtas Komunikacijos skyrius aktyviai dirbo šviesdamas visuomenę, pranešdamas
apie lygių galimybių užtikrinimo svarbą bei didindamas visuomenės informuotumą apie
Tarnybos veiklą. Skyriaus pasiūlytas temas gvildeno įvairūs nacionaliniai ir regioniniai
naujienų portalai, televizijos, radijo stotys. Tarnybos atstovai taip pat organizavo mokymus,
dalyvavo renginiuose ir susitikimuose su vietos ir tarptautiniais partneriais.
Nuo 2017 m. lapkričio mėn. pradėtas sisteminis Tarnybos vardo paminėjimo monitoringas.
Jo tikslas – stebėti ir vertinti, kokiuose kontekstuose minimas institucijos vardas ir kaip plačiai
sklinda Tarnybos teikiama informacija. Monitoringas suteikia galimybę efektyviau planuoti ir
kontroliuoti lygių galimybių sklaidą. Lapkritį Tarnybos vardas žiniasklaidoje buvo paminėtas
74, gruodį – 39 kartus.
Tarnybos interneto svetainė
Tyrimų bendrovei „Rotelas“ atlikus valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų interneto
svetainių analizę, paaiškėjo, kad Tarnybos svetainė šimtu procentu atitinka visus Bendrųjų
reikalavimų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo
punktus.
Be oficialios informacijos apie Tarnybos veiklą ir darbuotojus, aktyviai pildytos Naujienų
ir Pranešimų žiniasklaidai rubrikos, kuriose talpinami tekstai visuomenę informuoja apie
kontrolieriaus sprendimus ir jų įgyvendinimą. Suformavus Komunikacijos skyrių, atnaujintas
Naujienų rubrikos turinys – informaciją apie renginius ir užsienio svečių vizitus papildė žinios
apie kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimą, analitiniai straipsniai, kuriais apžvelgiamas
lygių galimybių kontekstas ir Tarnybos vaidmuo jame, kitos praktinės žinios, kaip elgtis
susidūrus su diskriminacija.
Interneto svetainė 2017 m. sulaukė 84 775 puslapio peržiūrų (angl. pageviews). Iš viso
parengti ir išplatinti 22 pranešimai spaudai, Naujienų rubrikoje publikuota 70 tekstų
(informacinės žinutės, analitiniai straipsniai, interviu).
Tekstų pasiskirstymas pagal temas – 32 paveikslėlyje.

32 pav. Publikuotų ir viešintų tekstų pasiskirstymas pagal temas
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Temų pasiskirstymas rodo, kad kiekybiškai svetainėje dominavo lyčių lygybės, naujienų apie
Tarnybą, Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų temos. Lyčių lygybės kategorijai
priskirtuose tekstuose teikta informacija apie lyčių lygybės padėtį savivaldybėse, analizuotas
Lyčių lygybės indeksas, viešinta Tarnybos pozicija dėl Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos
įstatymo projekto, pranešta apie darbo ir kitose srityse pasitaikiusius diskriminacijos dėl lyties
atvejus. Tarnybos veiklos sričiai priklauso žinutės ir pranešimai apie institucijos organizuotus
renginius, susitikimus su Lietuvos ir užsienio partneriais, tyrimą ir diskusiją, kurių metu
buvo įvertintas Tarnybos veiklos efektyvumas, naujoves – duomenis apie rekomendacijų
įgyvendinimo statistiką, pasikeitusį adresą. Apdovanojimų skiltį sudaro straipsniai
apie Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus 2016 m.: pranešimai, raginantys
nominuoti žmones ir už juos balsuoti, probleminių straipsnių, kuriuose analizuojamos
kiekvienos kategorijos problemos, tokios kaip tautinių mažumų padėtis, religijų pažinimas,
LGBT* judėjimo padėtis šalyje ir kt., ciklas. 32 pav. taip pat atspindima informacija apie
diskriminaciją dėl amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos bei translyčių asmenų padėtį,
smurtą, kaip moterų diskriminacijos formą, seksualinį priekabiavimą ir kitus probleminius
lygybės užtikrinimo aspektus.
2018 m. planuojama pasiekti, kad interneto svetainės turinys būtų prieinamesnis tautinėms
mažumoms ir žmonėms su negalia, t. y., skelbti informaciją rusų ir lenkų kalbomis, pagrindinę
informaciją paskelbti ir lietuvių gestų kalba.
Socialiniai tinklai
Savo veiklos viešinimui Tarnyba aktyviai naudojo socialinius tinklus. Juose ne tik skelbti
įrašai su nuorodomis į interneto svetainėje bei kitose naujienų svetainėse paskelbtus
straipsnius, tačiau dalytasi ir aktualia informacija, statistika ir tyrimų duomenimis, kurie
pagrindžia lygių galimybių svarbą viešojoje ir privačioje sferose.
2017 m. pabaigoje buvo sukurta Tarnybos paskyra profesionalams skirtame socialiniame
tinkle „LinkedIn“. Ten vykdyta komunikacija, nukreipta į įmonių ir įstaigų vadovus, ekspertus,
savo sričių profesionalus, todėl periodiškai publikuota šioms tikslinėms grupėms aktuali
informacija: rekomendacijos ir patarimai įgyvendinant lygias galimybes, įžvalgos pagal naujus
tyrimus ir studijas, aktualios naujienos, susijusios su darbo rinka ir lygiomis galimybėmis.
Socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, skirtoje daug platesnei auditorijai, bendras
skelbtų Tarnybos įrašų pasiekiamumas buvo daugiau nei 636 tūkst. (rodiklis reach). Šiame
socialiniame tinkle atsakinėta į žmonių užklausas ir klausimus, reaguota į atsiųstą informaciją.
Būtent jame viešinta informacija apie sąmoningumo didinimo kampaniją „Už kompetenciją“,
kuria buvo siekiama kovoti su stereotipais ir diskriminacija darbo skelbimuose. Netinkami
darbo skelbimai ir informacija apie tai viešinti „Facebook“ tinkle pridedant grotažymę

#užkompetenciją.

4.6. Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2016
2017 m. kovo 29 d. Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų
rūmuose ketvirtą kartą buvo išdalyti Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai. Už
darbus ir nuopelnus lygybės ir įvairovės principams 2016 metais įteikti:
•

Lyčių lygybės apdovanojimas – Vilniaus miesto krizių centro direktorei Nijolei Dirsienei;

•

Tautų dialogo apdovanojimas – Vilniaus ukrainų bendrijos pirmininkei Natalijai
Šertvytienei;

•

Vaivorykštės apdovanojimas – socialinei interneto platformai „išgirs̃ tì“;

•

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“ – Marijampolės futbolo treneriui
Martynui Karpavičiui;

•

Įveiktos kliūties apdovanojimas – Lietuvos aklųjų bibliotekos savanoriui Albertui;
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•

Religijų įvairovės apdovanojimas – LRT Kultūra kanalo laidai „Anapus čia ir dabar“;

•

Metų proveržio apdovanojimas – „Baltic Pride“ 2016 eitynėms „Už lygybę!“;

•

Žiniasklaidos balso apdovanojimas – „15min.lt“ žurnalistei Kristinai Aksamitaitei.

Specialusis 2016 metų apdovanojimas „Už pilietinės visuomenės stiprinimą“, įsteigtas
Norvegijos Karalystės ambasados, buvo įteiktas koalicijai „Psichikos sveikata 2030“ už
nuveiktą darbą skatinant paslaugų psichikos ir proto negalią turintiems asmenims suteikimą
jiems gyvenant bendruomenėje, o ne institucijose.
Apdovanojimu „Už gyvenimo nuopelnus“ pagerbtas a. a. profesorius Leonidas Donskis.
Valdovų rūmuose per apdovanojimus apsilankė daugiau nei 300 svečių. Pirmą kartą
apdovanojimus galima buvo stebėti tiesioginiame eteryje per LRT Kultūros kanalą.
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5. LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS
TARNYBOS VALDYMAS
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2017–2019 metų strateginiame veiklos plane
buvo išskirtos šios 2017 m. Tarnybos veiklos efektyvumo didinimo kryptys: 1) stiprinti ir
plėsti Tarnybos veiklą; 2) tobulinti Tarnybos darbuotojų kompetenciją; 3) užtikrinti išteklių
panaudojimo racionalumą.
2017 m. sausio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymas išplėtė lygių
galimybių kontrolieriaus kompetenciją, nustatydamas pareigą vykdyti prevencinę ir
švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą. 2017 m. liepos 11 d. priimtas Lygių
galimybių įstatymo pakeitimo įstatymas64. Šiuo pakeitimu lygių galimybių kontrolieriui
pavesta vykdyti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos
2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų
judėjimo teisėmis, įgyvendinimo priežiūrą. Lygių galimybių įstatymas papildytas nauju,
pilietybės, pagrindu.
Išplėtus Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijos ribas, neišvengiamai didėja
žmogiškųjų išteklių poreikis, tačiau papildomoms funkcijoms vykdyti didesnio finansavimo
iš valstybės biudžeto nebuvo skirta.
Siekiant kuo efektyvesnio valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, nuo 2015 m. rugpjūčio mėn.
buvo aktyviai ieškoma valstybei nuosavybės teise priklausančių administracinės paskirties
patalpų Tarnybos veiklai vykdyti, kadangi Tarnyba administracines patalpas nuomojosi iš
privataus subjekto.
2017 m. gruodžio 5 d. VĮ Turto banko generalinio direktoriaus įsakymu65 Tarnybai pagal
panaudos sutartį iki 2020 m. gruodžio 31 d. perduotos laikinai neatlygintinai valdyti ir
naudotis valstybei nuosavybės teise priklausančios administracinės paskirties patalpos,
esančios Gedimino pr. 11, Vilniuje. Į šias patalpas Tarnyba persikėlė 2017 m. gruodžio 19 d.

5.1. Žmogiškieji ištekliai
Lygių galimybių kontrolieriaus darbui užtikrinti Tarnyboje įsteigta 19 pareigybių.
Atkreiptinas dėmesys, kad dėl nepakankamo darbo užmokesčio fondo 2017 m. pabaigoje dirbo
tik 15 darbuotojų. Dar 2 darbuotojai dirbo pagal projektinio darbo sutartis, Tarnybos vykdomų
valstybės projektų „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai
diskriminacijos mažinimui“ bei „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ administravimui
užtikrinti.
Siekiant įgyvendinti Tarnybos strateginius tikslus komunikacijos ir visuomenės informavimo
srityse, didinti Tarnybos žinomumą visuomenėje, 2017 m. įsteigtas Komunikacijos skyrius
(žr. 33 pav.).

64 Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. liepos 11 d. priimtas Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 11, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas.
Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0dfc3020ac9311e6b844f0f29024f5ac.
65 VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. P12-80 „Dėl valstybės nekilnojamojo
turto perdavimo pagal panaudos sutartį“.
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LYGIŲ GALIMYBIŲ
KONTROLIERIUS

Patarėjas finansų valdymo klausimais

KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

TEISĖS SKYRIUS
LYGIŲ GALIMYBIŲ
INTEGRAVIMO SKYRIUS
VEIKLOS ADMINISTRAVIMO
SKYRIUS
33 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos valdymo schema

Viena iš Tarnybos vertybių yra darbuotojų profesionalumas. Šiai vertybei stiprinti kasmet
skiriamas ypatingas dėmesys. 2017 m. darbuotojai pagal atliekamas funkcijas dalyvavo
viešųjų pirkimų, finansų valdymo, personalo valdymo mokymuose. Skyrių vadovai žinias
gilino lyderystės ugdymo mokymuose. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai, vykdant
Europos Tarybos finansuojamą projektą „Teisinės bazės tobulinimas ir kompetencijos
didinimas veiksmingam lygių galimybių ir nediskriminavimo principo įgyvendinimui“, visi
Tarnybos darbuotojai dalyvavo praktiniuose mokymuose „Nuo sutelktumo iki efektyvumo“,
o Lygių galimybių integravimo ir Komunikacijos skyrių darbuotojai kartu su ekspertais
dalyvavo lygių galimybių integravimo strategijos kūrimo sesijoje, kurioje suformavo Tarnybos
lygių galimybių integravimo trumpalaikius ir ilgalaikius tikslus, veikimo kryptis bei galimas
priemones.
2017 m. Teisės skyriaus darbuotojai kartu su Komunikacijos skyriaus vedėja lankėsi
Nyderlandų lygybės institucijoje – Žmogaus teisių institute (ang. Institute of Human Rights).
Taip pat buvo aplankyta nevyriausybinė organizacija „Article 1“, tirianti diskriminacijos
atvejus Utrechto regione.
Mokomojo vizito metu Lygių galimybių institute susipažinta su Olandijos teisinėje
sistemoje taikomais draudžiamaisiais diskriminacijos pagrindais, skundų tyrimo tvarka ir
įstaigos institucine struktūra. Esminis skirtumas skundų tyrimo procedūroje – atviri žodiniai
posėdžiai, po kurių yra priimamas sprendimas, nesantis privalomojo teisinio pobūdžio.
Ypatingai svarbi susitikimo dalis buvo Europos Sąjungos teismų ir tarptautinių teismų
praktikos reikšmės ir naudos skundų tyrimo proceso metu aptarimas. Olandijos institucijos
darbuotojai papasakojo, kaip jie išskiria esminius ES teismo sprendimo elementus ir pritaiko
juos formuojant savo praktiką. Buvo aptartas JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimas
Nyderlanduose. Atkreiptas dėmesys, kad paprasčiau ir suprantamiau kiekvienam piliečiui
surašyti sprendimai turi daugiau praktinės naudos ir yra dažniau įgyvendinami. Žmogaus
teisių institutas pateikė pavyzdžių, kaip galima užtikrinti institucijos nepriklausomumą – jie
neteikia parlamentui savo metinių ataskaitų, o JT konvencijų priežiūros komitetams pateikia
savo atskiras nepriklausomas išvadas dėl konvencijų įgyvendinimo valstybėje.
Vizito nevyriausybinėje organizacijoje „Article 1“ metu buvo aptarta, kokiu principu veikia
nevyriausybinės organizacijos, vykdančios veiklą diskriminacijos klausimais, kokios sąsajos
su nacionaline lygybės institucija, kitomis institucijomis.
2017 m. Teisės skyriaus darbuotojai ir Lygių galimybių integravimo skyriaus vedėja vyko
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ir į Kroatijos Respublikos ombudsmeno instituciją (ang. Republic of Croatia Ombudsman),
kuri yra nacionalinė lygybės institucija. Taip pat buvo aplankyta Kroatijos Respublikos
ombudsmeno asmenims su negalia institucija (ang. Ombudsman for Persons with
Disabilities).
Mokomojo vizito metu Kroatijos ombudsmeno institucijoje susipažinta su šios šalies
teisinėje sistemoje taikomais draudžiamaisiais diskriminacijos pagrindais, kuriuos iš jų
konkrečiai taiko ombudsmeno institucija. Kroatijos ombudsmeno institucija vienu metu vykdo
kelias skirtingas funkcijas: ji yra nacionalinė lygybės institucija, žmogaus teisių institucija,
kankinimų prevencijos mechanizmo stebėtoja, biurokratizmo atvejų tyrėja. Skundai tiriami
rašytine forma, bet nėra nustatyta galutinių terminų skundo tyrimui, taigi kai kurie skundai
tiriami itin ilgai. Dažniausia to problema – informacijos negavimas dėl pernelyg lėto valstybės
institucijų darbo. Ombudsmeno institucija turi tris regioninius filialus, kuriems asmenys gali
pateikti savo skundus. Institucija priima teisiškai neįpareigojančius sprendimus.
Taip pat buvo aplankyta Kroatijos ombudsmeno asmenims su negalia institucija. Ši institucija
tiria skundus tik dėl negalios, užtikrina JT neįgaliųjų teisių konvencijos stebėseną, dažnai savo
sprendimus pagrindžia šio tarptautinio teisės akto nuostatomis, taip pat teikia nepriklausomą
ataskaitą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių komitetui apie konvencijos įgyvendinimą.
Visų susitikimų metu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai pristatė savo
veiklą, aptarė tarptautinės teisės taikymo ir Tarnybos veiklos viešinimo aspektus.
Mokomųjų vizitų metu įgytos praktinės žinios taikomos tiek nagrinėjant galimos
diskriminacijos atvejus, tiek vykdant švietėjišką bei prevencinę veiklą.
Tarnybos darbuotojai taip pat dalyvauja Europos Tarybos, Europos Komisijos, kitų
tarptautinių organizacijų, taip pat Europos teisės akademijos organizuojamuose mokymų
seminaruose teisininkams. Mokymų metu nagrinėjami Europos Sąjungos ir kiti tarptautiniai
teisės aktai, jų projektai, teikiamos praktinės žinios apie Europos Sąjungos teisėkūros ir
teisinės praktikos naujoves, atliekamos įvairios praktinės užduotys.
Siekiant plėsti darbuotojų akiratį bei įgyti žinių konkrečiose srityse, periodiškai
organizuojami Tarnybos darbuotojų susitikimai (mokymai) su žmogaus teisių ir lygių
galimybių klausimais įvairiose srityse dirbančiais specialistais, mokslininkais ir ekspertais.
2017 m. sausio 11 d. Tarnyboje lankėsi profesorius dr. Jonas Ruškus, JT neįgaliųjų teisių
komiteto narys, neįgalumo srities ekspertas66; 2017 m. kovo 3 d. – vaikų ir paauglių
psichiatras prof. dr. Dainius Pūras, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į fizinę ir
psichinę sveikatą (angl. Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the
highest attainable standard of health)67; 2017 m. balandžio 28 d. – dvasinio judėjimo Brahma
Kumaris narė Egidija Laumenskaitė, Dvasinio ugdymo ir meditacijos centro koordinatorė ir
mokslininkė68.
2017 m. Tarnybos darbuotojai kvalifikacijai tobulinti skyrė daugiau nei 830 akademinių
valandų.
Pažymėtina, kad 3 Tarnybos darbuotojai priklauso Europos specializuotų lygių galimybių
institucijų tinklo EQUINET darbo grupėms, t. y., „Lygybė ir teisė“ (Equality Law), „Lyčių
lygybė“ (Gender Equality) ir „Komunikacijos strategijos ir praktikos“ (Communication
Strategies and Practices). Šiose darbo grupėse dalinamasi gerąja patirtimi su kitų Europos
šalių kolegomis, vyksta mokymai, keliama specialistų kvalifikacija tarptautiniu lygmeniu.
2017 m. Tarnybos darbuotojai dalyvavo 5-iuose EQUINET organizuotuose seminaruose
įvairiomis temomis.
Formuojant Tarnybos darbuotojų komandą, siekiama, kad darbuotojai gerbtų ir puoselėtų
įvairovę. Kolektyvo įvairiapusiškumui ir atvirumui atskleisti kasmet vykdoma laisvanoriška
66 Daugiau: http://www.lygybe.lt/lt/jt-neigaliuju-teisiu-konvencija-negaileti-bet-ginti-zmoniu-su-negalia-teises
67 Daugiau: http://www.lygybe.lt/lt/dainius-puras-rupestis-pasaulio-zmoniu-teise-i-fizine-ir-psichine-sveikata
68 Daugiau: http://www.lygybe.lt/lt/brahma-kumaris-dvasinis-judejimas-zmones-skirtingi-taciau-kiekvienas-turilygias-galimybes-dvasiskai-tobuleti
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anoniminė Tarnybos darbuotojų apklausa (34–39 pav. pateikiami darbuotojų apklausos
duomenys).
Kaip rodo apklausos rezultatai, Tarnybos darbuotojai turi aukštą kvalifikaciją ir didelę patirtį.
Visi darbuotojai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 7 iš jų – teisinį. Net 8 darbuotojai turi
daugiau nei vieną aukštąjį išsilavinimą. Komandoje, be teisininkų, dirba ir filologai, sociologai,
politologai, filosofai, pedagogai, žurnalistai, viešojo administravimo, veiklos audito, vadybos,
ekonomikos, lyčių studijų specialistai.

34 pav. Darbuotojų sudėtis pagal amžių ir lytį

36 pav. Darbuotojų sudėtis pagal tautybę

38 pav. Darbuotojų vartojamos užsienio kalbos

35 pav. Darbuotojų sudėtis pagal išpažįstamą religiją

37 pav. Darbuotojų sudėtis pagal laisvai vartojamą užsienio kalbą

39 pav. Darbuotojų įsitikinimai ar pažiūros
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40 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai

5.2. Finansiniai ištekliai
2017 metais Tarnybos vykdomai Lygių galimybių užtikrinimo programai iš valstybės biudžeto
buvo skirta 390,3 tūkst. eurų ir 150 tūkst. eurų valstybės investicinio projekto (toliau – VIP)
„Patalpų Vilniuje, Gedimino pr. 60, kapitalinis remontas ir pritaikymas tarnybos reikmėms“
vykdymui. Įvertinus patalpų, esančių Gedimino pr. 60, Vilniuje, kapitalinio remonto techninio
projekto sąmatą ir atsiradus galimybei Tarnybai pagal panaudos sutartį iki 2020 m. gruodžio
31 d. laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis valstybei nuosavybės teise priklausančiomis
administracinės paskirties patalpomis, esančiomis Gedimino pr. 11, Vilniuje, buvo nutarta
VIP vykdymo nebetęsti (panaudota 2,33 % VIP skirtų lėšų). Pagal Lygių galimybių užtikrinimo
programą, Tarnyba panaudojo 99,99 % valstybės biudžeto lėšų (atlyginimai sudarė 55,3 %).
Bendras visų valstybės biudžeto lėšų panaudojimas – 72,88 %.
Vykdomai projektinei veiklai papildomai buvo panaudota 219,6 tūkst. eurų, gautų iš
tiesiogiai Europos Komisijos finansuojamų programų, ir 80,2 tūkst. eurų, gautų iš Europos
Sąjungos fondų investicijų.
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II. IŠVADOS
IR REKOMENDACIJOS
1.

Perkėlus direktyvos nuostatas, Lygių galimybių įstatymas papildytas nauju, pilietybės,
pagrindu. Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal Lygių galimybių įstatymą, šeimos
nariais laikomi tik sutuoktiniai ir tiesioginiai palikuonys, tačiau į šią sąvoką neįeina
partneriai, kaip tai numatyta direktyvoje. Rekomenduotina papildyti į Lygių galimybių
įstatymą įrašytą pilietybės sąvoką, įtraukiant ir partnerius, bei priimti teisės aktus,
reglamentuojančius partnerystę.

2. Pagal Vyriausybės rekomendaciją, Tarnyba kontroliuoja Jungtinių Tautų neįgaliųjų
teisių konvencijos nuostatų, susijusių su lygių galimybių užtikrinimu, įgyvendinimą. 2017
metais išliko didelis aktyvumas asmenų, besikreipiančių į Tarnybą negalios klausimais,
susijusiais su Konvencijos nuostatų pažeidimais. Konvencija, pagal savo reguliavimo
sritis ir nustatytus įpareigojimus yra žymiai platesnė, lyginant su Lygių galimybių
įstatymu. Taigi tokiais atvejais, kuomet Lygių galimybių įstatymu nereglamentuojami
atvejai, numatyti Konvencijoje, būtina užtikrinti savarankišką ir nešališką Konvencijos
nuostatų įgyvendinimo priežiūros mechanizmą.
Siekiant užtikrinti nepriklausomą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos
įgyvendinimo stebėseną, svarbu priimti šiuo metu Seime svarstomas lygių galimybių
kontrolierės įsakymu sudarytos darbo grupės parengtas Lygių galimybių įstatymo
pataisas, kuriomis siekiama įsteigti nepriklausomą Žmonių su negalia teisių stebėsenos
komitetą prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos.
3. 2017 m. didžiausią procentinę dalį visų tyrimų sudarė tyrimai dėl galimos diskriminacijos
lyties pagrindu (27 proc. visų atliktų tyrimų). Tyrimai buvo atlikti pagal gautus skundus
arba lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva. 2017 m. absoliučiai didžioji dalis lygių
galimybių kontrolieriaus inicijuotų tyrimų buvo pradėta dėl galimo moterų ir vyrų lygių
teisių pažeidimo vartotojų teisių apsaugos srityje.
4. Pastebėtina, kad 2017 m. besikreipiantieji dėl diskriminacijos socialinės padėties
pagrindu dažnai nurodydavo, jog jaučiasi diskriminuojami dėl šeiminės padėties, tačiau
šeiminė padėtis nepatenka į socialinės padėties apibrėžimą, numatytą Lygių galimybių
įstatyme. Rekomenduotina praplėsti socialinės padėties apibrėžimą, įtraukiant šeiminę
padėtį.
5.

Dėl prasidėjusio judėjimo #MeToo Tarnyba gavo žymiai daugiau pasiteiravimų raštu,
telefonu dėl galimai vykdyto seksualinio priekabiavimo veiksmų: 12 pareiškėjų, tiek
fizinių, tiek juridinių asmenų, kreipėsi į Tarnybą, siekdami sužinoti, kaip atpažinti
seksualinį priekabiavimą, kaip elgtis, siekiant sustabdyti seksualinio priekabiavimo
veiksmus, kaip ginti pažeistas savo teises.

6. Prekių ir paslaugų teikimas labiau palankiomis sąlygomis tam tikroms socialinėms
grupėms, pavyzdžiui, neįgaliesiems, pensininkams, studentams, moksleiviams,
pastebėtas ir atliekant tyrimus 2017 metais. Specifiniais atvejais, įvertinus tam tikrų
asmenų, socialinių grupių materialinę padėtį, finansinės paramos poreikį, lengvatų
teikimas įsigyjant prekes ir paslaugas galėtų būti pateisinamas, nors Lygių galimybių
įstatyme tokių lengvatų pateisinimas nenustatytas. Siūlytina papildyti Lygių galimybių
įstatymą nuostatomis, kuriomis būtų nustatyti išimtiniai atvejai, kuomet prekių ir
paslaugų teikimą vien tik (arba visų pirma) tam tikrais požymiais pasižymintiems
asmenims pateisina teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis
priemonėmis, ir tokie atvejai nebūtų laikomi mažiau palankiu elgesiu.
7.

Kampanijos „Už kompetenciją“ metu pastebėtas pranešimų apie diskriminuojančius
darbo skelbimus didėjimas rodo augantį visuomenės sąmoningumą.
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8. Nuo 2017 m. įsigaliojo naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymas, kuriuo praplėstos
Lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijos ribos, papildomai numatant prevencinę
ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą. Tarnyba tapo mišraus tipo
lygybės institucija, kuri, tarptautinių ekspertų nuomone, efektyviausiai užtikrina
lygias galimybes, kadangi ne tik paveikia konkrečių diskriminuojamų asmenų arba
socialinių grupių situaciją tiriant skundus, bet skatina pokyčius institucijų, įstaigų,
įmonių sprendimų priėmimo ir darbo procesuose, daro poveikį visuomenės lygmeniu,
gerindama lygių galimybių, žmogaus teisių principų laikymosi kultūrą.
9. 2017 m. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui, kuriame numatyta darbdavio,
kurio vidutinis darbuotojų skaičius yra daugiau kaip penkiasdešimt, pareiga priimti
ir įprastais darbovietėje būdais paskelbti lygių galimybių politikos įgyvendinimo
ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemones, Lygių galimybių
kontrolieriaus tarnyba parengė ir paskelbė lygių galimybių politikos priemonių
rekomendacijas.
10. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba įtraukta į Valstybinės moterų ir vyrų lygių
galimybių 2015–2021 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą 2015–2017 metams
bei socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintą Nediskriminavimo
skatinimo 2017–2019 metų veiksmų planą, tačiau papildomų valstybės biudžeto lėšų,
priskirtų priemonių įgyvendinimui, Tarnybai neskirta. Abejonių kelia tokio veiksmų
plano efektyvumas.
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VEIKLOS PRIORITETAI
2018 METAMS
1.

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai (I ketv.);

2. Elektroninio žemėlapio, reprezentuojančio Lietuvos Respublikos lygių galimybių
kontrolieriaus atliktus tyrimus savivaldybėse, sukūrimas (I–II ketv.);
3. Pagal lytį segreguotos savivaldybių statistikos vizualinė reprezentacija Oficialiosios
statistikos portale (I–II ketv.);
4. Švietėjiškos veiklos apie smurtą prieš moteris ir smurto šeimoje vykdymas (I–IV ketv.);
5.

Skirtingų sąlygų taikymo asmenims dėl lyties ir amžiaus mažinimas paslaugų srityje
(I–IV ketv.);

6. Bendradarbiavimo
nevyriausybinėmis
(I–IV ketv.);
7.

su
savivaldybėmis,
privačiais
juridiniais
organizacijomis bei akademine bendruomene

asmenimis,
stiprinimas

Tarnybos žinomumo ir pasitikėjimo ja didinimas visuomenėje (I–IV ketv.);

8. Nepriklausomos ekspertų kolegijos prie lygių galimybių kontrolieriaus įsteigimas bei
veiklos užtikrinimas (I–IV ketv.);
9. Tarnybos darbuotojų kvalifikacinių gebėjimų tobulinimas (I–IV ketv.);
10. Žmonių su negalia teisių stebėsenos komiteto prie Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybos steigimas, užtikrinant nepriklausomą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo įgyvendinimo stebėsenos mechanizmą
(III–IV ketv.).

