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I. Tyrimo struktūra 

Šis tyrimas vykdomas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos užsakymu įgyvendinant projektą 

kokybinis sociologinis tyrimas projekte „Savivaldybių sėkmės kodas – lyčių lygybė“. 

Tyrimo tikslai: 

 išsiaiškinti, ar savivaldybių strateginiuose plėtros planuose ir veiklos planuose yra 

integruotos priemonės, skirtos moterų ir vyrų lygioms galimybės užtikrinti, kokio pobūdžio 

tai priemonės, kaip užtikrinama jų įgyvendinimo kokybė; 

 parengti rekomendacijas, kaip galima būtų gerinti priemonių, skirtų moterų ir vyrų lygioms 

galimybės užtikrinti, įgyvendinimo kokybę. 

Tyrimo objektas: Šiame tyrime išnagrinėti 10-ies savivaldybių (Akmenės r., Alytaus m., Birštono, 

Jonavos r., Pasvalio r., Rietavo r., Tauragės r., Ukmergės r., Vilniaus m. ir Visagino)  dokumentai: 

strateginiai plėtros planai, veiklos planai, savivaldybių tarybų veikslo reglamentai, nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo nuostatos ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą 

artimoje aplinkoje patyrusiems savivaldybių programos, kurios yra susijusios su lyčių lygybės 

uždaviniais, merų ataskaitos, kuriose apžvelgiami šių planų įgyvendinimo rezultatai. 

Tyrime apžvelgta 10 savivaldybių plėtros planų, 10 veiklos planų, kuriuos sudaro švietimo, 

sveikatos, socialinių paslaugų, verslo plėtros programos ir biudžetai, 6 savivaldybių NVO rėmimo 

programų nuostatas ir 2 smurto artimoje aplinkoje prevencijos programos, 10 savivaldybių tarybų 

veiklos reglamento ir 1 administracijos direktoriaus įsakymas dėl darbo reglamento, 10 

savivaldybių tarybų/merų ataskaitų, leidžiančių vertinti vykdomų priemonių rezultatus ir 

įgyvendintų priemonių poveikį moterims ir vyrams. Iš viso išnagrinėti 49 dokumentai (Priedas Nr. 

1). 

Tyrimo laikas: savivaldybių strateginių dokumentų analizė vykdyta 2017 m. spalio – 2017 gruodžio 

mėn. 

Tyrimo santrauka: 

 Išanalizavus savivaldybių strateginius plėtros ir veiklos planus, savivaldybių tarybų veiklos 

reglamentus, nevyriausybinių organizacijų paramos nuostatus ir savivaldybių merų/tarybų 

ataskaitas, pastebima, kad visos strateginiuose dokumentuose numatytos priemonės 

neatsižvelgia į moterų ir vyrų padėties savitumus, poreikius ir socialines patirtis. Vietos 

bendruomenė suvokiama kaip vientisa homogeniška visuma. Taikant lyties požiūriu 

„neutralią“ perspektyvą savivaldybių socialinei ir ekonominei politikai formuoti, iš esmės 

palaikoma lyčių tvarka, kuri remiasi stereotipinėmis, hegemoninėmis vyriškumo normomis 

ir jas reprodukuoja. 

 Rengdamos strateginius plėtros ir veiklos planus, savivaldybės nesieja lyčių lygybės tikslų 

nei su vertikaliais, nei su horizontaliais prioritetais. Taip nutinka todėl, kad lyčių lygybės 
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politikos tikslai nacionalinio lygmens strateginiuose dokumentuose nėra aiškiai ir tiesiogiai 

suformuluoti, o horizontaliųjų principų taikymas didžiąja dalimi priklauso nuo politinės 

valios kiekvienoje savivaldybėje. Tik dvi savivaldybės iš dešimties, rengdamos strateginius 

veiklos dokumentus, referavo į LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, kuris įtvirtinta 

prievolę savivaldybėms įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių tikslus ir uždavinius 

strateginiuose plėtros ir veiklos planuose. 

 Visi strateginiai plėtros planai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtinta strateginių dokumentų rengimo metodika, kurioje trūksta aiškių kriterijų, 

nustatant stebėsenos mechanizmus ir motyvuojant bei specializuojant atsakingus asmenis 

įgyvendinant lyčių lygybės politikos priemones.  

 Savivaldybių strateginiuose plėtros ir veiklos dokumentuose stokojama konkrečių 

duomenų, išskirtų lyčių pagrindu. Pasitelkiant nacionalinių tyrimų rezultatus, atkreipiamas 

dėmesys kaip lyčių nelygybė trukdo užtikrinti kokybiškų švietimo, sveikatos, socialinių 

paslaugų prieinamumą ir apsunkina visuomenės pažangos perspektyvas. 

 Tiriant savivaldybių strateginius plėtros ir veiklos dokumentus pastebėta, kad nepaisant 

lyčių požiūriu neutralių formuluočių apibrėžiant priemones, jų įgyvendinimas gali turėti 

netiesioginių sąsajų su lyčių lygybės tikslais ir uždaviniais: derinti šeimos ir darbo 

įsipareigojimus, mokytis visą gyvenimą, būti aktyviais piliečiais, bendruomenės nariais, 

vienodai naudotis ištekliais ir mažinti socialinę atskirtį. Tačiau nesant lyties požiūriu 

išskaidytų duomenų, sudėtinga įvertinti įgyvendinamų priemonių rezultatų sąsajas su lyčių 

lygybės tikslais. Todėl tikslūs savivaldybės lygiu renkami lyties požiūriu išskaidyti duomenys 

padėtų formuoti kryptingai į tikslines grupes orientuotas priemones ir  efektyviau naudoti 

turimus išteklius.  

 Geras valdymas yra svarbi pažangos visuomenėje prielaida. Savivaldybė kaip darbdavys turi 

taikyti lyčių lygybės principus priimant darbuotojus į darbą savivaldybės įstaigose, skiriant 

atlyginimą už vienodos vertės darbą, priemones už profesinius pasiekimus, atliekant darbo 

rezultatų vertinimą, užtikrinant šeimos ir darbo suderinamumą  ir kt. Todėl siekdamos 

užsibrėžtų pažangos tikslų savivaldybės turėtų nuosekliai integruoti lyčių lygių galimybių 

principus visuose veiklos administravimo ir politikos formavimo lygmenyse, nustatant 

aiškius stebėsenos mechanizmus bei kriterijus, leidžiančius įvertinti iššūkius, kliūtis ir 

pasiekimus lyčių lygybės klausimais.  

 Kelios savivaldybės, integruodamos lyčių lygybės aspektus į savivaldybių infrastruktūrą 

formuoja geras valdymo praktikas. Pasvalio rajone buvo patvirtintas savivaldybės 

administracijos darbo reglamentas, kuriame įtvirtintos diskriminacijos prevencijos 

nuostatos ir numatytos procedūros apsaugoti nukentėjusį asmenį. Panašiai ir Visagino m. 

savivaldybės strateginiuose dokumentuose, gerinant viešojo administravimo sistemą ir 

didinant veiklos efektyvumą, nutarta siekti lyčių lygybės tikslų ir vykdyti mokymus ir 
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priemones, padėsiančias nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų 

lygybės bei lygių galimybių klausimus visose srityse.   

Ataskaitos struktūra 

Tyrimo ataskaita susideda iš keturių pagrindinių skyrių. Pirmame apžvelgiamos teorinės strateginių 

savivaldybės dokumentų analizės prieigos, lyčių lygybės ir visuomenės pažangos vertinimo 

kriterijai, strateginių Europos Sąjungos ir nacionalinio lygmens dokumentų normos, remiantis 

kuriomis formuojami savivaldybių strateginių dokumentų tikslai ir uždaviniai, Lygių galimybių 

kontrolieriaus tarnybos tyrimų įžvalgos. 

Antrame skyriuje pateikiami pagrindiniai analizės rezultatai: apžvelgiamos savivaldybių 

strateginiuose dokumentuose pateiktos esamos padėties analizės, nagrinėjamos švietimo, 

sveikatos, socialinių paslaugų programos, aptariamos gero valdymo prielaidos (ar jų trūkumas) ir 

pateikiamas situacijos apibendrinimas. 

Trečiame skyriuje formuluojamos rekomendacijos, kaip pagerinti lyčių lygių galimybių tikslų 

integravimą savivaldybių darbe teikiant kokybiškesnes ir prieinamas paslaugas, kurios atliepia 

skirtingų gyventojų grupių poreikius ir leidžia siekti lyčių lygybės tikslų. 

Ketvirtame skyriuje nurodomi šaltiniai, kuriais naudotasi atliekant tyrimą. 

Lyčių lygybės tikslų integravimo teoriniai ir metodologiniai aspektai 

Lyčių lygybė yra pamatinė Europos Sąjungos vertybė ir politikos prioritetas. Tačiau požiūris, kaip 

lyčių lygybė turėtų būti suprantama nėra vienodas. Remiantis atsakymais į klausimus: kokios, 

pasak vieno ar kito vertinimo, yra lyčių nelygybės priežastys ir kaip šią problemą spręsti 

mokslininkai išskiria tris įvairiose politinėse priemonėse atsiskleidžiančias lyčių lygybės sampratas. 

Akademinėje literatūroje jos vadinamos „įtraukimu“ angl. inlcusion), „apvertimu“ (angl. reversal) ir 

„pakeitimu“ (angl. displacement) (Verloo, Lombardo, 2007). 

Įtraukimo požiūris remiasi nuostata, kad kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo lyties, turi būti 

traktuojamas pagal tuos pačius principus, normas, standartus, turėti tokias pat teises ir galimybes. 

Šis požiūris politinių priemonių įgyvendinimo lygmenyje siejamas su lygių galimybių strategija. 

Remiantis juo lyčių nelygybės problema suvokiama kaip moterų išstumiamas iš viešos sferos 

(pavyzdžiui, ekonomikos ir politikos), o lygių galimybių politikos įgyvendinimas – kaip šios 

problemos sprendimas, nes suteikia moterims tokias pat galimybes kaip ir vyrams. Šis lyčių lygybės 

aiškinimas, tačiau, susilaukia kritikos. Teigiama, kad jis remiasi patriarchaliniu modeliu, kuriame 

tradicinis vyrų vaidmuo vertinamas kaip norma, o paslaugų plėtra – kaip priemonė, turinti 

palengvinti moterims pritapti prie šį modelį reprezentuojančios tvarkos (Reingardė, 2004). 

Vadovaujantis šiuo požiūriu formuojama lyties požiūriu tariamai neutrali politika, kuri skatina 

moteris siekti esamos normos arba vertina jas taip, tarsi būtų vienodos su vyrais. 

Vadovaujantis apvertimo požiūriu pagrindine lyčių nelygybės problema laikomas būtent 

vyriškumo normų, kurias moterys turi imituoti arba prisitaikyti, dominavimas. Todėl siūloma 
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formuoti politiką, kuri leistų deramai įvertinti ir nehegemonines (moterų) tapatybes ar nuo 

egzistuojančios normos besiskiriančias jų patirtis. Ši teorinė prieiga paskatino svarstyti pozityvių 

priemonių, kurios atsižvelgia į socialinę asmens lytį, idėją (pavyzdžiui, kvotas) įdarbinimo, 

paaukštinimo ir politinio dalyvavimo sferose. 

Pakeitimo požiūris siūlo kritiškai įvertinti ne tik moterų išstūmimo iš viešos sferos ar vyrų normos 

įtvirtinimo problemas, o visą lyčių tvarką ir ragina iš esmės keisti lyčių vaidmenis ir jų kultūrinius 

kodus. Vadovaujantis šia prieiga siūloma lyčių aspekto integravimo strategija (angl. gender 

mainstreaming), kuri Europos Sąjungos politikos gairėse įtvirtinta kaip horizontalus reikalavimas. 

Atsižvelgiant į jį formuojami socialinės darbotvarkės prioritetai, tyrimų metodai, kuriais siekiama 

išsiaiškinti lyčių nelygybės problemų priežastis ir jų sprendimo poveikį skirtingų grupių asmenims, 

nustatomi lyčių lygybės vertinimo rodikliai ir politikos priemonių poveikio moterims ir vyrams 

matavimo instrumentai. 

Lyčių aspekto integravimas kaip horizontalus reikalavimas  yra įtvirtintas Europos komisijos 

reglamente, Europos Sąjungos Amsterdamo (1997) ir Lisabonos (2009) sutartyse, ES moterų ir vyrų 

lyčių lygybės politikos gairėse (2006-2010, 2011-2015, 2016-2019) (plačiau, EIGE 2016).  Jis reiškia, 

kad poveikis lyčių lygybei turi būti įvertintas visais politikos lygiais, tiek jos kūrimo, tiek 

įgyvendinimo etapuose, o visi atsakingi politikos formuotojai ir vykdytojai turi vienodai prisidėti 

prie lyčių lygybės tikslų įgyvendinimo. Tokiu būdu, lyčių aspekto integravimo strategijos 

įgyvendinimas kuria koordinuoto (bendradarbiavimu pagrįsto), o ne hierarchinio (nuleisto iš 

viršaus) valdymo paradigmą. Kaip rodo ES šalių narių patirtis, šio darbo rezultatų kokybė daug kuo 

priklauso nuo sistemingo, lyties požiūriu diferencijuotais rodikliais paremto statistinės informacijos 

rinkimo ir nuoseklaus įvairios apimties tyrimų vykdymo. Jie padeda aiškiau įvertinti realybę ir 

leidžia ne tik formuluoti empiriniais duomenimis pagrįstus politinius argumentus, bet ir imtis 

konkrečių veiksmų problemoms spręsti. Tačiau svarbu nepamiršti, kad lyčių stebėsenos funkcijos 

išplėtimas į visus politikos sektorius reikalauja profesionalių žmogiškųjų išteklių ir palankaus 

kultūrinio-vertybinio konteksto (Reingardė, 2004, Meier, 2006), kurį ne visuomet lengva užtikrinti. 

Dokumentų analizės metodologija 

Atliekant savivaldybės strateginių dokumentų atranką, buvo atsižvelgta į tai, kokiais ES ir 

nacionaliniais dokumentais remiamasi formuojant savivaldybių ilgalaikes (strateginiai plėtros 

planai) ir vidutinės trukmės (strateginiai veiklos planai) programas. Visi strateginiai plėtros planai 

parengti vadovaujantis  Lietuvos respublikos vyriausybės (LRV) nutarimu patvirtinta strateginio 

planavimo metodika (Lietuvos respublikos vyriausybė, 2010).  Formuojant ilgalaikę savivaldybių 

strategiją (strateginiai plėtros planai), įtvirtinami aplinkos, socialinės ir ekonominės raidos 

prioritetai savivaldybės teritorijoje. Šie prioritetai įtvirtinti ES pažangos strategijoje „Europa 2020“ 

(Europos komisija, 2010) ir Lietuvos pažangos dokumentuose: Lietuvos pažangos strategija 

„Lietuva 2030“ (Lietuvos respublikos seimas, 2012) ir nacionalinėje pažangos programoje 2014-

2020 m (Lietuvos respublikos vyriausybė, 2012). Tiriamų 6 savivaldybių strateginiai plėtros planai 

patvirtinti vėliau nei minėti ES ir nacionaliniai dokumentai: 2013m. (Tauragė), 2014 m. (Akmenės 

r., Alytaus m., Pasvalio r.), 2015 m. (Ukmergės r.) ir 2016 m. (Visagino m.). Kitų 4 savivaldybių 
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strateginiai plėtros planai patvirtinti 2010 m. (Rietavo r., Vilniaus m.), 2011 m. (Jonavos r.) ir 2012 

m. (Birštonas), anksčiau negu minėti strateginiai nacionaliniai dokumentai.   

2013 m. priimtas naujas LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir 

papildymo įstatymas, kuriuo savivaldybės įpareigojamos numatyti  priemones, skirtas moterų ir 

vyrų lygioms galimybėms įgyvendinti, savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės 

strateginiame veiklos planuose. Šios nuostatos įsigaliojo nuo 2014 m spalio 1 d. (Lietuvos 

respublikos seimas, 2013). Iš esmės, tikėtina, kad šio įstatymo įpareigojimai gali būti fragmentiškai 

įtvirtinti ilgalaikiuose savivaldybių strateginiuose plėtros planuose. Todėl analizei pasitelkti 

vidutinės trukmės strateginiai veiklos planai, kurie rengiami trejiems metams ir kasmet papildomi 

arba patikslinami. Savivaldybės strateginis veiklos planas  detalizuoja savivaldybės strateginio 

plėtros plano ir savivaldybės atskirų ūkio sektorių plėtros programų tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimą, kuris sudaromas atsižvelgiant į planuojamus savivaldybės finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius. (Lietuvos respublikos vyriausybė, 2014). Visų analizuojamų savivaldybių 

strateginiai veiklos planai pasirinkti nuo 2017 metų, siekiant įvertinti kaip integruotos konkrečios 

priemonės moterų ir vyrų lygybei įtvirtinti, remiantis tiek nacionaliniais strateginiais dokumentais 

tiek moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu. Papildomai, Lietuvos respublikos vyriausybė numatė 

lyčių aspekto integravimo gaires Lietuvos respublikos vyriausybės patvirtintoje Moterų ir vyrų 

programoje 2015-2020 ir šios programos 2015-2017 m. priemonių plane. Įgyvendinant šios 

programos priemones buvo parengta lyčių lygybės integravimo ir poveikio vertinimo metodika ir 

numatyti mokymai, siekiant padėti savivaldybėms vykdyti įstatymais įtvirtintus įpareigojimus.  

(Lietuvos respublikos vyriausybė, 2015; Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministras, 2015). Todėl tikėtina, kad moterų ir vyrų lygių galimybių programoje įtvirtintos 

nuostatos jau turėtų atsirasti savivaldybių strateginiuose veiklos planuose. 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybės turi remti viešųjų įstaigų, 

asociacijų ir labdaros fondų programas, kurios padeda įgyvendinti moterų ir vyrų lygias galimybes 

ir teikiant administracines ar viešąsias paslaugas nepažeisti moterų ir vyrų lygių teisių. Tokiu būdu 

šiame tyrime nagrinėjami visuomeninių organizacijų rėmimo nuostatai (6 savivaldybių NVO 

rėmimo nuostatai ir 2 smurto prevencijos programos) ir 10 savivaldybių tarybų reglamentai, 

siekiant išsiaiškinti kaip lyčių lygybės aspektas yra integruotas į šiuos politikos dokumentus. 

Išanalizuotos 10 savivaldybės merų/tarybų veiklos ataskaitos už 2016 m. Šios ataskaitos leidžia 

papildyti tyrimo duomenis ir įžvalgas dėl lyčių aspekto integravimo į savivaldybių veiklos planus iki 

2017 m.  

Parengiamojoje tyrimo stadijoje savivaldybių strateginius plėtros ir veiklos planus buvo 

ketinama nagrinėti remiantis kritinės lyčių nelygybės analizės metodu, kuris leidžia įvertinti, 

kokiomis lyčių lygybės prieigomis vadovaujamasi formuojant lyčių lygybės politiką ir kaip siūlomos 

poveikio priemonės (prognozė) atitinka situacijos įvertinime identifikuotas problemas (diagnozę). 

Tačiau susipažinus su tyrimo medžiaga, paaiškėjo, kad savivaldybės lygmeniu trūksta duomenų, 

leidžiančių ją nagrinėti lyčių aspektu. Todėl dokumentų analizės metodą tyrimo eigoje nutarta 

keisti. 

Analizės iššūkiai 

Savivaldybių strateginiuose dokumentuose pateiktoje situacijos apžvalgoje, kuri įvardina 

problemas ar iššūkius, informacija pateikiama apibendrintai, neaptariant moterų ir vyrų padėties 
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ypatumų. Priemonėse, kurios skirtos strateginių tikslų įgyvendinimui, lyties kategorija retai 

minima. Dokumentuose naudojamos lyčių požiūriu neutralios formuluotės, o tai trukdo nelygybės 

klausimus nagrinėti struktūriškai ir įvertinti, kokias ir kaip lyčių nelygybės problemas siekiama 

spręsti. Esant tokiai padėčiai, nėra galimybės nustatyti, kokia lyčių lygybės samprata remiamasi 

dokumentuose, kaip lyčių vaidmenys traktuojami įvairiose politikos sferose (pavyzdžiui, sveikatos, 

švietimo, socialinių paslaugų) ir kokie veiksniai – materialūs (galimybė naudotis ištekliais) ar 

diskursyvūs (teisinės ir / ar kultūrinės normos bei jų interpretacijos) – reprodukuoja lyčių nelygybę. 

Įvertinus anksčiau paminėtas priežastis, buvo nutarta keisti metodologinę tyrimo prieigą. Vietoje 

anksčiau numatytos kritinės lyčių nelygybės analizės pasirinkta atlikti lyčių aspekto integravimo 

apžvalgą. Trūkstant duomenų lyties apsektu savivaldybių lygmeniu tyrimas buvo papildytas kitų 

sociologinių tyrimų ir Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) Lyčių lygybės indekso duomenimis. 

Pasitelkus juos, siekiama parodyti, kad savivaldybėse naudojami lyčiai neutralūs duomenys ribotai  

atskleidžia kontekstą ir politikos priemonių įgyvendinimo eigą. Remiantis kitų tyrimų įžvalgomis, 

daromos išvados, kad priemonės, kurios strateginiuose savivaldybių plėtros ir veiklos planuose 

siūlomos, neįvertinus savitos moterų ir vyrų situacijos ir poreikių, nepadeda veiksmingai siekti 

užsibrėžtų prioritetų ir tikslų. 

Pasirinktas analizės metodas 

Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) ekspertai siūlo metodiką, taikant kurią nagrinėjama, kaip 

lyčių lygybės aspektas integruotas į teisės aktus ir politikos dokumentus. Ji padeda įvertinti poveikį, 

kurį moterims ir vyrams gali turėti ir / ar turi kuriami ir / ar įgyvendinami dokumentai. Paprastai 

kuriama ir įgyvendinama yra lyčių požiūriu neutrali politika, kuri akademinėje literatūroje 

kritikuojama dėl to, kad ignoruoja struktūrines lyčių nelygybės priežastis ir poveikį. Dažniausiai 

tokia politika grindžiama argumentu, kad teisės aktuose moterys ir vyrais traktuojami vienodai. 

Tačiau kritikai pastebi, kad moterys vis dar neturi tokio kaip vyrai priėjimo prie materialių ir 

simbolinių išteklių ir tokių pat galimybių kaip vyrai juos kontroliuoti. 

Nuostata, kad lyčiai neutrali politika vienodai naudinga visiems gyventojams rodo, kad vyriškumo 

normos yra laikomos universaliomis, o menkesnes galimybes turinčių žmonių patirties 

ignoravimas, taikant lygių galimybių principus, dažniausiai skatina nelygybių reprodukavimą (EIGE, 

Meier 2006). Todėl atliekant teisės ir politikos dokumentų analizę ir vertinant jų poveikį moterims 

ir vyrams, svarbu įvertinti, ar juose atsižvelgiama į savitus gyventojų poreikius, interesus, skirtingą 

padėtį ir vaidmenis šeimoje, bendruomenėje ir visuomenėje, vyraujančių lyčių stereotipų, 

kultūrinių normų poveikį ir dėl to besiskiriančias moterų ir vyrų galimybes prieiti prie išteklių ir juos 

kontroliuoti. 

Politiniai ir teisiniai dokumentai turi užtikrinti lyčių lygybės tikslus. Jų įgyvendinimas negali bloginti 

nė vienos grupės žmonių padėties (nei tų, kurie patiria nelygybę, nei tų kurie buvo „neutralioje“ 

padėtyje). Politinės priemonės turi mažinti esamus arba galimus atotrūkius tarp socialinių grupių 

(dėl išteklių prieinamumo ir jų kontrolės), naikinti diskriminaciją ir užtikrinti lyčių lygybę. 
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EIGE siūlo taikyti poveikio lytims vertinimo metodiką įgyvendinamiems arba planuojamiems kurti 

teisės ir politikos dokumentams. Remiantis ja lyčių aspektus įvertinanti analizė turi būti vykdoma 

tol, kol yra įgyvendinamos priemonės. Nagrinėjant strategijas ir kitus politikos dokumentus 

patariama nustatyti veiksnius, kurie vienus „skirtumus“ paverčia pranašumais, o kitus – nenauda, 

nors turėtų formuoti politiką, kurioje skirtumai netampa diskriminacijos priežastimi. 

Atliekant poveikio lytims analizę EIGE metodikoje numatyti 5 tyrimo aspektai kurie leidžia 

išsiaiškinti, kaip teisės akto ar politikos dokumento tikslai siejasi su lyčių lygybe, kaip jame 

įvertinami moterų ir vyrų poreikiai, kokias lyčių nelygybės problemas siekiama juo spręsti ir koks 

numatomas poveikis (pasiekimo rodiklis) moterų ir vyrų padėčiai, siekiant lyčių lygybės tikslų. 

Šioje ataskaitoje, remiantis EIGE pasiūlyta metodika, siekiama išsiaiškinti: 

1. Ar dokumentuose įvardintas priemonės tikslas yra susietas su lyčių lygybės tikslais?  

2. Kokiai tikslinei grupei yra skirta nagrinėjama priemonė?  

3. Ar numatant priemonę įvertinti moterų ir vyrų poreikiai?  

4. Kokias lyčių nelygybės problemas siekiama spręsti įgyvendinant priemonę? 

5. Koks galimas priemonės poveikis moterų ir vyrų padėčiai? 

 Atliekant savivaldybės dokumentų analizę buvo atsižvelgta į savivaldybes kaip valdžios institucijas 

priimant visai bendruomenei reikšmingus sprendimus, teikiant paslaugas ir atliekant darbdavio 

funkcijas savivaldybės teritorijoje.  Tai atitinka ir Lietuvos pažangos strategijoje Lietuva 2030 

(Lietuvos respublikos seimas, 2012)  numatytus prioritetus orientuotus į sumanios visuomenės, 

sumanios ekonomikos, sumanaus valdymo raidą. Savivaldybė rūpinasi kasdieniniais gyventojų 

poreikiais, kurdamos ir plėtodamos švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų tinklą, gerindamos 

miestų infrastruktūrą, numatydama investicijų prioritetus ir finansuodama socialines prevencines 

programas. Savivaldybės yra vienas didžiausių darbdavių Lietuvoje. Savivaldybės administracijoje ir 

jos valdomose įstaigose dirba darbuotojai, kuriems būtina užtikrinti lanksčius darbo grafikus, 

šeimos ir darbo derinimo galimybes, vienodo atlygio už vienodos vertės darbą, tolygų išteklių 

paskirstymą, lygias galimybes profesiniam tobulinimuisi ir karjeros perspektyvoms ir kt. Tai susiję ir 

su gero valdymo principų įtvirtinimu.  

Nagrinėjant pasirinktų 10 savivaldybių strateginius plėtros ir veiklos planus, šiame tyrime 

analizuojama švietimo, sveikatos ir socialinių paslaugų teikimo priemonės bendruomenėms ir gero 

valdymo principų integravimui į savivaldybių ir jų pavaldžių institucijų darbą.  

Pažangos ir lyčių lygybės tikslų sąsajos 

Savivaldybių strateginės plėtros ir veiklos planuose nurodoma, kad numatytomis priemonėmis 

siekiama visuomenės pažangos. Tačiau pažangos samprata dokumentuose nėra apibrėžiama, 

darant prielaidą, kad jos turinys savaime suprantamas ir aiškus. Mokslininkai, tuo tarpu, atkreipia 

dėmesį, kad pažanga gali būti vertinama skirtingai. Viešoje erdvėje nėra vieningo sutarimo, tad 

diskutuojama, kokie požymiai ją turėtų apibūdinti, ir kaip pasitelkiama pažangos samprata gali būti 

susieta su lyčių lygybės tikslais. 
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Pažangos samprata 

S. Walby išskiria keturis pažangos vertinimo kriterijus, kurie siejami su ekonomikos raida ir augimu, 

lygybe, žmogaus teisėmis ir žmonių gerove (Walby, , 2009). 

Pažangos tapatinimas su ekonomikos raida ir augimu remiasi nuostata, kad sparčiai augant 

ekonomikai didėja gyventojų pajamos, o kartu – visos visuomenės gerovė. Remiantis šiuo požiūriu 

tariamai rūpinasi visų žmonių gerove, tačiau mokslininkai atkreipia dėmesį, kad jis nepajėgia 

kritiškai įvertinti socialinių greito ekonomikos augimo kaštų skirtingoms gyventojų grupėms ir 

įvairiems gamybos tipams ir neatsižvelgia į socialinės politikos ir valdymo poveikį visuomenės 

gerovės lygiui. 

Lygybės kriterijus pažangai vertinti grindžiamas dvejopu supratimu. Viena vertus, remiantis juo 

lygybė gali būti apibrėžiama kaip stiprus programinis prioritetas ir vykdomos politikos rezultatas. 

Kita vertu, lygių galimybių nuostatų taikymas gali referuoti į politikos procesą ir procedūras, kurių 

rezultatas nebūtinai yra moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas. Pavyzdžiui, lygias galimybes 

įtvirtinantys įstatymai gali siekti mažinti diskriminaciją, bet ne šalinti struktūrines lyčių nelygybės 

priežastis (pavyzdžiui, šeimos ir darbo derinimo kliūtis, atlyginimų, atstovavimo, gyvenimo trukmės 

atotrūkį ir kt.). 

Žmogaus teisių kriterijus, atkreipia dėmesį į universalias ir individualias teises ir yra vienas iš 

socialinio teisingumo aspektų pažangos politikoje. Remiantis juo žmogaus teisės suvokiamos ne tik 

siaurąja – žodžio laisvė ir politinės teisės, bet ir plačiąja– socialines-ekonomines, politines, 

pilietines teises – prasme ir dažniausiai įgyvendinamos per teisės ir teisėsaugos institucijas – 

įstatymus ir teismus. Akademinėje literatūroje pabrėžiama, kad žmogaus teisių kriterijus perdėm 

akcentuoja individualizuotą legalistinį požiūrį ir nustato pakankamai žemus standartus teisinėje 

sistemoje, kurie turi būti įtvirtinti. Iš esmės toks baigtinis veiksmas, kaip žmogaus teisių standartų 

įtvirtinimas, nedaug pasako apie praktinio įgyvendinimo rezultatus (plačiau, Walby, 2009, p. 7-8).  

Visuomenės gerovė arba žmogaus socialinė raida yra dar vienas iš pažangos kriterijų, kuris 

įtvirtina pasirinkimo laisvę gyventi remiantis asmens gerovės suvokimu, kurią apibūdina ne tik 

aukšti pragyvenimo standartai, bet ir švietimo, sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir 

prieinamumas, o taip pat ilgesnė gyvenimo trukmė. Tačiau mokslininkai kritiškai vertina šį „laisvu 

pasirinkimu“ grįstą požiūrį, nes jis gali skatinti nelygybę kaip būdą išskirtinumui įtvirtinti. Todėl 

mokslininkai pabrėžia, kad siekiant užtikrinti individualių poreikių tenkinimą neišsižadant lygių 

galimybių principo, turi būti sudaromos realios sąlygos rinktis (Walby, 2009). 

Pateiktų pažangos kriterijų apžvalga rodo, kad visi juos formuojantys argumentai turi ir stipriąsias, 

ir silpnąsias puses. Todėl prieš pradedant nagrinėti savivaldybių strateginius dokumentus, svarbu 

išsiaiškinti, kokiu požiūriu į pažangą vadovaujamasi juose ir kaip (ar) pasirinkti jos vertinimo 

kriterijai koreliuoja su lyčių lygybės siekiais. 
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Europos Sąjungos ir nacionalinių strateginių dokumentų apžvalga 

Savivaldybių strateginės plėtros ir veiklos planuose nurodoma, kad juose numatytomis 

priemonėmis siekiama pažangos, kurios samprata formuojama remiantis Europos Sąjungos ir 

nacionaliniais strateginiais dokumentais. 

Rengdamos savo strateginius plėtros ir veiklos planus, daugelis savivaldybių vadovaujasi Europos 

Sąjungos strateginiu dokumentu Europa 2020 (Europos komisija, 2010). Jame lyčių lygybė 

įvardinta kaip vertybė, integracinio augimo sąlyga ir neatsiejama darbo ir asmeninio gyvenimo 

pusiausvyros skatinimo, aktyvaus senėjimo ir kovos su skurdu politikos dalis. Strategijoje numatyti 

3 prioritetai, kurių turinys perkeltas į nacionalinius strateginius dokumentus: 

1. Pažangus augimas: žiniomis ir inovacijomis pagrįstas ūkio vystymas. 

2. Tvarus augimas: tausiau išteklius naudojančio, labiau ekologiško ir konkurencingo ūkio 

skatinimas. 

3. Integracinis augimas: didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta ekonominė, socialinė ir 

teritorinė sanglauda, skatinimas. 

Kaip matyti, Europos Sąjungos strateginiame dokumente Europa 2020 pažangos kriterijais tampa 

ekonomikos augimas ir visuomenės gerovė. Lyčių lygybė čia svarbi kaip priemonė, padedanti 

didinti darbo jėgos aktyvumą, skatinti ekonomikos augimą ir stiprinti socialinę sanglaudą. Iš esmės 

ji vertinama kaip politikos procesų sklandumą užtikrinantis veiksnys, todėl tampa horizontaliu 

reikalavimu, tačiau nėra išskiriama kaip savarankiškas politikos prioritetas (Europos komisija, 

2010). 

Valstybės pažangos strategiją „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ 

2012 m. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino ilgalaikę Valstybės pažangos strategiją Lietuvos 

pažangos strategija „Lietuva 2030“ (toliau - strategija Lietuva 2030) (Lietuvos Respublikos Seimas, 

2012), kurioje iškelti 3 prioritetai: sumani visuomenė, sumani ekonomika, sumanus valdymas. 

Sumanios visuomenės prioriteto apibrėžime nurodoma, kad vienas jo tikslų yra šeimos instituto 

stiprinimas. Šio tikslo planuojama siekti kuriant šeimai draugišką aplinką (plečiant kompleksinių 

paslaugų ir infrastruktūros šeimai sistemą, sudarant palankias sąlygas šeimos prokreacinei funkcijai 

įgyvendinti, formuojant teigiamą visuomenės požiūrį į šeimą), sudarant palankias sąlygas derinti 

šeimos ir darbo įsipareigojimus (užtikrinant vaikų priežiūros ikimokyklinių įstaigų prieinamumą, 

plėtojant užimtumą po pamokų ir bendruomenės centrų veiklą, sudarant galimybes pasirinkti 

lankstų darbo grafiką) (Lietuvos Respublikos Seimas, 2012, Lietuva 2030, p. 10-12). 

Iš esmės šie, strategijoje minimi tikslai yra susiję su lyčių lygybės ir gimstamumo politikos 

prioritetais, tačiau pačiame dokumente šios sąsajos nėra nurodytos. Šeimos ir lyčių lygybės 

politikos sąveikas tiriantys mokslininkai atkreipia dėmesį, kad gimstamumui įtakos turi lyčių 

lygybės nuostatų taikymas įvairiose institucijose, pavyzdžiui, darbo santykių ir sąlygų, socialinių ir 

kitų paslaugų, mokesčių sistemos srityse ir kt. Tačiau paprastai, lyčių lygybės principai menkai 

vertinami konservatyviose visuomenėse, kur palaikomas tradicinio šeimos modelio idealas. Todėl 
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formalus (paviršutiniškas) lyčių lygybės principo taikymas, neįsigilinus į šios politikos esmę, gali 

daryti neigiamą poveikį gimstamumui (plačiau, Bučaitė-Vilkė, 2012, p. 10-11 ).  

Sumanios ekonomikos prioriteto gairės pabrėžia būtinybę skatinti verslumą, puoselėti socialinę 

atsakomybę versle, naudoti darbo išteklius ir skatinti ekonomikos integralumą. Sumanus valdymas 

apibrėžia eilę kriterijų, vienas kurių kalba apie viešųjų paslaugų teikimą pasirinktomis kryptimis 

(pavyzdžiui, daugiau ir geresnės kokybės paslaugų su tais pačiais ištekliais arba mažiau išteklių tam 

pačiam ar net aukštesniam paslaugų lygiui). Šie kriterijai tampa svarbia strateginių plėtros ir 

veiklos planų savivaldybėse dalimi, tačiau visi jie formuluojami laikantis lyties požiūriu neutralaus 

principo ir nepateikia tiesioginių nurodymų, kaip sumanios Lietuvos tikslai galėtų pasitarnauti lyčių 

lygybės užtikrinimui. 

Iš esmės Lietuvos pažangos strategijoje Lietuva 2030 iškelti tikslai turi sąsajų su lyčių lygybės 

politikos prioritetais, tačiau dokumente jos nėra nurodytos tiesiogiai ir tai kuria prielaidas jų 

nepastebėti. 

Lietuvos Nacionalinė pažangos programa 2014-2020 m. (toliau – Programa), parengta siekiant 

įgyvendinti strategiją Lietuva 2030, numato prioritetus, kurie susiję su visuomenės gerovės plėtra 

ir gyvenimo kokybės gerinimu (vienodomis galimybėmis naudotis viešosiomis socialinėmis, 

sveikatos apsaugos ir kultūros paslaugomis, mokytis visą gyvenimą) siekiant užtikrinti kiekvieno 

gyventojo galimybes ir aktyvų dalyvavimą ekonominėje veikloje (Lietuvos respublikos vyriausybė, 

2012). Dokumente pažymima, kad šiuolaikinėje visuomenėje socialinės problemos yra labai 

kompleksiškos ir priklausomai nuo gyvenimo aplinkos, patirties, vertybinių nuostatų ir kitų 

priežasčių daro skirtingą poveikį įvairiems asmenims. Tokioms problemoms spręsti būtina 

individualizuoti ir/ar pritaikyti nedidelėms grupėms, atsižvelgiant į specifines sąlygas,  teikiamas 

paslaugas, panaudojant netradicinius intervencijos metodus ir priemones. Nacionalinėje pažangos 

strategijoje numatyti uždaviniai yra susieti su viešojo sektoriaus valdymo kokybės užtikrinimu, 

pažymint, kad viešojo valdymo institucijos turi tobulinti gebėjimus rinkti duomenis, analizuoti 

veiklos rezultatus ir priimti duomenų analize grįstus sprendimus. 

Šioje pažangos programoje numatyti 3 horizontalūs prioritetai: kultūra, regioninė plėtra ir sveikata 

visiems. Jos įgyvendinimui 2014–2020 m. didelę reikšmę turės ES struktūrinių fondų parama. 

Horizontaliuosius prioritetus papildo ir 3 horizontalieji principai: darnus vystymasis, jaunimas, lyčių 

lygybė ir nediskriminavimas, kurie turi būti integruoti į tematinius tikslus ar bent jau jų nepažeisti. 

Lyčių lygybė čia apibūdinama kaip moterų ir vyrų lygios teisės, atsakomybės ir galimybės. 

Dokumente pabrėžiama, kad įgyvendinant lyčių lygių galimybių principą reikia atsižvelgti į moterų 

ir vyrų žinias, interesus, patirtį, jų vaidmenis, visuomenėje lytims  keliamus reikalavimus siekiant, 

kad moterys ir vyrai vienodai galėtų pasinaudoti Programos teikiama nauda. Dokumente 

akcentuojama, kad, siekiant užtikrinti moterų ir vyrų lygybę visose srityse turi būti panaikinta 

tiesioginė ir netiesioginė diskriminacija. Galima daryti prielaidą, kad lyčių lygybės principas, 

glaudžiai susietas su suvokimu apie diskriminacijos mažinimą, sustiprina teisinių instrumentų 

svarbumą siekiant lyčių lygybės. Tačiau, nediskriminavimo teisinių normų įtvirtinimas ir 
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įgyvendinimas nebūtinai šalins struktūrines lyčių nelygybės priežastis (pavyzdžiui, šeimos ir darbo 

derinimo kliūtis, atlyginimų, atstovavimo, gyvenimo trukmės atotrūkį ir kt.). (Walby, p. 6) 

Nacionalinės pažangos programa išskiria išankstines sąlygas, be kurių negali būti įgyvendinamas 

horizontalusis lyčių lygybės principas. Viena vertus, institucijos turi turėti pakankamai žinių ir 

administracinių gebėjimų įveikti diskriminaciją lyčių, amžiaus, etniškumo, lytinės orientacijos ir 

kitais pagrindais. Kita vertus, Programoje apibrėžiama, kad būtina turėti duomenų apie skirtingus 

moterų ir vyrų poreikius, juos įvertinti ir taikyti tikslingas priemones. Siekiant veiksmingos lyčių 

lygybės skatinimo strategijos, siūloma parengti lyčių lygybės integravimo planą ir pasiekimo 

rodiklius bei įgyvendinimo tvarką, įtraukiant lyčių lygybės instituciją. (Lietuvos Respublikos 

vyriausybė, 2012, p. 93-95) 

Apibendrinant galima teigti, kad Nacionalinėje pažangos programoje 2014-2020 m. lyčių lygybės 

siekis yra įtvirtintas kaip horizontalus principas. Tai atitinka poveikio lytims vertinimo tikslus. 

Tačiau dokumente nėra įpareigojimo siekti lyčių lygybės tikslų. Ji minima tik kaip horizontalus 

principas, todėl jos įgyvendinimas tampa stipriai priklausomas nuo konkrečių politikų valios ir 

diskrecijos (plačiau Meier, 2006 p. 194), taigi kyla pavojus, kad lyčių lygybės politika vadovaujantis 

juo gali būti vykdoma nepakankamai kompleksiškai ir nuosekliai. 

Išnagrinėjus Europos Sąjungos ir nacionalinius strateginius dokumentus matyti, kad pažanga juose 

vertinama remiantis ekonomikos augimo ir visuomenės gerovės kriterijais, kuriuose lyčių lygybės 

tikslai nėra integruoti tiesiogiai. Lyčių lygybė juose vertinama kaip kitus politinius siekius 

palengvinantis veiksnys, bet ne galutinis tikslas. Remiantis šiais strateginiais dokumentais daugelis 

savivaldybių kuria savo ilgalaikės ir trumpalaikės politikos gaires, todėl nacionaliniu lygiu 

ryškėjantis požiūris į lyčių lygybę perkeliamas ir į vietos lygmenį. 

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos tyrimų įžvalgos 

LR Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnis (Lietuvos respublikos seimas, 2013) įtvirtina 

visų valstybės ir savivaldos institucijų ir įstaigų pareigą užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir 

priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios moterų ir vyrų teisės. Jis įpareigoja rengti ir 

įgyvendinti programas ir priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, teikiant 

administracines ir viešąsias paslaugas nepažeisti moterų ir vyrų lygių teisių, remti viešųjų įstaigų, 

asociacijų, labdaros fondų ir kitų nevyriausybinių organizacijų programas, kurios padeda užtikrinti 

moterų ir vyrų lygias galimybes. Iš esmės, šis įstatymo straipsnis moterų ir vyrų lygybė nuostatų 

užtikrinimą įtvirtina kaip horizontalų principą, kurio turi būti paisoma visose politikos srityse. 

Tačiau įgyvendindamos šias Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo nuostatas tiek valstybės, tiek 

savivaldybės institucijos susiduria su iššūkiais dėl nepakankamo lyčių lygybės turinio išmanymo ir  

žinių, kaip šios nuostatos turėtų būti integruotos. 

2011 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba atliko apklausą, siekdama įvertinti, kaip lygių 

galimybių aspektai integruojami Lietuvos Respublikos ministerijų veikloje ir šią veiklą 

reglamentuojančiuose teisės aktuose. Tyrimo rezultatai parodė, kad ministerijos neturi aiškaus 
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supratimo, ką reiškia lygių galimybių integravimas. Jis dažniausiai tapatinamas su teisės aktuose 

įtvirtintų nediskriminavimo nuostatų laikymusi, kuris suprantamas kaip pasyvus šio reikalavimo 

vykdymas. Tyrimas taip pat atskleidė, kad didžioji dauguma Lietuvos Respublikos ministerijų 

neatlieka situacijos analizės lyčių ir lygių galimybių klausimais. 2015 m atlikta pakartotinė apklausa 

(Lygių galimybių kontrolierius, Pažyma, 2015) parodė, kad situacija per keturis metus iš esmės 

nepakito. Tai iš dalies gali būti aiškinama tuo, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme įtvirtinta 

pareiga dėl moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimo nenustato atsakomybės už šios pareigos 

nevykdymą (Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2011). 

2014 m. spalio 1 d. įsigaliojo Moterų ir vyrų lygių galimybių 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo 

įstatymas (Lietuvos respublikos seimas, 2013). Jis savivaldybėms nustatė pareigą numatyti 

priemones, skirtas moterų ir vyrų lygioms galimybėms užtikrinti, savivaldybės strateginiame 

plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose. 2015 m. Lygių galimybių kontrolieriaus 

tarnyba atliko savivaldybių apklausą, siekdama išsiaiškinti, kokios priemonės yra įtraukiamos į 

strateginius plėtros ir veiklos planus, kaip jos įgyvendinamos. Apklausos rezultatai parodė, kad 

dalis savivaldybių specialiųjų priemonių lygioms galimybėms užtikrinti neįtraukia į strateginius 

planus ir dalis jų aiškina, kad to nedaro, nes lygių galimybių principą teikiant viešąsias paslaugas 

visiems gyventojams įgyvendina kasdieniame darbe. Pažymoje akcentuojama, kad savivaldybės 

neanalizuoja ir neįvertina kaip numatytos strateginiuose dokumentuose priemonės, skirtos žmonių 

gerovės užtikrinimui ir infrastruktūros gerinimui, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su lyčių lygybės ir 

lygių galimybių tikslais ir koks įgyvendinamų priemonių poveikis gyventojams (Lygių galimybių 

kontrolierius, Pažyma, 2015). 

Lygių galimybių kontrolieriaus išvadose pažymima, kad lygių galimybių užtikrinimas ir integravimas 

turi įvertinti ar siūlomos priemonės nepažeidžia asmenų ar socialinių grupių vienodų teisių ir 

galimybių, ar nepablogina vienos grupės padėties ir tokiu būdu pagilina diskriminaciją, ar vienodai 

paskirsto išteklius ir pan. Išvadose taip pat pabrėžiama, kad kiekvienas viešojo administravimo 

subjektas pagal savo veiklos sritį turi gebėti nustatyti galimus nelygybės ar nevienodo asmenų 

traktavimo atvejus ir socialines grupes, kurios patiria ar gali patirti diskriminavimą. Jie turi atlikti 

visapusišką situacijos įvertinimą lygybės požiūriu ir numatyti priemones lygioms galimybėms 

užtikrinimui, o taip pat atlikti kitus būtinus veiksmus lygybės nuostatoms integruoti. 

Išvadose išsakyta nuomonė apie viešo administravimo subjektams priskiriamas funkcijas kelia 

reikalavimus sistemingam jų kompetencijų ugdymui. Sprendimą šiuo klausimu iš dalies siūlo 

Moterų ir vyrų lygių galimybių programos veiksmų plane 2015–2017 m. numatytos priemonės: 

parengti Sprendimų projektų poveikio lytims vertinimo metodiką, organizuoti jos pristatymą ir 

mokymus lygių galimybių ir nediskriminavimo tema valstybės ir savivaldos institucijų 

darbuotojams, taip pat konsultuoti savivaldybes. Šioms veikloms įgyvendinti numatytas 

finansavimas iš valstybės lėšų (3000 EUR metodikai parengti ir 6000 mokymams savivaldybėse 

2016–2017 m., 3000 EUR metodikos pristatymui 2016 m.) 

Apibendrinant tenka pažymėti, kad Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas įtvirtina pareigą 

integruoti lyčių lygybės aspektą savivaldybių strateginiuose plėtros ir veiklos planuose, tačiau 
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daugeliu atveju juos kuriant dar nebuvo parengta lyčių poveikio vertinimo metodika, o pačiu 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymu 2017-2019 m. veiklos planuose rėmėsi tik 2 iš 10 tirtų 

savivaldybių. Antra vertus visos savivaldybės vadovavosi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu patvirtinta strateginio planavimo metodika (Lietuvos respublikos vyriausybė, 2010), 

kurioje nurodyti dokumentų struktūros principai, tikslai, uždaviniai, priemonės (projektai), 

vertinimo kriterijai, jų reikšmės ir asignavimai, atsakingi už įgyvendinimą specialistai. Tačiau lyčių 

poveikio vertinimo principai šioje metodikoje nėra įtraukti. Todėl galima teigti, kad savivaldybės 

neturi metodinių nurodymų, kurie įgalintų ir įpareigotų lyčių lygybę skatinančias priemones diegti 

savo veiklos planuose . 

 

II. Tyrimo rezultatų apžvalga 

Atliekant lyčių aspekto integravimo ir poveikio lytims vertinimą savivaldybių strateginiuose plėtros 

ir veiklos dokumentuose pasiremta Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) pasiūlyta metodika, kurią 

naudoja kitos ES šalys narės, padariusios ženklią pažangą įgyvendinant lyčių lygybės politiką. 

Savivaldybių strateginių planų ypatumai 

Didžiausias dėmesys atliekant šį tyrimą buvo skiriamas savivaldybių strateginių plėtros ir veiklos 

planų analizei. Šie dokumentai minimi Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme, kuris savivaldybes 

įpareigoja užtikrinti, kad moterų ir vyrų lygių teisių ir galimybių klausimai būtų įtraukti į strateginės 

jų plėtros ir veiklos planus. (Lietuvos respublikos seimas, 2016). Taip pat įstatymas įpareigoja 

savivaldybes remti viešųjų įstaigų, asociacijų, labdaros fondų ir kitų nevyriausybinių organizacijų 

programas, padedančias užtikrinti moterų ir vyrų lygias galimybes. 

Strateginės plėtros ir veiklos planų įžangoje nurodomi teisės aktai ir kiti dokumentai, 

atsižvelgdamos į kuriuos savivaldybės vadovavosi nusistatydamos savo tikslus ir uždavinius. Tai – 

Europa 2020, Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Nacionalinė pažangos programa 2014–

2020 m. ir kiti teisės aktai. Į Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą savivaldybės nereferuoja, 

išskyrus Visagino ir Jonavos rajono savivaldybes. Pastarųjų savivaldybių strateginiame veiklos 

planuose minima ir Jungtinių Tautų Konvencija dėl visų formų diskriminacijos prieš moteris 

panaikinimo. Ukmergės ir Akmenės rajonų savivaldybėse rengiant strateginius dokumentus 

vadovautasi viešumo, partnerystės, bendruomenės įtraukimo, diskusija pagrįsto 

bendradarbiavimo, kompromiso paieškos ir kt. principais, tačiau nėra minimos lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo nuostatos, kurios kaip horizontalus principas įtvirtintos Nacionalinėje pažangos 

programoje. Jonavos rajono savivaldybės strateginiame plane ties kiekviena priemone įrašytas 

sakinys, patvirtinantis, kad įgyvendinant atitinkamą priemonę nėra numatoma apribojimų, kurie 

galėtų daryti neigiamą poveikį nediskriminavimo nuostatų dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, 

etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui ir moterų bei vyrų lygybės užtikrinimui, 

tačiau nepateikia informacijos, kaip bus įvertinta, ar šių reikalavimų paisoma. 
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Visi strateginiai savivaldybių plėtros planai buvo rengiami vadovaujantis strateginio planavimo 

metodika. Kiekvienas plėtros planas prasideda savivaldybės situacijos analize: geografine padėties 

aprašymu, gyventojų sudėties ir demografijos tendencijų pristatymu, darbo rinkos ir ekonominės 

veiklos aptarimu, smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo galimybių, švietimo, sveikatos ir socialinių 

paslaugų, kultūros, sporto ir infrastruktūros aprašymu. 

Pateikiant situacijos savivaldybėse analizę lyčių aspektai nėra akcentuojami. Ypač retai naudojama 

lyčių pagrindu išskirta statistika. Dažniausiai duomenys apie vyrus ir moteris pateikiami aptariant 

gyventojų sudėtį, gimstamumą, gyvenimo trukmę. Atskirais atvejais aptariant darbo rinkos 

tendencijas pateikiama pagal lytį disagreguota informacija apie nedarbą. Aprašant švietimo 

klausimus, atkreipiamas dėmesys į mažėjantį moksleivių skaičių, būtinybę modernizuoti ugdymui 

skirtus pastatus. Retais atvejais pateikiami duomenys apie vyrų mažesnę gyvenimo trukmę ir 

mirtingumo rodikliai. Duomenys apie žalingus įpročius, pavojingas ligas ir kita, su sveikata susijusi 

informacija pateikiama subendrintai, neišskiriant lyčių ypatumų. 

Aptarus padėtį, situacijos apžvalgose įvardinami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria 

nagrinėtos savivaldybės. Visoms joms, išskyrus Vilniaus miesto, tenka spręsti demografijos 

klausimus dėl gyventojų mažėjimo, senyvo amžiaus ir negalią turinčių gyventojų gausėjimo. 

Pagrindine šios problemos priežastimi laikomi dideli emigracijos srautai ir gimstamumo mažėjimas. 

Amžiaus ir negalios kategorijos situacijos apžvalgose atsiranda kalbant apie demografinius iššūkius, 

kylančius savivaldybės socialinių ir sveikatos paslaugų politikai dėl išaugusios paklausos ir 

papildomų finansinių išteklių poreikio. Tačiau demografinės problemos nėra susiejamos su lyčių 

lygybės politikos turiniu. 

Kitos dažnai įvardinamos problemose savivaldybėse (išskyrus Vilniaus miesto) – nedarbo lygis ir 

maži atlyginimai. Pavyzdžiui, Alytaus mieste vykdyta apklausa parodė, kad 26 proc. nedirbančiųjų 

neturi darbo, nes negauna juos tenkinančio darbo užmokesčio, o 22 proc. neranda tenkinančio 

darbo, jokio darbo arba yra vaiko priežiūros atostogose. Netiesiogiai vaiko priežiūros atostogos 

esantys asmenys dažniausiai moterys: pagal Sodros duomenis 2016 m. 78,6 proc. moterų buvo 

išėjusios vaiko priežiūros atostogų (Valstybinis socialinis draudimas (SODRA), 2017) Ši informacija 

pateikia duomenų, kad moterys patenka į bedarbių kategoriją dėl vaiko priežiūros pareigų ir 

galimai sąlygų nebuvimo derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Lyties kategorija Alytaus m. 

pateiktoje apžvalgoje atsiskleidžia netiesiogiai per šeiminio statuso išskyrimą (Alytaus strateginis 

plėtros planas). 

Dar viena savivaldybes neraminanti problema yra socialiai remtinų / socialinės rizikos šeimų, ir 

ypač vaikų iš socialinės rizikos šeimų gausėjimas. Augant senyvo amžiaus asmenų skaičiui, 

pastebimai didėja ir poreikis plėsti socialines (dienos socialinės globos ir pagalbos namuose) 

paslaugas neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims. Su tuo glaudžiai susiję ir sveikatos paslaugų 

plėtros klausimai. Vienas iš pagrindinių trūkumų, apie kurį kalbama apžvalgose yra atsainus žmonių 

požiūris į sveikatą, nepakankamas politikų dėmesys sveikatos apsaugai ir nepaliaujamos medicinos 

reformos bei jų tęstinumo stoka. 



16 
 

Daugelio savivaldybių dokumentuose pateikti duomenys apie netolygų gyventojų naudojimąsi 

medicinos paslaugomis. Pavyzdžiui, Akmenės rajono gyventojai hospitalizuojami dažniau nei 

naudojasi dienos stacionaru, lankosi pas šeimos gydytojus, gydytojus specialistus ir odontologus. 

Tai gali reikšti, kad dėl prasto rūpinimosi sveikata jie patenka į ligonines, kai ligos jau yra 

įsisenėjusios. 

Svarbūs yra ir mirtingumo duomenys. Daugelyje savivaldybių dėl išorinių mirties priežasčių 

netenkama daug darbingo amžiaus (15–59 m.) asmenų. Šioje amžiaus grupėje savižudybė yra 

dažnesnė mirties priežastis nei kraujotakos sistemos ligos ar piktybiniai navikai (Akmenės, 

Ukmergės rajonų savivaldybės). 

Kiekvienos teminės dalies pabaigoje strateginiuose planuose pateikiama stiprybių, silpnybių, 

grėsmių ir galimybių apžvalga. Tačiau lyčių aspektai nei vienoje iš jų nėra aptariami. Jie nesusiejami 

net su demografinėmis problemos, tokiomis kaip, pavyzdžiui, gimstamumo mažėjimas. 

Apibendrinant strateginių dokumentų apžvalgas tenka pastebėti, kad identifikuoti kontekstiniai 

savivaldybių plėtros iššūkiai nėra siejami su moterų ir vyrų nelygybe, tai yra, vaidmenų, patirčių, 

turimos galios ir išteklių skirtumais. Mokslininkai pastebi tendenciją, kad politiniuose 

dokumentuose daugelis klausimų, įskaitant ir lyčių nelygybės problemas, aptariami remiantis 

vyraujančia nuomone apie visuomenės tvarką, pagrįstą aiškiai apibrėžtais socialiniais moterų ir 

vyrų vaidmenimis. Toks išankstinis įsivaizdavimas dažnai klaidina, mėginant išsiaiškinti realias 

nelygybės problemas, nes remiasi norminiu įsivaizdavimu apie tai, kokie turėtų būti moterų ir vyrų 

vaidmenys visuomenėje, o ne faktais, kokie jie yra iš tikrųjų. Tačiau kai problemos nėra įvardintos 

tiksliai, siūlomos priemonės taip pat stokoja efektyvumo (Meier, 2006, p. 188). 

Apžvelgus įstatymų bazę, remiantis kuria buvo kuriami savivaldybių strateginiai plėtros ir veiklos 

planai, paaiškėjo, kad tik 2 iš 10 savivaldybių pasitelkė teisinius šaltinius, tiesiogiai susijusius su 

lyčių lygių galimybių nuostatų įgyvendinimu (Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą ir JT 

Konvenciją dėl visų diskriminacijos formų prieš moteris panaikinimą). Tai parodo, kad lyčių lygybės 

jos nelaiko strategiškai svarbiu tikslu. 

Tolesnė tyrimo ataskaitoje analizuojami pasirinkti atskiros viešosios politikos sritys: švietimo, 

sveikatos ir socialinių paslaugos bei gero valdymo politikos principai. Remiantis atliktų Europos ir 

nacionalinių tyrimų duomenimis, savivaldybių dokumentų analizė papildoma mokslinėmis 

įžvalgomis, siekiant atkreipti dėmesį  į galimus tvarios visuomenės raidos trukdžius, kuomet lyčių 

aspektas nėra aiškiai integruotas  į savivaldybių strateginius plėtros ir veiklos planus.  

Švietimo paslaugų prieinamumas ir kokybė 

Vaikų priežiūros įstaigų prieinamumas ir moterų ekonominio užimtumo lygis statistine prasme yra 

tampriai susiję, nes vaikų priežiūra stereotipiškai siejama su moterų socialiniais vaidmenimis 

(Paulauskas, 2017b). Lietuvoje 79 proc. moterų ir 21 proc. vyrų ima vaiko priežiūros  atostogas, 

moterys  beveik du kartus dažniau (34 proc.) nei vyrai (19 proc.) kasdien skiria laiko vaikų 
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priežiūrai. Todėl vaiko priežiūros paslaugų prieinamumas yra svarbus sprendžiant šeimos ir darbo 

derinimo iššūkius ir siekiant lyčių lygybės tikslų. 

Moksliniai tyrimai rodo, kad moterų užimtumo galimybes vis dar riboja paslaugų, leidžiančių darbą 

derinti su šeimos įsipareigojimais, trūkumas, tad moterims tenka neproporcingai didelė, lyginant 

su vyrais, atsakomybės dalis rūpinantis namų ruoša ir vaikų ugdymu (Stankūnienė et al, 2005.p. 

29). Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) parengtas lyčių lygybės indeksas rodo didelį atotrūkį tarp 

moterų ir vyrų Lietuvoje naudojantis laiku kaip ištekliumi. Pavyzdžiui, 41 proc. moterų ir 24 proc. 

vyrų kasdien namuose atlieka įvairius darbus, susijusius su vaikų, anūkų, senyvo amžiaus ir 

neįgaliųjų šeimos narių priežiūra ir lavinimu. (http://eige.europa.eu/gender-equality-

index/2015/domain/time/LT) 

2002 m. Barselonos strategijoje valstybės narės raginamos šalinti kliūtis, trukdančias moterims 

dalyvauti darbo rinkoje. Įgyvendinant šį tikslą kviečiama užtikrinti vaikų priežiūros paslaugų 

prieinamumą. Joje keliami tikslai iki 2010 m. pasiekti, kad bent 33 proc. iki 3 metų amžiaus vaikų 

lankytų ikimokyklinio ugdymo įstaigas (nuo 3 metų iki privalomojo mokyklinio amžiaus grupėje – 

90 proc.), tačiau Lietuvoje EUROSTAT duomenimis 2016 m. tokių vaikų buvo apie 23 proc., 10 

procentinių punktų mažiau, nei numato Barselonos tikslai (plačiau Paulauskas, 2017b). Todėl 

siekiant palengvinti spręsti su šeimos ir darbo derinimo iššūkiais susijusias problemas, labai svarbu 

užtikrinti vaikų priežiūros paslaugas vaikams nuo 1 metų ir nuo 2 metų, būtent to amžiaus, kai 

baigiamos mokėti vaikų priežiūros išmokos. Kitas tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje 10 proc. 

apklaustų moterų negrįžo į darbą dėl to, kad negavo vietos darželyje ar lopšelyje (Maslauskaitė, 

2013) ir parodo, kad ikimokyklinio ugdymo paslaugų stygius gali tapti rimta kliūtimi siekti lyčių 

lygybės tikslų.  

Visose tyrinėtose savivaldybėse švietimo klausimai yra minimi tarp prioritetinių. Jie siejami su 

švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimu. Siekiant šio tikslo numatyta renovuoti ir 

modernizuoti infrastruktūrą ir teikti įvairias paslaugas bendruomenei: ikimokyklinio ugdymo, vaikų 

ir jaunimo popamokinės veiklos (neformalaus švietimo), pavėžėjimo iš kaimo bendruomenių 

paslaugas moksleiviams, kad galėtų naudotis neformalaus švietimo paslaugomis. Kai kurios 

savivaldybės, pavyzdžiui, Rietavo rajono, švietimo sistemos principus grindžia reikalavimu užtikrinti 

asmenų lygybę ir laiduoti, kad švietimas ir bendrasis išsilavinimas būtų prieinamas kiekvienam 

bendruomenės nariui. Šios nuostatos ypač svarbios, nes paslaugos turi būti prieinamos ne tik 

dirbantiesiems, bet ir bedarbiams, kad jie galėtų dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, ieškoti 

darbo. Tai padėtų mažinti atskirtį ir didintų socialinę integraciją. 

Dokumentų analizė rodo, kad daugelis savivaldybių pripažįsta, kad geba patenkinti esamą 

ikimokyklinio ugdymo paslaugų poreikį, nes mažėja gyventojų skaičius, ypač vaikų iki 15 metų 

amžiaus. Vienintelėje Vilniaus miesto savivaldybėje tokio pobūdžio paslaugų nepakanka. Tačiau 

siekiant palengvinti šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo problemas (ypač moterims) svarbu 

didinti ir neformalaus švietimo paslaugų prieinamumą. Pavyzdžiui, Ukmergės savivaldybės plane 

pažymėta, kad atsižvelgiant į mokinių tėvų pageidavimus, vykdoma pailgintos dienos grupių 

steigimo plėtra: 2015 / 2016 m. m. ši veikla organizuojama 4 rajono pagrindinėse mokyklose 

http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/time/LT
http://eige.europa.eu/gender-equality-index/2015/domain/time/LT
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(2014 / 2015 m. m. veikė 3 grupės). Kokybiškas popamokinio užimtumo organizavimas tampa 

veiksminga priemone, padedant derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus, suteikia moterims 

galimybę aktyviau dalyvauti darbo rinkoje. 

Dokumentuose švietimo paslaugų priemonės nėra tiesiogiai susietos su lyčių lygybės tikslais. 

Tačiau netiesiogiai ikimokyklinio ugdymo ir neformalaus švietimo paslaugų užtikrinimas skatina jų 

įgyvendinimą, nes palengvina bendruomenės narių (dažniausiai moterų) galimybes derinti šeimos 

ir darbo įsipareigojimus. Tačiau tikslinės vaikų grupės  nuo 1 iki 3 metų, kuomet baigiamos mokėti 

vaiko priežiūros išmokos, neišskiriamos analizuojant savivaldybių situaciją švietimo srityje ir 

formuojant švietimo paslaugų teikimo priemones savivaldybių strateginiuose planuose. O tai savo 

ruožtu rodo, kad lyčių lygybės tikslų suvokimo trūkumas siūlant priemones trukdo suprasti, 

kokioms konkrečiai problemoms spręsti inicijuojama vaikų priežiūros paslaugos, reikalingos tam, 

kad palengvintų juos prižiūrinčių suaugusių asmenų integraciją į darbo rinką. Darželių paslaugos 

skirtos vaikams nuo 3 metų, labai retai priimami vaikai nuo 2 m. Todėl, kaip rodo, moksliniai 

tyrimai (Maslauskaitė, 2013, Lietuvos darbo birža, 2016),  moterims, auginančioms mažamečius 

vaikus, integracija į darbo rinką sudėtinga dėl riboto ugdymo paslaugų pritaikymo gyventojų 

poreikiui. 

Kita svarbi paslauga – suaugusiųjų švietimas. Netiesiogiai jis susiję su lyčių lygybės politikos tikslais, 

nes užtikrina galimybes moterims ir vyrams mokytis visą gyvenimą, aktyviai dalyvauti visuomenės 

gyvenime, tobulinti kvalifikaciją ir išlikti aktyviais darbo rinkoje. Lietuvos suaugusiųjų švietimo 

statistinio tyrimo duomenimis 2016 m. mokėsi ir siekė žinių 591,3 tūkst. (38 proc.) 25–64 metų 

amžiaus gyventojų. 57,7 proc. visų besimokančių buvo moterys. Jos dažniau nei vyrai (atitinkamai 

59,8 ir 40,2 proc.) žinių sėmėsi kursuose, seminaruose, konferencijose, mokėsi savarankiškai 

(atitinkamai 59,3 ir 40,7 proc.). Didžiausia dalis moterų lanko kursus švietimo (88,3 proc.), kiek 

mažesnė – sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos (80 proc.), socialinių mokslų, verslo ir teisės 

(66,7 proc.) srityse. Vyrai dažniausiai renkasi inžineriją, gamybą ir statybą (75,8 proc.), žemės ūkį, 

veterinariją (62,6 proc.) ir paslaugas (60,6 proc.) (Moterys ir vyrai, 2017 p. 26). 

Savivaldybių strateginių plėtros ir veiklos planų švietimo priemonių analizė parodė, kad juose 

pateikti su švietimo klausimais susiję duomenys dažniausiai yra lyčių pagrindu neišskaidyti. 

Numatytų priemonių rezultatų pasiekimo rodikliai taip pat dažniausiai yra lyčiai neutralūs  Todėl 

tik nacionaliniu lygiu atliktų tyrimų įžvalgos leidžia kelti klausimus apie savivaldybių švietimo 

politikos poveikį moterų (merginų, mergaičių) ir vyrų (vaikinų, berniukų) lygybei. Pavyzdžiui, lyties 

kategorija beveik niekur nenaudojama apibrėžti tikslines numatytų priemonių grupes. Tačiau 

kalbant apie būtinybę užtikrinti ikimokyklinio ir neformalaus ugdymo paslaugų prieinamumą 

minimi tėvai, netiesioginiai naudos gavėjai. Šeiminių ir darbo įsipareigojimų derinimas, užtikrinant 

vaiko priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę (lanksčios paslaugą teikiančių institucijų darbo 

valandos, garantuotas pavežėjimas ar miesto transporto paslauga) gali būti susieta su lyčių lygybės 

tikslais. Iš kitų tyrimų žinome, kad šios paslaugos svarbios (ypač moterims) siekiant derinti šeimos 

ir darbo įsipareigojimus, todėl netiesiogiai gali būti siejamos su moterų ir vyrų lygių galimybių 
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darbo rinkoje įtvirtinimo tikslais. Tačiau duomenų lyties aspektu trūkumas neleidžia įvertinti, kaip 

užtikrinant paslaugų prieinamumą laikomasi lygių galimybių principo. 

Analizuojant savivaldybių strateginius veiklos planus, pastebėta, kad kai kurios savivaldybės imasi 

iniciatyvos, formuoja lyčių lygybės politikos priemones ir pateikia rezultatų pasiekimo kriterijus. 

Pažangiausia šioje srityje yra Pasvalio rajono savivaldybė, kuri papildė 2017–2019 m. strateginį 

veiklos planą naujomis priemonėmis siekiant užtikrinti efektyvesnį planavimą ir lėšų pasiskirstymą. 

Siekiant skatinti ir užtikrinti lygias galimybes tarp moterų ir vyrų, veiklos plane numatyta, kad 

neformalaus suaugusių švietimo programose tikimasi, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau kaip 

40 proc. tos pačios lyties asmenų. Toks kriterijaus įtraukimas leidžia formuoti veiksmingą 

stebėsenos procesą, įvertinant ar moterys ir vyrai tolygiai naudojasi siūloma paslauga.  

Kas nutinka, kai lyčių aspektai neįvertinami? 

Savivaldybių teikiamos paslaugos, įskaitant švietimo, yra finansuojamos bendromis mokesčių 

mokėtojų – moterų ir vyrų – lėšomis. Todėl svarbu užtikrinti, kad jų teikiama nauda vienodai 

naudotųsi visi bendruomenės nariai. Ypač, kai kalbama apie švietimą, teisės į kurį, remiantis 

Lietuvos įstatymais, turi būti užtikrintos išvengiat bet kokios diskriminacijos. Tačiau savivaldybėse 

paplitęs lyčių požiūriu neutralus, o tiksliau moterų (merginų, mergaičių) ir vyrų (vaikinų, berniukų) 

poreikius ir socializacijos ypatumus ignoruojantis situacijos vertinimas faktiškai lemia tai, kad 

vykdant konkrečias priemones bendruomenės ištekliai pasitelkiami ne lyčių atotrūkiui mažinti, o 

didinti. 

Pavyzdžiui, Alytaus rajono savivaldybėje, atlikus poreikių vertinimą, buvo nustatyta, kad trūksta 

erdvių jaunimui. Sprendžiant šią problemą suplanuota įrengti figūrinio automobilių važinėjimo 

aikšteles. Priemonių plane pasiekimo rezultatas apibrėžtas kaip parengtų erdvių skaičius jaunimui 

ir jaunųjų automobilininkų akademijos įsteigimas. Savivaldybė nepateikia duomenų, kiek merginų 

ir vaikinų lanko figūrinio važinėjimo aikšteles ar automobilininkų akademiją. Tačiau statistikos 

duomenys apie moterų ir vyrų pasiskirstymą pagal ekonomikos veiklos sritis rodo, kad transporto 

sektoriuje vyrai sudaro 75 proc. dirbančiųjų (http://www.lygybe.lt/lt/moterys-ir-vyrai-lietuvoje-

2016), todėl galima daryti prielaidą, kad šia priemone daugiausiai naudojasi – vyrai. Vadinasi, 

bendri savivaldybės ištekliai, skirti jaunimo reikmėms, merginoms ir vaikinams paskirstomi 

netolygiai, o tai prieštarauja lyčių lygių galimybių principui. Atsisakiusi neutralaus vertinimo ir 

atsižvelgusi tiek į vaikinų, tiek į merginų poreikius, savivaldybės administracija turėtų galimybę 

suformuoti lyčių požiūriu labiau subalansuotą priemonių planą, kuris neignoruotų atskirų jaunimo 

grupių ir nedidintų jų atskirties. 

Suaugusiųjų švietimo poreikiai savivaldybių dokumentuose lyties pagrindu taip pat 

nediferencijuojami. Vertinant mokymosi visą gyvenimą lygį Lietuvoje, matome, kad 25–64 metų 

amžiaus moterys formaliame ir neformaliame suaugusiųjų švietime dalyvauja akyviau (7 proc.) nei 

vyrai (5 proc.) (EIGE, 2017). Šios tendencijos leidžia daryti prielaidą, kad siūlomas užsiėmimų 

turinys ir informacijos sklaidai pasirinktos formos yra labiau patrauklios moterims, nes nevystomos 

moterims ir vyrams pritraukiančios informacijos pateikimo strategijos. Pavyzdžiui, Birštono rajono 

http://www.lygybe.lt/lt/moterys-ir-vyrai-lietuvoje-2016
http://www.lygybe.lt/lt/moterys-ir-vyrai-lietuvoje-2016
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savivaldybėje siūlomi neformaliojo švietimo kursai apima sveikatos, socialinių paslaugų temas ir 

anglų kalbą. Tačiau su globa susijusios sritys moteris domina labiau nei vyrus – ši tendencija 

pastebima tiek švietime, tiek darbo rinkoje, kuomet su globa susijusiose specialybėse daugiau 

mokosi ir dirba merginų nei vaikinų (Moterys ir Vyrai, 2017). Todėl siūlant suaugusiųjų švietimo 

priemones svarbu numatyti ir tokias paslaugas, kurios būtų patrauklios vyrams ir jie, kaip ir 

moterys, galėtų pasinaudoti savivaldybės teikiamais švietimo ištekliais. Kai vyrų poreikiai 

suaugusiųjų švietime neįvertinami ir nenustatomos priežastys, kodėl jie mažiau įsitraukia į šias 

veiklas, sukuriamos prielaidos rastis atotrūkiui skirstant bendrus išteklius. Siekiant paskatinti vyrus 

naudotis suaugusiųjų švietimo paslaugomis svarbu numatyti tikslingas priemones (pavyzdžiui, 

užtikrinti informacijos šaltinių ir sklaidos, programų turinio įvairovę, transporto prieinamumą ir 

pan.). 

Galimo priemonių poveikio moterims ir vyrams įvertinimo trūkumas 

Dalis savivaldybių (pavyzdžiui, Jonavos rajono) įtraukia formuluotes, nurodančias, kad vykdant 

Švietimo ir ugdymo programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir 

vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, 

tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, 

religijos principų įgyvendinimui (p. 10). Tačiau nepateikia informacijos, kaip bus įvertinta, ar šių 

reikalavimų paisoma. 

Tauragės rajono savivaldybė nurodo, kad priemonė ,,Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio 

mokymosi rėmimo programos vykdymas“ užtikrina vienodas galimybes vyrams ir moterims būti 

socialiai aktyviems, pilietiškiems. Sudaromos sąlygos per neformalųjį švietimą suaugusiems 

asmenims (vyrams ir moterims) įgyti bendrųjų kompetencijų, tenkinti meninės saviraiškos 

poreikius, dalyvauti edukacinėje, kultūrinėje veikloje, turiningai leisti laisvalaikį. Remiamos Trečiojo 

amžiaus universiteto veiklos, bendradarbiavimo projektai, paskaitų, seminarų, praktinių mokymų 

organizavimas, išvykos. Planuojama, kad vidutiniškai per metus priemonės veiklose dalyvaus apie 

200 vyrų ir moterų. Tačiau dokumente nurodomas tik bendras lyčių neišskiriantis skaičius, kuris 

neleidžia įvertinti, ar tolygiai moterys ir vyrai pasinaudos šia paslauga. EIGE parengtas Lyčių 

lygybės indeksas rodo, kad moterys dažniau nei vyrai naudojasi neformalaus suaugusiųjų švietimo 

paslaugomis, todėl teikiant jas svarbu įvertinti ne tik, kas ją pasirinko, bet ir kodėl vyrai rečiau nei 

moterys naudojasi šia paslauga (ar tai susiję su informacijos trūkumu, turinio neatitikimu 

lūkesčiams, netinkamu laiku, galimybių atvykti trukdžiais, motyvacijos stoka ir pan.) Turėdami 

tikslesnius duomenis, kodėl viena socialinė grupė nėra linkusi naudotis siūloma paslauga, atsakingi 

savivaldybės darbuotojai galėtų tikslingiau planuoti veiklas, kad jos būtų patrauklios ir prieinamos 

tiek moterims, tiek vyrams. 

Akmenės rajono savivaldybėje patvirtinti Savivaldybės kaimo bendruomenių ir visuomeninių 

organizacijų rėmimo įgyvendinimo nuostatai, kuriuose numatytos 3 lyčiai neutralios programos 

kryptys: 1) bendruomenių veiklos tradicijų puoselėjimas, užtikrinant jų tęstinumą; 2) 

bendruomenių veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros, poilsio, švietimo, socialinių 

paslaugų teikimo, sveikatos apsaugos ir kitus klausimus; 3) bendruomenių veiklos turinio plėtimas, 
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bendruomenės kultūrinės, meninės ir dvasinės savimonės ugdymas. Nuostatuose numatyta daug 

veiklų, viena kurių įvardinta kaip vaikų ir moterų teisių gynimas. Panašu, kad siūlant ją manyta, kad 

taip prisidedama prie lyčių lygybės tikslų. Tačiau veiklos apibūdinimas, kai vaikai ir moterys 

traktuojami lyg viena grupė, o jų poreikiai sutapatinami, skatina požiūrį į moteris kaip silpnesnes, 

infantilias, priklausomas, neturinčių suaugusio žmogaus autonomijos ir teisių, taigi iš esmės 

sustiprina paternalistinį patriarchalinį požiūrį. 

Apibendrinant savivaldybių strateginiuose plėtros ir veiklos planuose lyčių aspekto integravimą 

švietimo paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo srityse, galima teigti, kad siūlomos 

priemonės ir pasiekimo rodikliai iš esmės neįvertina lyties aspektų. Priemonės siūlomos visiems 

savivaldybės gyventojams, formaliai neribojant prieinamumo. Tačiau nėra renkami duomenys apie 

tai, kokie gyventojai – moterys (merginos, mergaitės) ar vyrai (vaikinai, berniukai) – jomis 

naudojasi ir kokia apimtimi. Todėl galima teigti, kad lyčių aspektas švietimo paslaugų prieinamumo 

klausimais nėra integruojamas į dokumentus. Kai duomenys lyties aspektu nėra renkami, nėra 

galimybės įvertinti ir išteklių paskirstymo skirtingoms gyventojų grupėms tolygumo. Esant tokiai 

situacijai sunku pamatuoti kaip mažėja, lieka nepakitęs arba didėja atotrūkis tarp moterų ir vyrų 

įgyvendinus konkrečias priemones. 

Sveikatos paslaugų prieinamumas ir kokybė 

EIGE pateiktame Lyčių lygybės indekse pažymima, kad lyties aspektas svarbus skatinant sveiką 

gyvenseną, užtikrinant ligų prevenciją ir didinant sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę (EIGE, 

2017, p. 53). Todėl jis turėtų būti nuosekliai diegiamas formuojant veiksmingą savivaldybių politiką 

gyventojų sveikatos apsaugos srityje. Tačiau strateginių dokumentų analizė rodo, kad lyties 

veiksnio reikšmė vis dar nėra deramai įsisąmoninta. 

Duomenys apie moteris ir vyrus sveikatos tyrimuose 

Daugelio savivaldybių plėtros ir veiklos planuose išskirtos pagrindinės sveikatos politikos 

intervencijos kryptys: širdies ir kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties 

priežastys, virškinimo sistemos ligos. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad vyrų vidutinė gyvenimo 

trukmė yra vidutiniškai 11 metų trumpesnė nei moterų, o darbingo amžiaus gyventojų mirtingumo 

rodiklis yra didžiausias Europos Sąjungoje. Detalesnių duomenų lyčių aspektu savivaldybės 

nenurodo, tačiau nacionalinio lygmens tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, profilaktinėse širdies ir 

kraujagyslių ligų prevencijos programose Lietuvoje moterys dalyvauja dažniau nei vyrai: 2014 m. 

89 proc. moterų ir 77 proc. vyrų atliko reikiamus tyrimus pagal šią programą (Sveikatos 

Universitetas, 2015). Moterys dažniau nei vyrai pakartotinai lankosi pas gydytojus. (Sveikatos 

Universitetas, 2015). Vyrai aktyviąja tuberkuliozės forma suserga 2 kartus dažniau nei moterys. 

2016 m. 100 tūkst. gyventojų teko 22 nauji moterų susirgimai ir 61 vyrų (Lietuvos statistikos 

departamentas, Moterys ir vyrai, 2017). 

Mokslininkai ypač pabrėžia jaunų ir darbingo amžiaus vyrų mirties dėl išorinių priežasčių problemą. 

2013 m. 20–29 metų amžiaus grupėje 67 proc. vyrų mirė nuo išorinių priežasčių, susijusių su 

polinkiu į rizikingą elgesį, pavyzdžiui, rizikingą vairavimą ar neatsargų elgesį vandens telkiniuose 
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(Stumbrys, 2014, Demografija visiems). Moterų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių 20–29 

metų amžiaus grupėje taip pat gana didelis. Šios mirties priežastys sudaro pusę visų jaunų moterų 

mirties atvejų. Vis dėlto vyrų ir moterų, mirusių nuo išorinių mirties priežasčių, skaičius skiriasi 

beveik šešis kartus: 2013 m. taip mirė 48 moterys ir 278 vyrai (Higienos instituto duomenys cituota 

iš Stumbrys, 2014 Demografija visiems).  

Mokslininkai įvardina savitai „vyriškas“ mirties priežastis, kurias sukelia žmogaus – tabako ir 

alkoholio vartojimas, transporto įvykiai, smurtas (Stumbrys, 2014). 2013 m. Lietuvoje 77 proc. 

mirusiųjų dėl su alkoholio vartojimu susijusių mirties priežasčių buvo vyrai (Lietuvos statistikos 

departamentas, 2013 cit Stumbrys, 2013 p. 4.). Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiama 

mirtingumo statistika rodo, kad Lietuvos vyrų mirtingumo dėl su alkoholio vartojimu susijusių 

mirties priežasčių rodiklis 2010 m. beveik 3 kartus lenkė Europos Sąjungos vidurkį (Stumbrys, 

2014). 

Kita jaunų vyrų mirties priežastis – savižudybės. Per pastaruosius 10 metų jų skaičius sumažėjo 

daugiau nei pusantro karto, tačiau kasmet Lietuvoje vis tiek nusižudo apie tūkstantis vyrų. 

Apibendrindami vyrų mirties priežastis Lietuvoje, mokslininkai teigia, kad išorinės priežastys yra 

svarbiausia darbingo amžiaus vyrų mirties priežasčių grupė, o savižudybė – pagrindinė jaunų vyrų 

mirties priežastis. (Stumbrys, 2013 p.4) 

Europos Sąjungos ir nacionaliniu mastu atlikti tyrimai rodo, kad esama ir kitų moterų ir vyrų 

elgsenos skirtumų, kurie daro poveikį jų sveikatai. Pavyzdžiui, Lyčių lygybės indeksas atskleidžia, 

kad vyrai turi daugiau laiko užsiimti sportine veikla ir gerinti sveikatą. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, 

kad moterys ir vyrai fiziniam aktyvumui laisvalaikiu skiria nevienodai laiko. 2014 m. tyrimo 

duomenimis trečdalis vyrų ir ketvirtadalis moterų mankštinosi bent keturias dienas per savaitę 

(Sveikatos universitetas). 

Pažymėtina, kad didžiausias atotrūkis tarp lyčių pastebimas vertinant kenksmingų įpročių poveikį 

sveikatai ir gydymo kokybei. Tyrimai rodo, kad Lietuvoje išlieka socialiniai gyvensenos įpročių 

netolygumai (Sveikatos universitetas, 29). Pavyzdžiui, aukštą išsilavinimą turinčių žmonių grupėje 

ženkliai mažiau paplitęs aktyvus ir pasyvus rūkymas, geriau vertinama sveikatos būklė, aktyviau 

dalyvaujama prevencinėse patikrose lyginant su vidurinio ir žemesnio išsilavinimo gyventojais. Dėl 

šios priežasties sveikatos paslaugų prieinamumas turi būti užtikrintas ir tiems žmonėms, kurie yra 

praradę darbą ir / ar gyvena skurdžiai. 

Pateikta Lietuvos statistinių duomenų ir tyrimų apžvalga rodo, kad su sveikatos būkle susijusios 

gyventojų problemos turi lyties ir socialinės klasės savitumų. Todėl prieš pradedant kurti ligų 

prevencijos programas, didinti sveikatos paslaugų prieinamumą ir skatinti sveiką gyvenseną 

patariama surinkti lyties aspektu išskirstytus duomenis ir stebėti, ar siūlomomis paslaugomis 

moterys ir vyrai pasinaudoja vienodai, o esant netolygumams, ieškoti problemos sprendimo būdų. 
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Duomenų lyties pagrindu trūkumas 

Atlikus strateginių plėtros ir veiklos planų analizę, pastebėta, kad siūlomos įvairios su sveikatos 

gerinimu susijusios priemonės: asmens ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės 

didinimas, palankių sąlygų sveikai gyvensenai, kūno kultūrai ir sportui sudarymas, plečiant sporto ir 

sveikatingumo infrastruktūrą (sporto kompleksų statyba, miesto stadionų rekonstrukcija ir pan.) ir 

informacinius, sveikatingumo renginių gyventojams organizavimas.  

Savivaldybių strateginiuose dokumentuose įtvirtintas sveikatos politikos tikslas – propaguoti sveiką 

gyvenseną, bet jis nėra susietas su lyčių lygybės tikslais. Siekiami rezultatai apibrėžiami kaip 

visuomenės gerovės ir gyvenimo kokybės užtikrinimas. Tačiau EIGE tyrimai rodo, kad vyrai dažniau 

nei moterys naudojasi sporto infrastruktūra, todėl teikiant šias paslaugas reikėtų atidžiai įvertinti, 

ar ištekliai, skirti sveikam gyvenimo būdui propaguoti, vienodai paskirstomi moterims ir vyrams. 

Pavyzdžiui, Birštono rajono savivaldybės strateginiame plėtros plane numatyta stadiono 

rekonstrukcija, siekiant skatinti futbolą, krepšinį, šachmatus. Tačiau šiomis sporto šakomis 

aktyviau domisi vyrai, todėl panašaus pobūdžio priemonės gali padidinti moterų ir vyrų dalyvavimo 

sveiką gyvenseną skatinančiose priemonėse atotrūkį užuot jį mažinusios. Nesant pagal lytį 

išskirstytų duomenų, šiuo atveju galima tik daryti prielaidas, kas naudojasi stadiono infrastruktūra. 

Tačiau kitų savivaldybių veiklos planuose randami ir konkretesni netolygaus išteklių moterims ir 

vyrams paskirstymo įrodymai. Pavyzdžiui, Ukmergės rajono savivaldybės veiklos plano ataskaitoje 

nurodoma, kad savivaldybės krepšinio klubams skirti 22000 Eurai iš savivaldybės biudžeto, iš kurių 

12000 Eurų atiteko vyrų, o 10000 Eurų – moterų klubams. 

Priemonėse, skirtose visuomenės sveikatai stiprinti moterys ir vyrai taip pat neišskiriami kaip 

atskiros tikslinės grupės, tačiau anksčiau aptarti tyrimai (Sveikatos universitetas, 2014) rodo, kad 

moterys profilaktinėmis programomis linkusios naudotis labiau nei vyrai. Todėl siūlant priemones 

svarbu įvertinti, ar ištekliai moterims ir vyrams paskirstomi tolygiai. Reikia įvertinti, ar informacija 

apie paslaugas yra patraukli tiek moterims, tiek vyrams ir vienodai pasiekia visas gyventojų grupes,  

ir pan. 

Kai kuriuose dokumentuose, pavyzdžiui, Visagino rajono strateginiame plėtros plane, atkreipiamas 

dėmesys, kad visuomenės sveikata stipriai priklauso nuo gyvenimo būdo, tačiau pastarąjį stipriai 

veikia žmonių vertybės ir nepalankūs socialiniai veiksniai, vis didėjantys socialiniai skirtumai, 

nepakankamas dėmesys asmeninės atsakomybės už savo sveikatą ugdymui ir sveikos gyvensenos 

skatinimui. Tačiau apibrėžiant neigiamus veiksnius, kalbama apie gyventojus apskritai, neišskiriant 

moterų ir vyrų gyvensenos savitumų. O ši informacija padėtų tiksliau nustatyti moterų ir vyrų 

poreikius, elgesio ypatumus ir leistų geriau planuoti finansinius išteklius tikslinėms priemonėms, 

kurios padėtų siekti ne tik sveikatinimo politikos, bet ir lyčių lygybės tikslų. 

Savivaldybių planuose siūlomos sveiką gyvenseną skatinančios priemonės siekia poveikio 

gyventojams. Kai kuriuose dokumentuose nurodomi pasiekimo rodikliai, pavyzdžiui, 10 proc. 

padidėjęs gyventojų, kurie savo sveikatą vertina kaip labai gerą, skaičius (Pasvalio savivaldybės 

strateginis veiklos planas 2017–2019). Tačiau nesant lyčiu aspektu išskirtos statistikos sunku 

įvertinti, kaip pasiūlytos priemonės paskatins vyrus keisti žalingus įpročius (alkoholio vartojimą) ar 
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rizikingą elgesį. Pavyzdžiui, veiksmingas priemonių, skirtų didinti gyventojų atsakomybę už savo ir 

kitų sveikatą ir mažinti lėtinių neinfekcinių ligų bei traumų rizikos veiksnius, turi sąsajų su lytimi ir 

tuo pačiu lyčių lygybės tikslais, nes vyrai labiau nei moterys rizikuoja patirti traumas, todėl 

pastarųjų prevencijai skirtos priemonės turėtų tikslingai orientuotis į vyrus kaip tikslinę grupę, 

skatinant juos aktyviau naudotis teikiama paslauga. 

Yra savivaldybių, kurios planuoja sistemingai peržiūrėti strateginius tikslus priklausomai nuo to, 

kokios iškyla problemos. Pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės strateginiame veiklos plane 

2016–2018 m. nurodoma, kad „siekiant ilginti vidutinę gyvenimo trukmę ir mažinti vaikų ir 

suaugusiųjų sergamumą, ypač psichinėmis ligomis, planuojama nuolat tobulinti visuomenės 

sveikatos priežiūros strategiją, gerinti sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinių ir stacionarinių) 

kokybę, skatinti bei ugdyti sveiką gyvenseną, ekologišką mąstyseną ir fizinį aktyvumą“. Iš pirmo 

žvilgsnio atrodytų, kad ši tikslų formuluotė atspindi ypač jautrų savivaldybės administracijos 

požiūrį į gyventojų poreikius, susijusius su sveikatos klausimais. Tačiau lyčių atžvilgiu neutrali 

dokumento kalba trukdo įvertinti, ar „kylančios problemos“ netgi sistemingai peržiūrint 

strateginius tikslus bus įvertintos lyčių požiūriu (pavyzdžiui, atsižvelgiant į didesnį vyrų mirtingumą 

dėl rizikingo elgesio ir žalingų įpročių) ir taps labiau veiksmingos. 

Savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatyti tikslai skatinti sveiką gyvenseną, stiprinti 

visuomenės psichikos sveikatą, užtikrinti ligų profilaktiką ir prevenciją galėtų būti organiškai susieti 

su lyčių lygybės principais, nes daro tiesioginį poveikį moterų ir vyrų gerovei. Tačiau priemonės, 

leidžiančios pasiekti lyties požiūriu skirtingas visuomenės grupes ir atliepti jų poreikius gali skirtis, 

priklausomai nuo faktinės situacijos, socialinės klasės, vyraujančių stereotipų. Todėl prieš 

nustatant tikslus svarbu atlikti detalią skirtingų grupių poreikių analizę, kuri tuo tarpu nėra 

vykdoma. Padėties ir siekiamų rodiklių įvertinimas lyčių požiūriu leistų tiksliau apibrėžti priemones 

ir poveikio grupes ar net pogrupius (tam tikro amžiau ar socialinio statuso moteris ir / ar vyrus), 

veiksmingiau spręsti jų problemas (pavyzdžiui, mažinti vyrų mirtingą, skatinti jų dalyvavimą 

profilaktinėse programose, didinti moterų fizinį aktyvumą). Lyčių aspekto integravimas tiek 

planuojant poveikio priemones, tiek jas įgyvendinant užtikrintų tolygesnį sveikatos reikmėms 

skirtų lėšų paskirstymą ir leistų jas panaudoti tikslingiau. 

Apibendrinant galima teigti, kad nacionaliniu mastu renkami duomenys apie Lietuvos gyventojų 

sveikatą rodo, kad moterys ir vyrai susiduria su savitomis sveikatos problemomis ir mirties 

priežastimis. Vyrai ženkliai dažniau miršta nuo išorinių priežasčių, susijusių su rizikinga elgsena ir 

žalingais įpročiais, tačiau aktyviau nei moterys dalyvauja sportinėje veikloje, tuo tarpu moterys 

dažniau profilaktiškai tikrinasi sveikatą. Tačiau savivaldybės nerenka duomenų lyties aspektu. Jų 

strateginiuose plėtros ir veiklos planuose numatytos priemonės sveikatos paslaugų prieinamumui, 

kokybei užtikrinti ir sveikatinimo skatinimui formuojamos kaip lyties požiūriu neutralios. Todėl 

nėra galimybės įvertinti, ar siūlomos paslaugos yra veiksmingos: ar pasiekia labiausiai konkrečios 

problemos paveiktas gyventojų grupes ir padeda spręsti joms aktualias su sveikatos būkle 

susijusias problemas. Surinkus tikslesnius, lyčių požiūriu išskaidytus duomenis apie gyventojų 

sveikatą ir paslaugų poreikį, strateginiuose dokumentuose siūlomos priemonės galėtų įgauti 
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daugiau konkretumo ir padėtų veiksmingiau siekti išsikeltų tikslų, svariau prisidėdamos prie lyčių 

lygybės užtikrinimo. 

Socialinių paslaugų prieinamumas ir kokybė 

Socialinės atskirties mažinimas glaudžiai siejasi su lyčių lygybės politikos prioritetais. Pavyzdžiui, 

pagyvenusių žmonių skurdo problemą vargu ar pavyks veiksmingai išspręsti, jos neįvertinus lyčių 

aspektu. Lietuvos statistikos departamentas nurodo, kad kas ketvirtas pagyvenęs asmuo Lietuvoje 

patiria skurdą (Socialiniai tyrimai, Nr. 4, 2017). Tačiau moterys dažniau nei vyrai senyvame amžiuje 

susiduria su šia problema dėl gaunamų menkesnių pensijų, kurias lemia mažesnis darbo 

užmokestis ir profesinės karjeros pertrūkiai dėl vaikų, senyvų tėvų ar kitų giminaičių priežiūros 

(Bučaitė-Vilkė, Tereškinas, 2011, Socialiniai tyrimai 2017) ir lyčių stereotipų (Blau, Kahn, 2016). 

Finansinę moterų padėtį senyvame amžiuje apsunkina ir menkesnis nei vyrų įsitraukimas į darbo 

rinką. Užimtumo lygis asmenų, vyresnių nei 65 metų amžiaus, grupėje, bendrai paėmus, yra 

nedidelis. Jis siekia 6 proc., tačiau vyrai dirba beveik dvigubai dažniau (9 proc.), nei moterys 

(5 proc.) (Socialiniai tyrimai, 2017). 

Lietuvoje trys iš penkių pagyvenusių žmonių, kurie gyvena globos įstaigoje, yra moterys. Jos sudaro 

beveik tris ketvirtadalius 70 metų amžiaus ir vyresnių asmenų. Tačiau globos įstaigose 

suaugusiems asmenims su negalia gyvena daugiau vyrų nei moterų (3,6 tūkst. vyrų ir 3 tūkst. 

moterų) (Statistikos departamentas, Moterys ir vyrai, 2017). Prognozuojamas pagyvenusių asmenų 

dalies didėjimas tampa dideliu iššūkiu socialinei politikai ir socialinių paslaugų organizavimui, kuris 

yra pripažįstamas kuriant savivaldybių strateginės plėtros ir veiklos planus ir susiejamas su 

demografiniams visuomenės pokyčiais ir emigracija. 

Lyčių aspekto poveikis socialinių paslaugų kokybei 

Lietuvos gyventojų lūkesčių dėl globos senatvėje tyrimas rodo, kad vyresnio amžiaus Lietuvos 

gyventojai labiausiai pasitikėtų neformaliais paslaugų teikėjais: artimiausiais šeimos nariais (91 

proc.), ar kitais giminaičiais (70 proc.). Tuo tarpu valstybės / savivaldybių globos įstaigomis, 

atstovaujančiomis formalius paslaugų teikėjus, pasitikėtų 44 proc. apklausoje dalyvavusių asmenų. 

Šis tyrimas atskleidė, kad 40 proc. moterų ir 25 proc. vyrų teigė patys prižiūrėjo arba prižiūri 

pagyvenusį asmenį savo namuose ir 36 proc. moterų ir 24 proc. vyrų lankė pagyvenusį asmenį, 

kuriam reikia globos namuose. Artimąjį slaugantys dirbantieji apklausos dalyviai prisipažino, kad 

norėdami pasirūpinti namuose esančiais globojamaisiais naudoja savo laisvalaikį: pietų pertraukas, 

savaitgalius ir atostogas (Socialiniai tyrimai 2017). Apie 75 proc. moterų ir 48 proc. vyrų prižiūri 

pagyvenusius artimuosius ir patiria įvairius darbo, globos ir asmeninio gyvenimo derinimo iššūkius. 

Lyčiai neutralių socialinių paslaugų privalumai ir trūkumai 

Strateginiuose dokumentuose pripažįstama, kad demografinė padėtis – gyventojų mažėjimas (dėl 

žemo gimstamumo ir emigracijos) ir senėjimas – daro poveikį savivaldybių socialinei politikai, 

skatindama teikti paslaugas bendruomenei ir užtikrinti jų kokybę. Kai kurios savivaldybės, 

pavyzdžiui, Alytaus miesto, socialinių paslaugų poreikio analizė nurodo, kad asmenims su negalia 
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reikalingos tokios pačios socialinės paslaugos, kaip ir senyvo amžiaus žmonėms: pagalbos į namus, 

dienos socialinės globos, transporto, aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis, būsto 

pritaikymo neįgaliųjų poreikiams ir kitos paslaugos. Būsto ir aplinkos pritaikymo senyvo amžiaus 

asmenų priežiūrai poreikį ypatingai pabrėžia neformalieji globėjai, artimuosius prižiūrintys 

namuose (Socialiniai tyrimai, 2017). Yra savivaldybių, pavyzdžiui, Akmenės rajono, kurios NVO 

rėmimo programose yra numačiusios nuostatą dėl NVO paslaugų teikimo pagyvenusiems 

žmonėms. Šios NVO teikiamos paslaugos vertinamos kaip veiksmingesnės, nes atliepia 

individualius atskirų socialinių grupių asmenų poreikius. Tačiau lyties aspektas formuojant 

socialinių paslaugų paketus senyviems ir neįgaliems asmenims nėra įvertintas. Jo nėra ir NVO 

rėmimo programose, aptariančiose socialinių paslaugų teikimo gaires neįgaliems ir pagyvenusiems 

asmenims. 

Senyvo amžiaus asmenys, neįgalieji, vaikai iš rizikos šeimų ir rizikos šeimos įvardijami kaip 

pagrindinės tikslinės grupės, atsižvelgus į kurių padėtį, formuojama socialinės atskirties mažinimo 

politika savivaldybėse. Strateginiuose planuose apibrėžiami esminiai tikslai: užtikrinti socialinės 

paramos kokybę ir prieinamumą, bet tiesiogiai nesiejami su lyčių lygybės prioritetais. Nėra 

pateikiama ir statistika lyčių pagrindu. Nors tam tikras, netiesiogines sąsajas su lyčių lygybės 

tikslais, siekiant palengvinti globos, darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, galima pastebėti. 

Sociologiniai tyrimai rodo, kad apie 40 proc. moterų ir apie 25 proc. vyrų pagyvenusį asmenį 

prižiūri savo namuose, o 35 proc. moterų ir apie 24 proc. vyrų - artimojo namuose. Ir tai, pasak 

apklausos dalyvių, yra tarsi antrasis, psichologiškai ir fiziškai varginantis darbas. Tyrimas rodo, kad 

priežiūros paslaugos ar jų trūkumas neproporcingai daro neigiamą poveikį moterų padėčiai, joms 

sudėtinga derinti ne tik profesinius įsipareigojimus su artimojo slauga namuose, bet ir asmeninį 

gyvenimą, tenka aukoti laiką, kurį galima būtų skirti savo šeimai, tai yra vyrui ir vaikams (Socialiniai 

tyrimai, 2017). Šiame kontekste ypač įdomi atrodo Tauragės rajono savivaldybės strateginiame 

dokumente daroma išvada, kad namuose teikiamų paslaugų jos gyventojams nereikia, nes negalią 

turinčiais ir kitais, globos reikalaujančiais asmenimis, pasirūpina jų šeimos nariai. Tačiau taip 

vykdoma socialinė politika ženkliai sumažina globos pareigų turinčių asmenų (dažniausiai moterų) 

galimybes aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir gilina socialinę atskirtį. 

Globos paslaugų plėtra savivaldybėse yra būtina siekiant padėti darbingo amžiaus moterims ir 

vyrams derinti darbo ir globos įsipareigojimus ir tenkinti asmeninio gyvenimo poreikius. Todėl 

reikalingos priemonės, padedančios kelti paslaugų teikėjų profesines kompetencijas, diferencijuoti 

pagalbos namuose paslaugas pagal savitus paslaugų gavėjų poreikius (pavyzdžiui, atsižvelgus į lytį), 

rinktis lanksčias darbo formas ir pan. 

Daugelis savivaldybių numato diegti ir tobulinti elektroninių paslaugų sistemą. Tačiau mokslininkai 

atkreipia dėmesį, kad ši iniciatyva taip pat turi būti pritaikyta gyventojų poreikiams. Reprezentatyvi 

Lietuvos gyventojų apklausa apie lūkesčius dėl globos senatvėje parodė, kad tik vienas iš keturių 

Lietuvos gyventojų senatvėje norėtų gauti kai kurias paslaugas elektroniniu būdu. Dažniausiai tai 

buvo jaunesni, gaunantys didesnes pajamas arba didmiesčiuose gyvenantys asmenys. Trečdalis 

apklaustųjų tokių paslaugų nepageidavo kategoriškai, ypatingai vyresnio amžiaus, mažesnes 
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pajamas gaunantys, miestelių ir kaimo gyventojai. Vienam iš dešimties respondentų tokios 

paslaugos būtų tiesiog neprieinamos, nes jie nurodė nemokantys naudotis kompiuteriu (Socialiniai 

tyrimai, 2017, p.3). 

Savivaldybių strateginiuose plėtros ir veiklos planuose yra numatytos trumpalaikės socialinės 

globos paslaugos sutrikusio intelekto (protine negalią turintiems) asmenims. Šios priemonės 

glaudžiai susijusios su lygių galimybių politikos tikslais, nes didina paslaugų neįgaliesiems 

prieinamumą. Tačiau neatsižvelgus į savitus merginų ir vaikinų, turinčių protinę negalią, poreikius 

priemonės gali nebūti pakankamai veiksmingos. Pavyzdžiui, psichinės sveikatos sektoriuje 

dirbantys ekspertai pastebi, kad lytinio švietimo priemonės yra itin aktualios merginoms su protine 

negalia dėl galimo seksualinės prievartos pavojaus. 

Yra savivaldybių (pavyzdžiui, Alytaus miesto ir Jonavos rajono), kurios strateginiuose 

dokumentuose pabrėžia socialinio teisingumo, žmogaus teisių užtikrinimo, lygiateisiškumo ir 

nediskriminavimo principus. Jais ketinama vadovautis teikiant paslaugas įvairioms socialinėms 

rajono gyventojų grupėms ir sudarant galimybes integruotis į visuomenę, nežeminant žmogiškojo 

orumo, užtikrinant orias gyvenimo sąlygas. Šie principai įvardinami kaip savivaldybės socialinės 

apsaugos programos įgyvendinimo rezultatas (Jonavos rajono savivaldybė), bet nenurodomi 

pamatuojami rezultatai, kas siūloma lyčių aspekto integravimo metodologijoje, kurie leistų stebėti 

pažangą sprendžiant socialinių paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo klausimus. 

Beveik visos savivaldybės į bendrą socialinių paslaugų paketą arba NVO paramos nuostatus 

įtraukia smurto artimoje aplinkoje klausimus. Lyčių aspektas juose dažniausiai iškyla kalbant apie 

krizes šeimoje patiriančias motinas ir nepilnametes, susilaukusias vaikų. Tokiu būdu apibrėžiant 

tikslines grupes atsiranda lyties, socialinio šeiminio statuso ir amžiaus sąsajos, padedančios tiksliau 

apibrėžti paslaugų naudos gavėjus. Siekiant spręsti įvardintas problemas siūloma plėtoti dienos ir 

trumpalaikes socialines paslaugas. Tokia poveikio priemonės formuluotė neturi jokių tiesioginių 

sąsajų su klausimais, kuriuos ketinama spręsti, bet leidžia numanyti, kad paslauga prievartą 

patyrusioms moterims suteiks saugų prieglobstį ir įgalins išeinant iš smurtinių santykių. Alytaus 

miesto savivaldybės strateginiame plėtros plane įtrauktos paslaugos nuo prekybos žmonėmis 

nukentėjusiems asmenims. Tačiau sąsajos su lyčių lygybės tikslais įgyvendinant paslaugų 

prieinamumo ir kokybės priemones nėra nurodytos. Akmenės rajono savivaldybėje nėra krizių 

centro, todėl nėra teikiama laikino apgyvendinimo paslauga ir krizių įveikimo pagalba. Kai kuriose 

savivaldybėse (pavyzdžiui, Vilniaus miesto, Ukmergės rajono savivaldybėse) parengtos specialios 

smurto prevencijos ir apsaugos nuo smurto programos, tačiau lyties aspektai jose neišskiriami. 

Poveikio moterims ir vyrams įvertinimo trūkumas 

Kai kurios savivaldybės nurodė, kad jų teikiamos paslaugos stiprina lyčių lygybę. Pavyzdžiui, 

Tauragės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendinama priemonė ,,Moterų krizių centro 

veiklos užtikrinimas“. Centras teikia paslaugas krizinėje situacijoje atsidūrusioms moterims ir jų 

vaikams. Šiuo tikslu įrengti trys kambariai, skirti moterų su vaikais apgyvendinimui. Tokio pobūdžio 

paslaugos iš tiesų yra svarbios teikiant pagalbą nuo smurto artimoje aplinkoje nukentėjusioms 
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moterims. Tačiau pateikiant paslaugos vertinimo kriterijus nurodoma, kad per metus šia paslauga 

pasinaudos 12 asmenų (Tauragės rajono savivaldybės 2017–2019 m. veiklos planas), o tai yra labai 

žemas įgyvendinimo rodiklis. Jis kelia abejonių, ar paslauga turės reikšmingą poveikį teikiant 

pagalbą nukentėjusiems asmenims. 

Jonavos rajono savivaldybės strateginiuose dokumentuose nurodyta priemonė „Kompleksinė 

paslauga šeimai“, kuri įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ESF investicijų veiksmų programos 8 

prioritetą „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“. Tikslinė šios priemonės grupė – krizę 

išgyvenančios šeimos (socialinės rizikos, turinčios neįgalų šeimos asmenį, kenčiančios nuo žalingų 

įpročių, daugiavaikės, pabėgėlių ir kt). Ją įgyvendinant numatoma teikti kompleksines pozityvios 

tėvystės, socialinių įgūdžių ugdymo, sociokultūrines, mediacijos, informavimo ir konsultavimo 

paslaugas bei pagalbą specialių poreikių narius turinčioms šeimoms. Jos labai svarbios siekiant 

socialinės įtraukties tikslų. Tačiau nėra numatyti stebėsenos mechanizmai, leidžiantys išsiaiškinti 

šių paslaugų poveikį moterims ir vyrams. Ši analizė būtų svarbi vertinant paslaugų kokybę ir padėtų 

veiksmingiau panaudoti turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. 

Apibendrinant tenka konstatuoti, kad siekdamos visuomenės gerovės, savivaldybės stengiasi 

gerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę. Šie tikslai yra susiję su lyčių lygybės politikos 

prioritetais, tokiais kaip šeimos ir darbo derinimas, moterų užimtumo didinimas, laiko, skiriamo 

mokamam, nemokamam darbui ir socialinei veiklai tolygus paskirstymas tarp moterų ir vyrų ir pan. 

Tačiau tiesiogiai strateginiuose planuose šios sąsajos niekur nenurodomos. Dokumentuose nėra 

pažymima, kad lyčių aspekto integravimas padeda geriau atliepti žmonių poreikius, didinti 

paslaugų kokybę ir prieinamumą. Formuojant savivaldybių politiką pasirenkami lyčių požiūriu 

neutralūs kiekybiniai rodikliai, kurie neleidžia įvertinti, ar teikiamos paslaugos atliepia savitus 

skirtingų gyventojų grupių poreikius. Siekiant atsakyti į šį klausimą būtina vykdyti stebėseną, kuri 

padėtų išsiaiškinti paslaugų poveikį jų gavėjams – moterims ir vyrams: kokios yra išteklių 

paskirstymo tendencijos (ar jais vienodai naudojasi abiejų lyčių atstovai), ar nenutinka taip, kad 

teikiant paslaugas ir skirstant išteklius esamas atotrūkis tarp moterų ir vyrų didėja užuot būtų 

mažinamas. 

Geras valdymas ir lyčių lygybė 

Nagrinėjant savivaldybių strateginius plėtros ir veiklos planus tirta, kaip lyčių lygių galimybių 

nuostatos integruotos į savivaldybių darbo tvarką siekiant valdymo kokybės tikslų, kokia lyčių 

lygybės samprata remiamasi formuojant dokumentų turinį. 

2016–2017 m., vykdydamas projektą „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos politikos 

įgyvendinimo vertinimas ir integracijos procesų stebėsena“, Lietuvos socialinio centro (LSTC) 

Etninių tyrimų institutas atliko kiekybinę savivaldybių apklausą. Pagrindinis šio tyrimo tikslas buvo 

išsiaiškinti, ar savivaldybės pasirengusios užsieniečių integracijai, tačiau papildomai teirautasi ir 

apie savivaldybių strateginiuose plėtros planuose įtrauktas lyčių lygybės ir lygių galimybių 

priemones. Akmenės rajono savivaldybės atsakymuose buvo nurodyta, kad tokių priemonių nėra, 

savivaldybė nefinansuoja lyčių lygybės ir lygių galimybių iniciatyvų, o savo darbuotojus į mokymus 

lyčių lygybės tema siunčia, kai juos rengia kitos organizacijos ne savivaldybės iniciatyva. Kitos 
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savanoriškai apklausoje dalyvavusios savivaldybės (Alytaus miesto, Jonavos, Pasvalio, Visagino 

rajonų ir Vilniaus miesto) teigė, kad lyčių lygybės ir lygių galimybių priemonės yra įtrauktos į 

strateginius planus. Alytaus miesto ir Vilniaus miesto savivaldybės priemones, susijusias su lyčių 

lygybe ir lygiomis galimybėmis, finansuoja savivaldybės biudžeto lėšomis, o kitos savivaldybės 

randa alternatyvių šaltinių. Visos savivaldybės teigė palaikančios iniciatyvas dėl darbuotojų 

apmokymo lyčių lygybės ir lygių galimybių klausimais, bet pačios tokių mokymų neorganizuoja ir 

nefinansuoja Jos darbuotojus siunčia į kitų institucijų ar organizacijų rengiamus mokymus (LSTC, 

Etninių tyrimų institutas, 2017) 

Savivaldybių plėtros ir veiklos planuose yra numatytas efektyvaus viešo valdymo prioritetas. Jam 

įgyvendinti numatytos priemonės, skirtos stiprinti viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas 

teikiančių įstaigų žmogiškuosius išteklius ir užtikrinti, kad teikiamos viešojo administravimo ir 

viešosios paslaugos būtų prieinamos ir veiksmingos (Akmenės rajono savivaldybė). Dokumentuose 

minimos ir priemonės, skirtos kelti darbuotojų kvalifikacijai, įgyvendinti iniciatyvas, padedančias 

stiprinti specialistų kompetencijas, taip pat įtraukti bendradarbiavimo su NVO projektai. Tačiau 

lyčių lygybės ir lygių galimybių tikslai nėra integruoti į siūlomas priemones.  

Kai kuriose savivaldybės lygių galimybių aspektai integruojami į viešųjų paslaugų teikimo paketus. 

Pavyzdžiui, Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų priemonių plane numatyta organizuoti 

mokymus lygybės klausimais, aptariant lygiateisiškumo principus ir diskriminacijos prevencijos 

klausimus. Numatomas paslaugos gavėjų skaičius – 25 asmenys. Ši priemonė yra tiesiogiai susijusi 

su lyčių lygybės tikslais ir uždaviniais, tačiau nėra aišku, ji vykdoma nuolat ar tėra vienkartinė 

iniciatyva, kokią tikslinę grupę planuojama įtraukti ir kokia yra numatoma nauda gavėjams. 

Jonavos rajono savivaldybės veiklos plane 2017–2019 m. konstatuojama, kad savivaldybės 

administracija ir jai pavaldžios institucijos vadovaujasi Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymu ir siekia visas viešąsias paslaugas teikti laikantis nediskriminavimo dėl lyties, 

rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 

negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų. Formalus lyčių lygybės 

deklaravimas yra svarbus žingsnis formuojant viešųjų paslaugų politiką, užtikrinant jų prieinamumą 

ir kokybę. Tačiau vien jo nepakanka. Būtina turėti aiškius stebėsenos mechanizmus, kurie padėtų 

įvertinti, kaip šios politikos nuostatos vykdomos, remiantis kuo matuojami pasiekimai, kaip 

užtikrinama, kad moterų ir vyrų lygių galimybių principai nėra pažeidžiami įgyvendinant 

strateginius tikslus ir uždavinius. Būtent šių kontrolės instrumentų Jonavos rajono savivaldybės 

veiklos plane 2017–2019 m. ir pasigendama. 

Siekiant diegti lyčių lygių galimybių principus, Pasvalio rajone buvo patvirtintas savivaldybės 

administracijos darbo reglamentas, kuriame yra skyrius „Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir 

vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonės“ (Administracijos direktoriaus įsakymas, 

2017). Šiuo dokumentu įtvirtintos diskriminacijos prevencijos nuostatos priimant į darbą 

savivaldybėje, sudarant darbo sąlygas, galimybes tobulinti kompetencijas, persikvalifikuoti, 

išdėstyti reikalavimai taikyti vienodus kriterijus vertinant darbo rezultatus ir atestuojant 

darbuotojus, mokant vienodą atlygį už vienodos vertės darbą, taikyti priemones apsaugančias 
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darbuotojus nuo įvairių formų priekabiavimo ir t. t. Darbo reglamente numatytos procedūros, kaip 

pranešti administracijos direktoriui apie patirtą diskriminacijos atvejį, įvertinti pranešimą ir 

apsaugoti nukentėjusį asmenį. Tai labai pažangi savivaldybės iniciatyva, kuria aktyviai siekiama 

diegti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principais pagrįstą darbo kultūrą, pagrįstą aiškiomis 

darbuotojų teisių apsaugą užtikrinančiomis procedūromis ir jų priežiūros mechanizmais. 

Pasvalio rajono savivaldybėje lyčių lygių galimybių nuostatos įtvirtintos ir bendruomenių rėmimo 

programos uždavinyje „Pagerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus supratimą apie lyčių 

lygybės ir nediskriminavimo principų taikymą ir sustiprinti gebėjimus atpažinti bei šalinti 

diskriminavimo apraiškas“. Juo numatoma gerinti visuomenės, verslo ir viešojo sektoriaus 

supratimą apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų taikymą ir stiprinti gebėjimus atpažinti 

bei šalinti diskriminavimo apraiškas. Vertinant šio uždavinio įgyvendinimo rezultatus, numatyti 

rodikliai: 

 Renginiuose, skatinančiuose moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo 
rinkoje, dalyvavę asmenys, siekiant, kad mokymuose dalyvautų ne mažiau, kaip 40 proc. 
tos pačios lyties asmenų.  

 Renginių, skatinančių moterų ir vyrų lygybę bei diskriminacijos mažinimą darbo rinkoje, 
skaičius.  

Visagino m. savivaldybės strateginiuose dokumentuose lygių galimybių nuostatos integruotos 

siekiant ilgalaikių socialinių ir ekonominių tikslų. Tikslo gerinti viešojo administravimo sistemą ir 

didinti veiklos efektyvumą, nutarta siekti vykdant mokymus ir priemones, padėsiančias nuosekliai, 

kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų lygybės bei lygių galimybių klausimus visose 

srityse. Pasiekimams įvertinti numatyti rodikliai: skundų dėl moterų ir vyrų nelygybės mažėjimas ir 

NVO projektų lyčių lygybės srityje parama. Tačiau Europos lyčių lygybės instituto rekomendacijose 

dėl lyties aspekto vertinimo, pažymėta, kad svarbiausiu rodikliu siekiant matuoti siūlomų 

priemonių poveikį lytims yra atotrūkio tarp išteklių paskirstymo. Skundų mažėjimo rodiklis gali 

paslėpti gilesnes problemas, kodėl žmonės neteikia skundų ar nesikreipia, kai patiria 

diskriminaciją, dėl baimės prarasti darbą, nenoro patirti galimų didesnių nemalonumų, santykių su 

darbdaviu ir/ar bendradarbiais pablogėjimu ir pan. 

Siekiant gerinti visuomenei teikiamų paslaugų kokybę, didinti atitikimą žmonių reikmėms ir vystyti 

išmanaus miesto koncepciją, numatyta periodiškai vykdyti tyrimus ir apklausas, kurios leistų 

nustatyti gyventojų pasitenkinimo lygį savivaldybės administracijos ir įstaigų teikiamomis 

viešosiomis paslaugomis ir jų poreikį. Šiuos duomenis svarbu būtų išskirti lyčių aspektu, tuomet 

rastųsi galimybė įvertinti, ar paslaugos vienodai pasiekia moteris ir vyrus ir koks yra jų poveikis 

skirtingoms grupėms.  

Savivaldybės nėra linkusios investuoti į iniciatyvų, skirtų lyčių lygybės ir lygių galimybių 

įgyvendinimui, viešinimą. Reta savivaldybė savo biudžeto lėšomis remia nevyriausybinių 

organizacijų projektus šia tema. Kaip gerąjį pavyzdį galima būtų paminėti Tauragės rajono 

savivaldybės bendradarbiavimą su Tauragės Moters užimtumo ir informacijos centru, dalinai 
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paremiant projektą ,,Vienodos galimybės visiems“. Vykdant jį buvo atlikta apklausa ,,Lyčių 

vaidmenys ir stereotipai“ (apklausta 300 respondentų), siekiant išsiaiškinti Tauragės rajono 

gyventojų nuostatas vyrų ir moterų lygybės klausimais. Apklausos rezultatai buvo viešinami per 

vietinį radiją, socialinius tinklus ir viešas diskusijas savivaldybėje. 

Apibendrinant šio skyriaus įžvalgas galima teigti, kad didžioji dauguma savivaldybių viešo 

administravimo kokybės klausimų nesieja su lyčių lygių galimybių užtikrinimo principais. 

Darbuotojų kompetencijos šiais klausimais keliamos ad hoc principu ir nenuosekliai, naudojantis 

kitų, projektus vykdančių organizacijų pasiūlymais. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis 

organizacijomis, dirbančiomis moterų ir vyrų lygių galimybių politikos įgyvendinimo srityje, yra 

vangus, veikiau proginis nei strateginis. Viešo valdymo kokybės gerinimo krypčiai nustatyti retai 

kada pasitelkiamos gyventojų apklausos ir / ar tyrimai, o renkant informaciją duomenys nėra 

išskirstomi lyčių aspektu. 

Apibendrinimas 

Aptarus savivaldybių strateginius plėtros ir veiklos planus, nevyriausybinių organizacijų paramos 

nuostatus ir merų ataskaitas ryškėja, kad visos strateginiuose dokumentuose numatytos 

priemonės neatsižvelgia į moterų ir vyrų padėties savitumus. Šis lyties aspektų ignoravimas 

pateikiamas kaip siekis užtikrinti visiems vienodas galimybes ir vengti kliūčių moterims ir vyrams 

būti socialiai aktyviems ir pilietiškiems. Tačiau lyčių (ne)lygybės problemas tiriantys mokslininkai 

pabrėžia, kad lyčiai neutralių kategorijų vartojimas, suteikia prielaidas lygių galimybių politiką 

klaidingai aiškinti kaip visiems gyventojams skirtą vienodą politiką („įtraukimo požiūris“). Taikant 

lyties požiūriu „neutralią“ perspektyvą savivaldybių socialinei ir ekonominei politikai formuoti, iš 

esmės palaikoma lyčių tvarka, kuri remiasi stereotipinėmis, hegemoninėmis vyriškumo normomis 

ir jas reprodukuoja. Mokslininkai Lietuvą priskiria visuomenėms, kurioms būdinga patriarchalinė ir 

paternalistinė lyčių tvarka, pasižyminti tradiciniu lyčių vaidmenų supratimu ir esamų lyčių santykių 

natūralizavimu. Stokojant politinės valios, pokyčiai tokiose visuomenėse lyčių lygybės nuostatų 

įtvirtinimo kryptimi vyksta ypatingai lėtai (Bučaitė-Vilkė, 2012, p. 30-31). Todėl ypač svarbu 

užtikrinti, kad savivaldybių plėtros politikoje lyčių lygių galimybių tikslai būtų integruojami 

nuosekliai ir kryptingai. 

Rengdamos strateginius plėtros ir veiklos planus, savivaldybės vadovaujasi Europos Sąjungos ir 

Lietuvos valstybės strateginiais dokumentais, kuriuose lyčių lygybės principai yra integruoti. Tačiau 

jų nėra daugelio savivaldybių strateginiuose dokumentuose: lyčių lygybės tikslai juose nėra susieti 

nei su vertikaliais, nei su horizontaliais prioritetais ar tikslais. Taip nutinka todėl, kad lyčių lygybės 

politikos tikslai nacionalinio lygmens strateginiuose dokumentuose nėra aiškiai ir tiesiogiai 

suformuluoti, o horizontaliųjų principų taikymas didžiąja dalimi priklauso nuo politinės valios 

kiekvienoje savivaldybėje, kuri tuo tarpu nėra labai palanki. Tik dvi savivaldybės iš dešimties, 

rengdamos strateginius dokumentus, referavo į LR moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, kuris 

įtvirtinta prievolę savivaldybėms įgyvendinti moterų ir vyrų lygių galimybių tikslus ir uždavinius 

strateginiuose plėtros ir veiklos planuose.  
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Visi strateginiai plėtros planai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta 

strateginių dokumentų rengimo metodika. Tačiau joje nėra pateikti metodai, vadovaujantis kuriais 

būtų integruojamos lyčių lygybės ir lygių galimybių nuostatos. Šių principų nepakanka deklaruoti. 

Reikalingi aiškūs kriterijai, stebėsenos mechanizmai, atsakingų asmenų motyvacija ir specializacija 

(Paulauskas, 2017a, p. 8), kurių šiuo metu savivaldos lygiu labai trūksta. Kai kurios savivaldybės 

teigia, kad siūlomos švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų priemonės nepažeidžia lyčių lygių 

galimybių principo, bet nenurodo vertinimo metodų ir rodiklių, kurie leistų įsitikinti šio teiginio 

pagrįstumu. 

Strateginiuose savivaldybių dokumentuose – situacijos aprašyme ar siekiamų rodiklių lentelėse – 

duomenys lyčių aspektu neišskirti. Kai kurios savivaldybės strateginiuose 2017–2019 m. veiklos 

planuose numato pasiekimų rodiklį, pabrėžiantį iki 40 proc. vienos lyties atstovų dalyvavimą 

renginiuose, projektuose ar iniciatyvose (pavyzdžiui Pasvalio rajono savivaldybė). Tačiau 

dažniausiai nurodomas bendras gyventojų skaičius neišskiriant lyties. Tokie rodikliai planuojant 

priemones neatskleidžia, kaip jos siejasi su lyčių lygybės prioritetais, ar daro vienodą poveikį 

moterims ir vyrams, ar pavyksta išvengti nepageidautino atotrūkio kurios nors grupės (ne)naudai. 

Nėra siūlomi ir vertinimo kriterijai ar stebėsenos mechanizmai, galintys užtikrinti lygių galimybių 

principo įgyvendinimą, pavyzdžiui, padedantys mažinti esamą atotrūkį, stebėti, kad jis nedidėtų 

arba leidžiantys išlaikyti norimą būklę. Vertinant lyties aspekto integravimo pasiekimus valdymo 

srityje Lietuva nesiekia Europos Sąjungos vidurkio (Paulauskas, 2017a, p. 8). 

Kai politiniuose dokumentuose trūksta aiškių, statistiniais duomenimis pagrįstų lyčių nelygybės 

problemų įvertinimo, siūlomos problemų sprendimo priemonės pradeda panašėti į pageidaujamų 

„pirkinių sąrašą“, kuris dažniausiai nėra susijęs su konkrečiomis, neatidėliotino sprendimo 

reikalaujančiomis lyčių nelygybės problemomis (Meier, 2006). Būtent tokių konkrečių duomenų, 

išskirtų lyčių pagrindu, priemonių tikslingumui pagrįsti ir stokoja savivaldybių strateginiai 

dokumentai. Nagrinėjant juos, referuota į nacionaliniu mastu atliktus tyrimus, kurių rezultatai rodo 

lyčių nelygybės problemas sprendžiant švietimo, sveikatos, socialinių paslaugų prieinamumo ir 

kokybės klausimus. Tačiau siekdamos pagrindinio strateginio tikslo – visuomenės pažangos – 

savivaldybės turėtų remtis vietiniais, lyčių požiūriu išskaidytais duomenimis. Mokslininkai atkreipia 

dėmesį į lyčių požiūriu neutralios (tiksliau, nejautrios) politikos ribotumus ir nepajėgumą 

veiksmingai spręsti moterų ir vyrų nelygybės problemas. 

Tiriant savivaldybių strateginius dokumentus pastebėta, kad nepaisant lyčių požiūriu neutralių 

formuluočių apibrėžiant priemone, jų įgyvendinimas turi netiesioginių sąsajų su lyčių lygybės 

tikslais ir uždaviniais. Pavyzdžiui, strateginiuose planuose švietimo srityje numatytos neformalaus 

švietimo paslaugos ir jų prieinamumo didinimas (pavėžėjimas) padeda dirbantiems tėvams (ypač 

motinoms) derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Suaugusiųjų neformalaus švietimo priemonės 

taip pat siejasi su lyčių lygybės prioritetu mokytis visą gyvenimą, būti aktyviais piliečiais, 

bendruomenės nariais, dalyvauti bendruomenės veiklose ir mažinti socialinę atskirtį. Tačiau šios 

sąveikos strateginių dokumentuose kūrėjų nėra įsisąmonintos. 
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Savivaldybės strateginiuose plėtros ir veiklos planuose numato priemones, kurios yra skirtos 

didinti sveikatos paslaugų prieinamumą, užtikrinti jų kokybę ir skatinti sveiką gyvenimo būdą. 

Tačiau nepateikia lyties požiūriu išskaidytų duomenų, todėl sudėtinga įvertinti, ar šios paslaugos 

pasiekia žmones, kuriems jų labiausiai reikia, kaip siūlomos priemonės padeda spręsti su gyventojų 

sveikata ir gyvenimo trukme susijusias problemas. Lietuvoje renkami statistiniai duomenys ir 

mokslinių tyrimų įžvalgos rodo, kad moterys ir vyrai susiduria su specifinėmis sveikatos ir 

mirtingumo problemomis. Todėl tikslūs savivaldybės lygiu renkami lyties požiūriu išskaidyti 

duomenys padėtų formuoti kryptingai į tikslines grupes orientuotas ir konkrečių problemų 

sprendimui skirtas priemones, taigi ir efektyviau panaudoti turimus išteklius. 

Prieinamos socialinės paslaugos globojamiems senyvo amžiaus ar / ir neįgalią turintiems šeimos 

nariams taip pat ženkliai palengvina šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimą. Moksliniai tyrimai 

rodo, kad moterys dvigubai dažniau nei vyrai prižiūri senyvus ir negalią turinčius šeimos narius. 

Todėl socialinių paslaugų – globos, priežiūros namuose, dienos centrų ir kitų – prieinamumo 

didinimas sudaro palankesnes galimybes moterims dalyvauti darbo rinkoje ar pilietinėje, 

visuomeninėje veikloje ir mažina atotrūkį tarp moterų ir vyrų užimtumo, bendruomenės gyvenime, 

sprendimų priėmimo srityse ir laiko, skiriamo laisvalaikiui. Savivaldos lygmeniu nustačius, kokie ir 

kur atotrūkiai egzistuoja, siūlomos priemonės padėtų veiksmingiau šalinti įsisenėjusias netolygaus 

išteklių paskirstymo tarp moterų ir vyrų problemas. 

Geras valdymas yra svarbi pažangos visuomenėje prielaida. O nuoseklaus lyčių lygybės tikslų 

integravimas – neatsiejamas pažangos veiksnys, nesvarbu kokiais – ekonominio augimo, gerovės, 

žmogaus teisių ar lygybės – kriterijais ją vertintume. Pasaulio mastu palyginti duomenys atskleidžia 

(Holter, 2014), kad lyčių lygybės pasiekimai visuomenėje reikšmingai koreliuoja su žmonių 

pasitenkinimu gyvenimu, aukštesniu inovacijų lygiu, sėkmingiau įveikiamomis ekonominėmis 

krizėmis, didesniu gimstamumu, efektyviau sprendžiamomis savižudybių problemomis ir kt. Todėl 

siekdamos užsibrėžtų pažangos tikslų savivaldybės turėtų nuosekliai integruoti lyčių lygių 

galimybių principus visuose veiklos administravimo ir politikos formavimo lygmenyse, nustatant ir 

aiškius stebėsenos mechanizmus bei kriterijus, leidžiančius įvertinti iššūkius, kliūtis ir pasiekimus 

lyčių lygybės klausimais.  

Kai kuriose savivaldybėse įtvirtintos nuostatos dėl lyčių lygybės yra geros praktikos pavyzdžiai. 

Pasvalio rajone buvo patvirtintas savivaldybės administracijos darbo reglamentas, kuriame yra 

skyrius „Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo 

priemonės“ (Administracijos direktoriaus įsakymas, 2017). Šiame dokumente įtvirtintos 

diskriminacijos prevencijos nuostatos ir numatytos procedūros apsaugoti nukentėjusį asmenį. 

Panašiai ir Visagino m. savivaldybės strateginiuose dokumentuose, gerinant viešojo 

administravimo sistemą ir didinant veiklos efektyvumą, nutarta siekti lyčių lygybės tikslų ir vykdyti 

mokymus ir priemones, padėsiančias nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai spręsti moterų ir vyrų 

lygybės bei lygių galimybių klausimus visose srityse.  Tačiau daugumoje nagrinėtų savivaldybių 

visuomenės pažangos ir lyčių lygių galimybių politikos tikslų sąsajos tuo tarpu nėra pilnai 

įsisąmonintos, todėl jie arba ignoruojami arba nurodomi gana formaliai. 
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Savivaldybės sprendimai daro didelį poveikį vietos bendruomenės plėtrai, taigi jai priklausančių 

moterų ir vyrų gyvenimo kokybei. Tačiau moterys (merginos, mergaitės) ir vyrai (vaikinai, 

berniukai) dėl istoriškai susiklosčiusios padėties, kultūrinių tradicijų ar stereotipų ne visuomet turi 

vienodas galimybes naudotis ištekliais ir juos kontroliuoti. Siekdami užtikrinti socialinį teisingumą ir 

panaikinti egzistuojančius atotrūkius, sprendimų priėmėjai savivaldos lygiu turėtų nuosekliai 

vykdyti lyčių lygybės politiką ir siekti, kad teikiant paslaugas būtų atsižvelgiama į savitus moterų ir 

vyrų poreikius ir interesus bendruomenėje. Tuo tikslu reikia diegti tokius ekonominės politikos ir 

plėtros planavimo principus, kurie užtikrintų vienodą išteklių paskirstymą visiems bendruomenės 

nariams – tiek moterims (merginoms, mergaitėms), tiek vyrams (vaikinams, berniukams). Viešųjų 

paslaugų efektyvumą svarbu vertinti ne tik pagal jų poveikį bendrai populiacijai, bet ir atsižvelgiant 

į pastarųjų įtaką atskiroms visuomenės grupėms. Būtina teikti vaikų, senyvo amžiaus, negalią 

turinčių šeimos narių priežiūros paslaugas, kurios padeda bendruomenės nariams (ypač moterims) 

derinti šeimos, darbo įsipareigojimus ir sėkmingiau integruotis darbo rinkoje. Svarbu skatinti 

moterų dalyvavimą politikoje ir didinti visuomenės, sprendimų priėmėjų sąmoningumą moterų 

teisių klausimais, įskaitant smurtą lyties pagrindu. Visos savivaldos funkcijos, vienaip arba kitaip 

susijusios su gyventojais, greta kitų kriterijų turėtų būti vertinamos ir pagal tai, kiek jos tenkina 

savitus moterų ir vyrų poreikius. Kiekvienoje savivaldybėje kyla specifinių klausimų, reikalaujančių 

skirtingų sprendimų, todėl būtent savivaldos lygiu turi būti renkami ir lyties požiūriu išskaidyti 

duomenys, kurie leidžia tiksliai nustatyti problemą ir ją spręsti. 
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III. Rekomendacijos 

 Strateginiai savivaldybių plėtros ir veiklos planai rengiami, remiantis LR vyriausybės 

patvirtinta strateginio planavimo metodika (LRV Nutarimas, 2010). Tačiau metodikos 

turinyje vartojamos sąvokos yra lyčiai neutralios, lyčių lygybės prioritetai, tikslai ir principai 

nėra įvardinti. Todėl siūloma papildyti Strateginio planavimo metodiką ir integruoti lyčių 

aspektą į metodikos turinį, nuostatas, įgyvendinimo stebėsenos ir rezultatų pasiekimo 

kriterijus. 

 Siekiant formuoti veiksmingą politiką visuomenės pažanga savivaldybių strateginiuose 

dokumentuose turėtų būti tiesiogiai susieta su lyčių lygių galimybių įgyvendinimo tikslais, o 

pati lyčių lygybės samprata praplėsta, integruojant ne tik „įtraukimo“, bet ir „apvertimo“ 

bei „pakeitimo“ požiūrius. Tai leistų atsižvelgti į skirtingą įvairioms socialinėms grupėms 

priklausančių moterų ir vyrų padėtį (senyvo amžiaus vyrų, neįgalių moterų, kaimo moterų, 

ir kt.) ir lygių galimybių politiką tikslingai papildyti specialiosiomis priemonėmis ir kritiškiau 

įvertinti nusistovėjusią lyčių tvarką, kuri reprodukuoja įvairaus pobūdžio nelygybes ir lyčių 

stereotipus.   

 Savivaldybių plėtros ir veiklos planai, remdamiesi nacionaliniais strateginiais dokumentais, 

siekia integruoti visuomenės gerovės pažangos prioritetus, tačiau jų nesusieja su lyčių 

lygybės tikslais ir uždaviniais. Todėl rekomenduotina susieti pažangos siekius su lyčių 

lygybės tikslais ir priemones formuluoti, siekiant šalinti išteklių paskirstymo ir statuso tarp 

vyrų ir moterų atotrūkį. Ekonomikos augimas, lygių galimybių, žmogaus teisių ir 

visuomenės gerovės principai turi būti inkorporuoti į strateginius tikslus, susiejant juos su 

lyčių lygybės kriterijais kaip antai gyvenimo trukmės skirtumui tarp vyrų ir moterų 

mažėjimu, atlyginimo atotrūkiui šalinimu, vienodų galimybių derinti šeimos ir darbo 

įsipareigojimus užtikrinimui, skirtingų moterų ir vyrų poreikių tenkinimu, atsižvelgiant į jų 

skirtingus  vaidmenis bei pozicijas visuomenėje ir šeimoje, išteklių (darbo, pinigų, galios, 

sveikatos, gerovės, žinių/švietimo, mobilumo, laiko ir kt.) atotrūkiui šalinimu ir užtikrinti 

diskriminacijos dėl lyties  naudotis  pagrindinėmis teisėmis ir laisvėmis prevenciją   

 Norint efektyviai spręsti tiek įsišaknijusias, tiek naujai kylančias problemas savivaldybėse 

svarbu sistemingai rinkti lyčių požiūriu išskaidytus duomenis visose veiklos ir paslaugų 

teikimo srityse. Lyties pagrindu išskaidytų duomenų analizė atskleis faktinius moterų ir vyrų 

padėties panašumus ir skirtumus, paslaugų prieinamumo situaciją ir išteklių paskirstymo 

(dis)balansą. Atlikus tokių duomenų analizę galima identifikuoti tiksliai lyčių nelygybės 

problemą ir formuoti tikslingas priemones konkrečiai moterų ir vyrų nelygybės problemai 

spręsti (pavyzdžiui, 1–2 metų amžiaus grupės vaikų priežiūros paslaugų prieinamumo 

užtikrinimui, siekiant jaunų mamų integracijos į darbo rinką pasibaigus vaiko priežiūros 

išmokoms; šeimos ir darbo derinimo paslaugų užtikrinimui,  sveikatingumo paslaugų 

prieinamumui moterims ir vyrams, jeigu duomenys atskleidžia atotrūkį šioje srityje, 
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atotrūkio tarp moterų ir vyrų mažinimui sprendimų priėmimo srityje ir kt.). Lyčių požiūriu 

išskaidytų duomenų rinkimas ir analizė būtini nustatant paslaugų rūšis ir apimtį, 

atsižvelgiant į abiejų lyčių interesus ir įvertinant jų poveikį moterų ir vyrų situacijai. Tai 

leistų geriau suprasti bendruomenėje vykstančius procesus, tiksliau apibrėžti socialinį 

pažeidžiamų grupių profilį ir nustatyti savitus gyventojų poreikius, kas savo ruožtu suteiktų 

galimybę tikslingiau panaudoti tiek materialinius, tiek žmogiškuosius išteklius. 

 Siekiant išsiaiškinti realią moterų ir vyrų situaciją savivaldybėje, būtina įvertinti kaip 

moterims ir vyrams paskirstomi turimi ištekliai švietimo, sveikatos priežiūros ir sveikatinimo 

paslaugų, socialinių paslaugų ir kt. srityse. Todėl rekomenduojama vertinti siūlomų 

priemonių poveikį moterims ir vyrams, siekiant išsiaiškinti ar siūloma priemonė daro 

vienodą poveikį abiem grupėms, ar mažina atotrūkį arba atvirkščiai didina jau esamą 

atotrūkį (pavyzdžiui,  neproporcingo atstovavimo, nevienodų galimybių gauti išteklius ir 

juos kontroliuoti, šeimos ir darbo derinimo, apmokamo ir neapmokomo darbo netolygaus 

pasiskirstymo ir pan.).  Tokiu būdu būtina tirti įvertinti turimų išteklių paskirstymą 

(biudžeto analizė) ir parengti praktinių veiksmų planą (išteklių paskirstymas pagal 

specifinius moterų ir vyrų poreikius) siekiant panaikinti faktinius moterų ir vyrų padėties 

skirtumus.  

 Savivaldybėse kaupiamus lyčių požiūriu išskaidyti duomenis būtina analitiškai apdoroti, 

apibendrinti ir sistemingai viešinti vietos lygiu. Tai padėtų užtikrinti ne tik vykdomos 

politikos skaidrumą ir atskaitomybę, bet padėtų ugdyti ir gyventojų supratimą lyčių lygybės 

klausimais – atskleistų kylančius iššūkius ir galimus problemos sprendimo būdus, leistų 

Europos Sąjungos ar nacionalinius lyčių lygybės politikos prioritetus susieti su konkrečiais 

žmonių poreikiais ir jų interesus atspindinčiais  klausimais. 

 Diegti savivaldybėse įgyvendinamos politikos rezultatų įvertinimo lyčių lygybės aspektu 

stebėsenos mechanizmus, numatyti kriterijus, leidžiančius pamatuoti pasiekimo rezultatus 

pagal lytį, ir skirti už jų taikymą atsakingus darbuotojus. Užtikrinti, kad šios politikos 

vykdymą kuruotų sprendimų priėmimo galią turintys savivaldybės administracijos atstovai 

mero pavaduotojo arba administracijos direktorius lygmenyje. Svarbu numatyti teisinio 

poveikio priemones už įpareigojimų nevykdymą diegti lyčių lygybės priemonės, atlikti 

poveikio lytims analizę ir stebėti bei vertinti pokyčius, siekiant šalinti atotrūkius tarp 

moterų ir vyrų įvairiose politikos įgyvendinimo srityse ir etapuose.   

 Savivaldybės turi inicijuoti ir reguliariai vykdyti mokymus lyčių lygybės klausimai savo 

darbuotojams ir savivaldybei atskaitingų institucijų darbuotojams. Tokiu būdu bus 

formuojamos bazinės žinios apie lyčių teoriją, Europos ir valstybinę moterų ir vyrų lygių 

galimybių politiką, diskriminacijos dėl lyties teisinius ir socialinius aspektus  ir ugdomi 

gebėjimai praktiškai taikyti lyčių aspekto integravimo ir poveikio lytims vertinimo metodus.  

 Savivaldybės turi  ne tik remti NVO projektus, skirtus lyčių lygybei skatinti, kaip nurodyta LR 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 3 straipsnis. Savivaldybės turėtų įtraukti NVO kaip 
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strateginį partnerį formuojant ir įgyvendinant socialinės politikos priemones (švietimo 

paslaugas, sveikatos ir sveikatinimo, socialines paslaugas) ir atliekant įgyvendinamų 

rezultatų stebėseną. NVO kaip strateginio ir lygiaverčio partnerio įtraukimas į savivaldybių 

politikos formavimo ir įgyvendinimo procesus iš esmės sustiprintų demokratinio valdymo 

procesus vietos lygiu.  
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Priedas Nr. 1 Analizuotų 10 savivaldybių dokumentų sąrašas 

Akmenės raj. savivaldybė 

1. Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 29 d. sprendimas Nr. T-277. 

Akmenės rajono savivaldybės 2016-2021 m. strateginis plėtros planas. Naujoji Akmenė, 

2014.  

2. Akmenės rajono savivaldybės taryba. Sprendimas dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017-

2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo, Nr. T-16(E), 2017-02-29.  

a) Priedas Nr. 1. Švietimo, kultūros, jaunimo reikalų ir sporto paslaugų teikimo programos 

aprašymas.    

b) Priedas Nr. 2. Socialinės apsaugos plėtojimo, skurdo bei socialinės atskirties mažinimo ir 

sveikatos programos aprašymas. 

c) Priedas Nr. 4. Valdymo ir pagrindinių funkcijų vykdymo  programos aprašymas 

3. Akmenės rajono savivaldybės taryba. Sprendimas dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento patvirtinimo. Nr. T-214(E), 2016-10- 13 

4. Akmenės rajono savivaldybės taryba. Sprendimas dėl Akmenės rajono savivaldybės kaimo 

bendruomenių ir visuomeninių organizacijų rėmimo programos įgyvendinimo nuostatų 

patvirtinimo. Nauja  redakcija. Nr. T-128, 2015-05-28 

5. Akmenės rajono savivaldybės 2016 metų veikslo ataskaita.  

 

Alytaus miesto savivaldybė 

6. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014m. lapkričio 27 d.  sprendimas Nr. T-299. Alytaus 

miesto savivaldybės plėtros iki 2020 strateginis planas. 

7. Alytaus miesto savivaldybės taryba. Sprendimas dėl Alytaus miesto savivaldybės strateginio 

2017-2019 m. veiklos plano patvirtinimo. Nr. T-39, 2017-02-09 

a) Priedas Nr. 1. Švietimo programa 

b) Priedas Nr. 2. Sveikatos apsaugos programa 

c) Priedas Nr. 3. Socialinės apsaugos programa 

d)  Priedas Nr. 6. Savivaldybės veiklos programa 

8. Alytaus miesto savivaldybės taryba. Sprendimas dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

veiklos reglamento tvirtinimo. Nr. T-333, 2015-11-19. 
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9. Alytaus m. savivaldybės vadovų darbotvarkė. „Alytus per 2017 metus“ 

http://www.alytus.lt/documents/10180/20019515/Alytus%20per%20metus%20alytus_lt_c

ompressed.pdf 

 

Birštono miesto savivaldybė 

10. Birštono savivaldybės 2013-2020 metų strateginis plėtros planas. Birštonas, 2012. 

11. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-82 2017-04-24. Birštono savivaldybės 

2017-2019 strateginis veiklos planas.  

12. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-30 2015-02-27. Birštono savivaldybės 

tarybos veiklos reglamentas. 

13. Birštono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl nevyriausybinių 

organizacijų atrankos projektui „Paslaugų šeimai plėtojimas Birštono savivaldybėje“ 

įgyvendinti komisijos ir tvarkos aprašo tvirtinimo. Nr. AV-335, 2016 -11-08.  

14. Birštono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-88, 2017-04-24. Birštono savivaldybės 

merės Nijolės Dirginčienės 2016 m veiklos ataskaita. 

 

Jonavos rajono savivaldybė 

15. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-186, 2011-05-26. Jonavos rajono 

savivaldybės ilgalaikis strateginis plėtros planas iki 2021. Jonava, 2011. 

16. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-4, 2017-02-09. Jonavos rajono 

savivaldybės 2017-2019 m. veiklos planas.  

a) Priedas Nr. 1. Švietimas, kultūra ir sportas 

b) Priedas Nr. 2. Socialinės apsaugos plėtojimas 

c) Priedas Nr. 3. Sveikatos apsauga 

d) Priedas Nr. 8. Savivaldybės valdymas ir pagrindinių funkcijų vykdymas 

17. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-0170, 2015-06-25, dalinai 

pakeistas sprendimu Nr. 1TS-314, 2016-12-22, dalinai pakeistas Nr. 1TS-130, 2017-05-25. 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas 

18. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1TS-129, 2017-05-25. Jonavos rajono 

savivaldybės mero 2016 metų veiklos ataskaita 

 

http://www.alytus.lt/documents/10180/20019515/Alytus%20per%20metus%20alytus_lt_compressed.pdf
http://www.alytus.lt/documents/10180/20019515/Alytus%20per%20metus%20alytus_lt_compressed.pdf
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Pasvalio rajono savivaldybė 

19. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-112, 2014-06-25. Pasvalio rajono 

plėtros iki 2020 m. strateginis planas. Pasvalys, 2014. 

20. Pasvalio savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-221, 2016-11-23. Pasvalio rajono 

savivaldybės 2017-2019 strateginis veiklos planas. 

21. Pasvalio savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-86, 2009-05-13 d., nauja redakcija Nr. T1-

93, 2015-08-27. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentas. 

22. Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Įsakymas dėl administracijos 

direktoriaus 2007 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. DV-9 „Dėl Pasvalio rajono savivaldybės 

administracijos darbo tvarkos reglamento ir vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ 

pakeitimo, Nr. DV-163, 2017-02-28.  

23. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-63, 2016-03-30. Dėl Pasvalio rajono 

nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarko aprašo 

patvirtinimo.  

24. Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-73, 2017-03-31. Pasvalio rajono 

savivaldybės tarybos, kolegijos ir mero 2016 m. veiklos ataskaita. 

 

Rietavo rajono savivaldybė 
 

25. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-216, 2010-10-21. Rietavo savivaldybės 

strateginis plėtros planas iki 2016 m. Rietavas, 2010. 

26. Rietavo savivaldybės 2017-2019 m. strateginis veiklos planas  

27. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-146, 2015-11-19. Dėl Rietavo savivaldybės 

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo 

28. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-34, 2016-03-17. Dėl nevyriausybinių 

organizacijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo.  

29. Rietavo savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-68, 2017-04-27. Rietavo savivaldybės 

tarybos 2016 m. veiklos ataskaita 

Tauragės rajono savivaldybė 

30. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-667, 2013-04-24. Tauragės rajono 

savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams. 



43 
 

31.  Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-20, 2017-02-01 (keista sprendimais 

Nr. 1-77, 2017-03-15, Nr. 1-161, 2017-05-17; nr. 1-226, 2017-06-19). Tauragės rajono 

savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos planas 

32. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-365, 2016-12-21. Dėl Tauragės 

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.  

33. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr.1-84. Tauragės rajono savivaldybės 

mero ir tarybos 2016 metų veiklos ataskaita. 

Ukmergės rajono savivaldybė  

34.  Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-76, 2015-06-25. Ukmergės rajono 

savivaldybės ilgalaikės plėtros strategija 2014-2020 m. Ukmergė, 2015.  

35. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-17, 2017-02-23. Dėl Ukmergės 

rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 m. patvirtinimo.  

36. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-91, 2015-06-25 (Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos 2017-09-21 sprendimo Nr. 7-213 redakcija. Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamentas.  

37. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-74, 2014-03-27 (Ukmergės rajono 

savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. 7-21 redakcija). Ukmergės rajono 

savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų atrankos konkurso nuostatai 

38. Ukmergės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 7-13, 2016-01-28.  Dėl Ukmergės 

rajono smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems 

asmenims 2016-2020 metų programos ir jos priemonių plano patvirtinimo.  

39. Ukmergės rajono savivaldybė. Veiklos ataskaita 2016.  

Vilniaus miesto savivaldybė  

40. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1778, 2010-11-24.  Vilniaus miesto 

strateginis 2010-2020 metų planas. 

41. Vilniaus miesto tarybos sprendimas Nr. 1-1059, 2017-07-26. Vilniaus miesto savivaldybės 

2017-2019 m. strateginis veiklos planas 

42. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-2070, 2011-04-06. Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo.(Suvestinė redakcija nuo 2017-

05-12)  

43. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 metų veiklos ataskaita. 
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44. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. 1-1002, 2017-06-14. Dėl Vilniaus 

miesto savivaldybės prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems 

asmenims 2017-2021 metų programos patvirtinimo.  

Visagino miesto savivaldybė 

45. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-3, 2016-01-28. Visagino savivaldybės 

2016-2022 m. strateginis plėtros planas. Visaginas, 2016. 

46. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-13, 2017-02-24. Visagino savivaldybės 

2017-2019 metų strateginis veiklos planas.  

47. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-129, 2015-06-25. Dėl Visagino 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo.  

48. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-139, 2017-06-27. Dėl visuomeninių 

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano 

įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo 

Visagino savivaldybėje aprašo ir Visagino savivaldybės išplėstinės seniūnaičių sueigos 

nuostatų patvirtinimo.  

49. Visagino savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-65, 2017-04-28. Visagino savivaldybės 

mero 2016 m. veiklos ataskaita.  

 

 

 

 

 

 


