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ĮŽANGOS ŽODIS

2019 metai – tai paskutiniai pilni kalendoriniai mano – ly-
gių galimybių kontrolierės – darbo metai. Todėl, kaip ir 
kasmet, šioje ataskaitoje pristatau Jums pagrindinius Ly-
gių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbus.

Dirbome nuosekliai ir strategiškai, daug dėmesio skyrė-
me gyventojų informavimui, todėl rezultatai tikrai džiu-
gina. Lyginant su 2018 metais, daugiau nei penktadaliu 
padidėjo visuomenės pasitikėjimas Tarnyba. 2019 metais 
sulaukta virš 800 kreipimųsi raštu. Dar tiek pat – telefonu 
arba atvykus į Tarnybą. 

Ir toliau vykdėme švietėjišką ir prevencinę veiklą, įgy-
vendinome įvairias sąmoningumo didinimo iniciatyvas. 
Pavyzdžiui, 2019 metais surengta kampanija „#Nau-
jiStandartai“, kuri buvo pristatyta didžiausioje persona-
lo vadybos lyderiams skirtoje konferencijoje „HR Savaitė 
Lietuva“. Kartu su partneriais Tarnyba inicijavo „Lygių ga-
limybių sparnų“ standartą, leidžiantį organizacijoms įver-
tinti savo pasiekimus lygių galimybių srityje. 

Tarnyba taip pat parengė „Vadovėlių ir kitų mokymo(-si) 
priemonių vertinimo lyčių aspektu studiją“, kuri atskleidė, jog mokymo(-si) priemonėse reikšmingai 
skiriasi moterų ir vyrų reprezentavimo kontekstai bei socialiniai vaidmenys. Minėta studija buvo 
pristatyta Europos Komisijos bendrųjų vertybių ir įtraukaus ugdymo darbo grupėje Briuselyje kaip 
gerosios praktikos pavyzdys. 

Paminėtina ir tai, kad Tarnyba kartu su partneriais įgyvendino sąmoningumo didinimo kampaniją 
„Moterys moterims“, kurios metu sukurtas pirmasis Lietuvoje smurtą patyrusių moterų tarpusavio 
pagalbos forumas www.moterysmoterims.lt. Per du metus nuoseklaus darbo pavyko sušvelninti 
visuomenės priešišką požiūrį į smurtą patyrusias moteris. Reprezentatyvus visuomenės nuomonės 
apklausos tyrimas atskleidė, kad padidėjo ir smurto atpažįstamumas.  

Išskirčiau ir tai, kad po nelengvų finansinių derybų, užtikrinome Žmonių su negalia teisių stebėsenos 
komisijos prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos veiklą. Deja, papildomas biudžetas, siekiant 
užtikrinti Tarnybos atstovo dalyvavimą minėtame komitete, Tarnybai nebuvo skirtas. 

Teikdama nepriklausomą informaciją tarptautiniams žmogaus teisių apsaugos mechanizmams, Tar-
nyba stiprino savo pozicijas kaip nepriklausomą žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje atliekanti insti-
tucija. 2019 metais Jungtinėms Tautoms Tarnyba pateikė dvi ataskaitas. Vienoje jų apžvelgėme lyčių 
lygybės ir smurto lyties pagrindu artimoje aplinkoje problematiką, kitoje – trumpai pristatyta diskri-
minacijos dėl rasės, etninės priklausomybės, kalbos, tautybės, pilietybės ar kilmės situaciją šalyje.  

Esu dėkinga profesionaliai ir žmogaus teisėms pasišventusiai Tarnybos komandai, kuri atsakingai ir 
kruopščiai dirbdama prisideda prie teigiamų pokyčių Lietuvoje. 

Agneta Skardžiuvienė
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I. SITUACIJOS ANALIZĖ

Ši lygių galimybių statistikos ir jos pokyčių apž-
valga padės geriau suprasti, kaip Lietuvoje yra 
užtikrinama faktinė lygių galimybių padėtis. 
Analizuojant pagrindinius rodiklius, bus remia-
masi naujausia prieinama statistika. Nesant 
informacijos apie 2019-uosius, bus naudojami 
2018 metų duomenys.

Europos lyčių lygybės institutas 2019 metais 
paskelbė atnaujintą 2017 metų Lyčių lygybės 
indeksą. Institutas išmatavo, kaip lyčių lygybės 
padėtis pasikeitė Europos Sąjungos (ES) ša-
lyse prabėgus 12 metų nuo tada, kai indeksą 
pradėta skaičiuoti. Lietuva šiame indekse buvo 
įvardinta vienintele ES šalimi, nuo 2005 metų 
nepadariusia jokio progreso lyčių lygybės sri-
tyje. 2005 metais Lietuvoje lyčių lygybė buvo 
įvertinta 55,8 proc. (kai 100 proc. lygu „visiš-
ka lygybė“), 2017 metais – tik 55,5 proc. (ES – 
67,4 proc.).1 Lietuvos įvertinimas sumažėjo 0,3 
proc. Didžiausią įtaką tam padarė lyčių lygybės 
regresas pagal Pinigų ir Galios rodiklius.

Ekonominėje srityje moterų ir vyrų užimtumo 
lygis (20–64 metų) išliko panašus, nors atotrū-
kis kiek išaugo. 2018 metais vyrų užimtumas 
procentais buvo lygus 79 (ES – 79 proc.), mote-
rų – 77 (ES – 67 proc.).2 Tarp jų – 2 proc. skirtu-
mas, kai 2017 m. jis siekė tik 1 proc. Nepaisant 
to, šis Lietuvoje egzistuojantis skirtumas išlieka 
mažiausias visoje ES, o pagal moterų užimtu-
mo lygį šalis vis dar lieka antroji valstybė ES 
po Švedijos (kurioje moterų užimtumo lygis yra 
80,4 proc.)3.

Moterys Vyrai

Moterų ir vyrų užimtumo lygis (20-64 metų), 2018 m.

Greece

Italy

Croatia

Romania

Spain

Malta

Poland

Belgium

Slovakia

Hungary

EU(28)

France

Luxembourg

Ireland

Bulgaria

Cyprus

Austria

Slovenia

Portugal

Czech Republic

United Kingdom

Netherlands

Finland

Denmark

Latvia

Estonia

Germany

Lithuania

Sweden

49,1 %

53,1 %

60,1 %

60,6 %

61 %

63,4 %

65 %

65,5 %

65,5 %

66,8 %

67,4 %

67,6 %

68 %

68,1 %

68,3 %

68,9 %

71,7 %

71,7 %

72,1 %

72,2 %

73,8 %

74,2 %

74,5 %

74,8 %

74,8 %

75,6 %

75,8 %

76,7 %

80,4 %

70,1 %

72,9 %

70,3 %

78,9 %

73,1 %

85,7 %

79,4 %

73,9 %

79,2 %

82,1 %

79 %

75,2 %

76 %

80,3 %

76,5 %

79,3 %

80,7 %

79 %

78,9 %

87,4 %

83,7 %

84,3 %

78,2 %

81,5 %

79 %

83,4 %

83,9 %

79 %

84,7 %
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Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 
2018 m. sumažėjo iki 14 proc., nors dar 2017 
m. buvo 15 proc.4. Šis mažėjimas labiausiai sie-
jamas su išaugusiais feminizuoto viešojo sek-
toriaus darbuotojų atlyginimais. Iki 2018 m. 
moterys uždirbdavo vidutiniškai daugiau negu 
vyrai tik vienintelėje transporto ir saugojimo 
ekonominėje srityje, tačiau pastaraisiais metais 
atsirado antroji tokia sritis – statybos. Pirmojo-
je moterys uždirba 10 proc. daugiau nei vyrai, 
antrojoje – 3 proc.5 daugiau. Visose kitose sri-
tyse moterys uždirba mažiau nei vyrai, o finan-
sinės ir draudimo veiklos srityje šis atotrūkis 
siekia net iki 37 proc.6.

4  Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?ar-
ticleId=6397675.

5  Ten pat.

6  Ten pat.

7  Employed women being managerial positions by age, Gender Statistics Database, European Institute for Gender Equality, 2018. Prieiga per internetą: https://
eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrk_segr_vert__tqoe1c2.

8  Ten pat.

9  Užimti gyventojai pagal  lytį, pagrindinę profesijų grupę  ir  sektorių, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per  internetą: https://osp.stat.gov.lt/
statistiniu-rodikliu-analize#/.

10  Įstaigų vadovų skaičius pagal lytį, Valstybės tarnybos departamentas, 2018. Prieiga per internetą:  http://statistika.vtd.lt/index.html.

11  Largest  listed companies: board members, Gender Statistics Database, European Institute for Gender Equality, 2018. Prieiga per  internetą: https://eige.
europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compbm.

12  Ten pat.

13  Largest listed companies: CEOs, Gender Statistics Database, European Institute for Gender Equality, 2018. Prieiga per internetą: https://eige.europa.eu/
gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compex.

14  Ten pat.

2018 m. tarp visų vadovaujamas pareigas ei-
nančių asmenų moterų buvo 39 proc.7 (ES – 34 
proc.)8 – toks pats procentas kaip ir prieš me-
tus. Viešajame sektoriuje moterų visų lygių va-
dovių buvo beveik dvigubai daugiau nei priva-
čiajame – atitinkamai 60 ir 34 proc.9. Pačiame 
aukščiausiame vadovų lygmenyje moterų buvo 
gerokai mažiau. Viešajame sektoriuje įstaigas 
valdė 41 proc. moterų,10 o biržinių akcinių ben-
drovių valdybose moterų dalis sumažėjo nuo 
14 proc. 2017 m. iki 11 proc. 2018 m.11 (ES – 
27 proc.).12 Generalinėmis direktorėmis šiose 
bendrovėse 2018 m. dirbo dvi moterys13 (11 
proc.; ES – 6 proc.)14 – viena moterimi mažiau 
nei prieš metus.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Moterų ir vyrų užimtumo darbo 
užmokesčio atotrūkis 2012-2018 m.

11.9
12.2

13.3
14.2 14.4 15.2

14

Visų lygių vadovai pagal lytį
ir sektorių, 2018 m.

Privatus sektorius Viešasis sektorius

66 %

34 %

40 %

60 %
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https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=6397675
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=6397675
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrk_segr_vert__tqoe1c2
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrk_segr_vert__tqoe1c2
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
http://statistika.vtd.lt/index.html
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compbm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compbm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compex
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_pwr_bus_bus__wmid_comp_compex
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Skurdas, ypač senatvėje, labiausiai paliečia 
moteris. Moterų, gyvenančių skurdo rizikoje 
arba socialinėje atskirtyje, 2018 m. buvo 30,5 
proc., vyrų – 26 proc.15. Lyginant su 2017 me-
tais, moterų skurdas liko toks pats, o vyrų – su-
mažėjo 2 proc. ES mastu atotrūkis tarp moterų 
ir vyrų skurdo nėra toks ryškus kaip Lietuvoje 
– ES skurdo rizikoje gyveno 23 proc. moterų 
ir 21 proc. vyrų.16 Moterų skurdo rizikos lygis 
ypač padidėja senatvėje, sulaukus 65 metų ir 
daugiau – tada moterų, kurių pajamos mažes-

15  People at risk of poverty or social exclusion by age and sex, Gender Statistics Database, European Institute for Gender Equality, 2018. Prieiga per internetą: 
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_fineco_pov_risk_ovrall__ilc_peps01. 

16  Ten pat.

17  Skurdo rizikos lygis, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

18  National parliaments: presidents and members, Gender Statistics Database, European Institute for Gender Equality, 2018. Prieiga per internetą: https://eige.
europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl.

19  National governments: ministers by seniority and function of government, Gender Statistics Database, European Institute for Gender Equality, 2019. Prieiga 
per internetą: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis.

nės už skurdo rizikos ribą, procentas išauga 
iki 44 proc., vyrų – išlieka stabilus ir siekia 26 
proc.17. Per metus tiek šio amžiaus moterų, tiek 
vyrų skurdo rodiklis paaugo vidutiniškai 4 pro-
centais.

Politiniuose postuose lyčių proporcijos išliko 
beveik nepakitusios. Šiuo metu (2020 m. kovo 
mėn.) Seime dirba 34 parlamento narės (24 
proc.; ES – 32 proc.)18, Vyriausybėje – 1 minis-
trė (7 proc.; ES – 30 proc.)19 ir 18 viceministrių 

Lietuvos Respublikos
Seimo nariai

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nariai

34
24 %

7 %

76 %

93 %

107 1 13

1 pav. Moterų ir vyrų atstovavimas sprendimo priėmimų srityje

Lietuvos Respublikos
savivaldybių vadovai

5 55

Lietuvos Respublikos
savivaldybių tarybų nariai

34 107

24 %

76 %

8 %

92 %

2 pav. Moterų ir vyrų dalyvavimas vietos savivaldoje
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https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_fineco_pov_risk_ovrall__ilc_peps01
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_natparl
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_gov__wmid_natgov_minis
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(42 proc., ES – 32 proc.)20. 2019 m. Lietuvoje 
vyko savivaldybių tarybų rinkimai, kurių metu 
išrinkta 5 proc. daugiau moterų nei praėjusių 
rinkimų metu – 447 (30 proc.; ES – 33 proc.) 
moterys ir 1 05521 vyrai. Moterų merių išliko tas 
pats skaičius – 5 postai iš 60-ies atiteko mote-
rims (8 proc.; ES – 15 proc.)22.

Švietimo srityje lyčių padėtis taip pat skiriasi, 
tačiau ji palankesnė moterims. 2018 m. iš visų 
aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą turinčių šalies 
gyventojų moterys sudarė 61 procentą.23

2018–2019 mokslo metais tarp universitetų 
studentų bakalauro studijose moterys sudarė 
55 proc., magistro studijose – 62 proc., dok-
torantūros – 57 proc.24. Doktorantūros studijas 
moterys ir vyrai baigia panašia proporcija – 
tarp doktorantūros absolventų 2018 m. mote-
rų buvo 58 proc. Tačiau bakalauro ir magistro 
studijų absolventais moterys tampa dažniau 
negu vyrai: bakalauro programose 2018 m. 
absolventėmis tapo 61 proc. moterų, magistro 
– 65 proc.25.

Švietimo srityje vis dar pastebima profesinė se-
gregacija, kai moterys ir vyrai pasiskirsto skir-
tingose studijų srityse. Labiausiai feminizuotos 
bakalauro studijų sritys yra kalbų studijos (85 
proc. studenčių), žurnalistika ir informacija (82 

20  Ten pat.

21  Local/municipal councils: mayors or other leaders and members, Gender Statistics Database, European Institute for Gender Equality, 2019. Prieiga per inter-
netą: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_locpol.

22  Local/municipal councils: mayors or other leaders and members, Gender Statistics Database, European Institute for Gender Equality, 2019. Prieiga per inter-
netą: https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_locpol.

23  Gyventojų išsilavinimas, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

24  Gyventojų išsilavinimas, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

25  Parengta specialistų universitetuose, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

26  Universitetų studentai, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

27  Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

28  Asmenų, kuriems užregistruotos tiesiogiai su alkoholio vartojimu susijusios ligos, skaičius, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: 
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

29  Vyrų ir moterų savižudybių rodiklis Lietuvoje 2011-2017, Valstybinis psichikos sveikatos centras, 2018. Prieiga per internetą: https://vpsc.lrv.lt/lt/statistika/
savizudybiu-statistika.

30  Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, Informatikos ir ryšių departamentas, 2019. Prieiga per internetą: https://www.
ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/ataskai-
tos-1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1/view_item_datasource?id=8208&datasource=41499.

31  Užregistruota nukentėjusių asmenų nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje.  Iš  jų: vyrai, moterys,  Informatikos ir ryšių departamen-
tas, 2019. Prieiga per internetą: https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-regis-
tro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/ataskaitos-1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1/view_item_datasource?id=8194&datasource=41237.

32  Užregistruota asmenų įtariamų (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. Iš jų: vyrai, moterys, Informatikos ir ryšių de-
partamentas, 2019. Prieiga per internetą: https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybi-
nio-registro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/ataskaitos-1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1/view_item_datasource?id=8208&datasource=41504.

proc.), veterinarija (82 proc.), socialinė gerovė 
(80 proc.). Labiausiai maskulinizuotos – infor-
macijos ir ryšio technologijų (86 proc. studen-
tų), miškininkystės (80 proc.), inžinerijos (77 
proc.), žuvininkystės (73 proc.)26 sritys.

Sveikatos srityje lyčių statistika atskleidžia 
mažiau palankią vyrų padėtį. Vidutinė tikėti-
na vyrų gyvenimo trukmė 2018 m. buvo 70,9 
metų, moterų – 80,6 metų27. Tai iš dalies sietina 
su vyrų rizikingesne sveikatai elgsena. Tarp visų 
asmenų, kuriems 2018 m. užregistruotos tie-
siogiai su alkoholio vartojimu susijusios ligos, 
vyrų buvo 76 proc.28. Tarp visų 2017 m. nusi-
žudžiusių asmenų vyrai sudarė 80 procentų29.

Smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje vis 
dar yra paplitusi ir dėmesio reikalaujanti pro-
blema. 2019 m. buvo užregistruota 7 695 nu-
sikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje 
aplinkoje.30 Tai beveik 2 tūkstančiais mažiau nei 
2017 m. Tarp užregistruotų nukentėjusiųjų 77 
proc. sudarė moterys.31 Tarp užregistruotų as-
menų, kurie yra (buvo) įtariami dėl smurto arti-
moje aplinkoje, 90 proc. – vyrų32.

Visuomenės nuomonės apklausos rodo, kad 
šalies gyventojai vis dar kaltina moteris dėl jų 
patirto smurto. Tarnybos užsakymu 2019 m. at-
likta apklausa atskleidė, kad 41 proc. respon-
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https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_locpol
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_locpol
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/
https://vpsc.lrv.lt/lt/statistika/savizudybiu-statistika
https://vpsc.lrv.lt/lt/statistika/savizudybiu-statistika
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikals
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikals
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikals
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikals
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikals
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikals
https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikals
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dentų pritaria teiginiui, kad moterys dažnai pa-
čios išprovokuoja smurtą, 48 proc. mano, kad 
kaltindamos vyrus dėl smurto moterys linku-
sios sutirštinti spalvas, 76 proc. sutinka, kad, jei 
moteris iš tikrųjų nori, ji gali bet kada nutraukti 
santykius su smurtautoju.33 Nors visuomenės 
nuomonė po truputį keičiasi, šie įsitikinimai vis 
dar trukdo efektyviai kovoti su smurtu prieš 
moteris.34

Europos LGBT teisių indeksas „ILGA-EUROPE 
RAINBOW MAP“ yra vienintelis įrankis, kuriuo 
galima nustatyti Lietuvos pokyčius LGBT teisių 
srityje. Sudarant indeksą, padėtis valstybėje 

33  Šalies gyventojų tyrimas dėl smurto prieš moteris, Spinter ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2019. Prieiga per internetą: https://lygybe.lt/data/public/
uploads/2019/09/gyventoju_apklausa_smurtas_pries_moteris_2019.pdf.

34  M. Jurkutė: požiūris į smurtą patyrusią moterį – priešiškas, bet jį pavyko sušvelninti, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2019. Prieiga per internetą: https://
lygybe.lt/lt/pranesimai-ziniasklaidai/m.-jurkute-poziuris-i-smurta-patyrusia-moteri-priesiskas-bet-ji-pavyko-susvelninti/1159.

35  Rainbow Europe 2019, ILGA-Europe, Prieiga per internetą: https://rainbow-europe.org/.

vertinama pagal tokius kriterijus kaip lygybė 
ir nediskriminavimas, tos pačios lyties šeimų 
apsauga, kova su neapykantos nusikaltimais 
ir neapykantos kalba, teisinis lyties keitimo 
pripažinimas, susirinkimų ir saviraiškos laisvė, 
prieglobsčio politika. 2019 m. Lietuva užėmė 
32-ąją vietą (2018 m. – 37-ąją). LGBT teisių ap-
sauga įvertinta 23 proc. (2018 m. – 21 proc.), 
kai 100 proc. būtų skiriama už visapusišką 
LGBT teisių įtvirtinimą šalyje. Prasčiausiai Lie-
tuvos indekse įvertinta tos pačios lyties šeimų 
apsauga (0 proc.)35.

3 pav. Europos LGBT teisių indeksas „ILGA_EUROPE RAINBOW MAP“
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https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/09/gyventoju_apklausa_smurtas_pries_moteris_2019.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/09/gyventoju_apklausa_smurtas_pries_moteris_2019.pdf
https://lygybe.lt/lt/pranesimai-ziniasklaidai/m.-jurkute-poziuris-i-smurta-patyrusia-moteri-priesisk
https://lygybe.lt/lt/pranesimai-ziniasklaidai/m.-jurkute-poziuris-i-smurta-patyrusia-moteri-priesisk
https://rainbow-europe.org/


2019 metų veiklos ataskaita

9

Statistikos duomenys apie asmenų su negalia 
lygias galimybes Lietuvoje nėra tinkamai ren-
kami. Sprendžiant pagal surinktus duomenis, 
žmonės su negalia dažniau susiduria su įvairio-
mis skurdo problemomis, palyginti su asmeni-
mis, neturinčiais negalios. 2018 m. žmonių su 
negalia (asmenų, kurių veikla dėl sveikatos su-
trikimų buvo apribota 6 mėn. ir ilgiau) skurdo 
rizikos lygis siekė 35 proc., žmonių be negalios 
– 18 proc.36. Moterų su negalia skurdo rizikos 
lygis buvo šiek tiek didesnis nei vyrų – 40 proc. 
(moterų) ir 35 proc.37.

Žmonės su negalia dažniau susiduria su tokio-
mis būsto problemomis kaip varvantis stogas, 
drėgnos sienos, supuvę langai arba grindys 
(atitinkamai 21 proc., palyginti su 12,5 proc.)38. 
Taip pat gerokai dažniau jie patiria ekonomi-
nius sunkumus, pavyzdžiui, neturi galimybės 
bent savaitę atostogų praleisti ne namuose (61 
proc., palyginti su 34 proc.), nenumatytų išlai-
dų negalėtų apmokėti savo lėšomis (65 proc., 
palyginti su 42 proc.)39. Pastarieji asmenų su 
negalia skurdo rodikliai, lyginant su 2017 m. 
duomenimis, keliais procentais sumažėjo.

36  Asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, skurdo rizikos lygis, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga per internetą: 
https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

37  Ten pat.

38  Asmenys, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, susiduriantys su būsto problemomis, Lietuvos statistikos departamentas, 2018. Prieiga 
per internetą: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

39  Asmenys, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų buvo ar nebuvo apribota, susiduriantys su ekonominiais sunkumais, Lietuvos statistikos departamentas, Prieiga 
per internetą: 2018. https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/.

Kai kuriais apžvelgtais atvejais lygių galimybių 
statistikos duomenys per 2018 metus nežymiai 
pagerėjo, tačiau sisteminės lygių galimybių 
problemos vis dar egzistuoja ir nėra linkusios 
mažėti.

Žmonių su negalia skurdo rizikos lygis 
pagal lytį, 2018 m.

Moterys Vyrai

40 %

35 %
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II. VEIKLOS APŽVALGA

40  Daugiau informacijos:  https://lygybe.lt/lt/naujienos/kontroliere-subure-pirmaja-zmoniu-su-negalia-teisiu-stebesenos-komisija/1127.

41  Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 1, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas, Nr. XIII-1760. 2018 
m. gruodžio 11 d. Prieiga per internetą: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77e85e12ff6f11e89b04a534c5aaf5ce?jfwid=-470lijc7q.

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontro-
lierius (toliau vadinamas ir Kontrolieriumi) yra 
nepriklausomas, Lietuvos Respublikos Seimui 
tiesiogiai atskaitingas valstybės pareigūnas. 
Vadovaudamasis teisėtumo, nešališkumo ir 
teisingumo principais, pagal Lietuvos Respu-
blikos lygių galimybių įstatymo 17 straipsny-
je apibrėžtą kompetenciją, kontrolierius tiria 
skundus, atlieka tyrimus savo iniciatyva, teikia 
konsultacijas dėl paklausimų, atlieka nepriklau-
somus tyrimus ir nepriklausomas diskriminaci-
jos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas 
ataskaitas, teikia išvadas ir rekomendacijas, 
taip pat siūlymus valstybės ir savivaldybių insti-
tucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo 
ir lygių galimybių įgyvendinimo politikos prio-
ritetų. Kontrolierius taip pat vykdo prevencinę 
ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo 
sklaidą. Nuo 2015 metų lygių galimybių kon-
trolieriaus pareigas eina Agneta Skardžiuvienė 
(toliau vadinama ir Kontroliere). 

Kontrolieriaus darbui užtikrinti įsteigta Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnyba (toliau va-
dinama ir Tarnyba). Tarnyba yra nacionalinė 
lygybės institucija, kurios paskirtis yra ne tik 
nagrinėti individualius skundus dėl galimos 
diskriminacijos Kontrolieriui priskirtos kompe-
tencijos ribose, bet ir užtikrinti, kad visi teisės 
aktai, viešosios politikos priemonės ir valstybės 
ar savivaldos lygmeniu priimami sprendimai 
nepažeistų nediskriminavimo ir lygių galimy-
bių principų. Tarnyba yra mišraus tipo lygybės 
institucija, paraleliai vykdanti kvaziteisminę ir 
lygybės sklaidos veiklą. 2019 metais Lygių ga-
limybių kontrolieriaus tarnyba ir toliau stiprino 
savo, kaip nacionalinės lygybės institucijos, 
mandatą. 

Liepos mėnesį prie Tarnybos įsteigta Žmonių 
su negalia teisių stebėsenos komisija (toliau 
vadinama ir Komisija), kuriai pavesta vykdyti 
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos 
įgyvendinimo priežiūrą.40 Komisija savo esme 
atitinka nepriklausomo stebėsenos mecha-
nizmo statusą pagal Jungtinių Tautų neįgalių-
jų teisių komiteto rekomendacijas. Komisijos 
nariai teikia rekomendacijas, rengia ir skelbia 
ataskaitas, svarsto kitus su Neįgaliųjų teisių 
konvencijos įgyvendinimu susijusius klausimus. 
Jie taip pat turi teisę pasitelkti ekspertus, lygių 
galimybių kontrolieriui siūlyti pradėti tyrimus 
dėl lygių galimybių pažeidimo, teikti nuomonę 
bei pastabas dėl galiojančių teisės aktų ar jų 
projektų atitikties Neįgaliųjų teisių konvenci-
jai. Nors nepriklausoma Komisija prie Tarnybos 
įsteigta vadovaujantis 2018 metais Seimo pri-
imtomis Lygių galimybių įstatymo pataisomis,41 
Komisijos veiklai užtikrinti iš valstybės biudžeto 
nebuvo skirtas pakankamas finansavimas. Tiki-
masi, jog šią situaciją pavyks išspręsti sistemiš-
kai, taip užtikrinant efektyvią Neįgaliųjų teisių 
konvencijos reikalavimų įgyvendinimo stebė-
seną Lietuvoje.

Rugsėjo mėnesį Lietuvos Respublikos Seimas 
priėmė svarstyti Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos ekspertų parengtus Lygių galimybių 
įstatymo pakeitimus (projektas Nr. XIIIP-3512), 
kuriais siūloma efektyvinti Lygių galimybių kon-
trolieriaus tarnybos veiklą, praplėsti diskrimi-
nacijos formų ir lygių galimybių kontrolieriaus 
galimų priimti sprendimų sąrašus, tobulinti 
skundų nagrinėjimo procedūras. Įstatyme nu-
matoma įtvirtinti naują diskriminacijos formą 
– siejamąją diskriminaciją, siekiant stiprinti ap-
saugą nuo diskriminacijos tais atvejais, kai as-
muo yra diskriminuojamas dėl jo ryšių su kitu 

https://lygybe.lt/lt/naujienos/kontroliere-subure-pirmaja-zmoniu-su-negalia-teisiu-stebesenos-komisi
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/77e85e12ff6f11e89b04a534c5aaf5ce?jfwid=-470lijc7q
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asmeniu (pavyzdžiui, asmuo diskriminuojamas 
darbovietėje dėl to, kad augina vaiką su nega-
lia). Projektu taip pat siūloma apibrėžti socia-
linės padėties sąvoką, į ją įtraukiant šeiminės 
padėties požymį, ir taip sudaryti sąlygas Kon-
trolieriui tirti skundus asmenų, diskriminuoja-
mų dėl jų šeiminės padėties. Projektu siūloma 
numatyti naują išimtį, pagal kurią diskriminaci-
ja nebūtų laikomas lengvatų teikimas amžiaus, 
negalios bei socialinės padėties pagrindu, tei-
kiant prekes ar paslaugas. Šis pakeitimas siū-
lomas atsižvelgiant į būtinybę pateisinti tuos 
atvejus, kai prekių pardavėjai ar paslaugų tei-
kėjai taiko lengvatas labiau pažeidžiamoms 
asmenų grupėms. Teikiamos naujos nuostatos 
lygių galimybių kontrolieriui leistų kreiptis į 
administracinį teismą su prašymu ištirti, ar nor-
minis administracinis aktas atitinka įstatymą 
arba Vyriausybės nutarimą, taip pat kreiptis į 
Seimą su siūlymu kreiptis į Konstitucinį Teismą 
dėl teisės aktų konstitucingumo. Šios nuos-
tatos suteiktų galimybę lygių galimybių kon-
trolieriui užtikrinti, kad teisės aktuose nebūtų 
diskriminacinių ir (arba) lygias galimybes pažei-
džiančių nuostatų. Kaip pažymima dokumento 
aiškinamajame rašte, pataisomis siekiama su-
kurti nuoseklų, vientisą teisės aktą, įtvirtinantį 
pagrindinius kovos su diskriminacija principus 
ir mechanizmus Lietuvoje.

2019 metais Tarnyba aktyviai dalyvavo tarp-
tautinių žmogaus teisių apsaugos mechanizmų 
veikloje. Nepriklausomos Tarnybos ataskaitos 
buvo pateiktos Jungtinių Tautų Moterų diskri-
minacijos panaikinimo komitetui42 bei Jungtinių 
Tautų Rasinės diskriminacijos panaikinimo ko-
mitetui.43 Teikdama informaciją tarptautiniams 
žmogaus teisių apsaugos mechanizmams, Tar-
nyba siekia identifikuoti ir viešinti problemines 
žmogaus teisių sritis, kuriose, remiantis gerąja 
užsienio valstybių patirtimi, būtina imtis ryž-
tingų įstatymų leidybos ir viešosios politikos 
iniciatyvų. Nors tarptautiniai žmogaus teisių 
apsaugos mechanizmai itin palankiai vertina 

42  Daugiau informacijos: https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-pateike-nepriklausoma-ataskaita-jungtiniu-tautu-moteru-diskriminacijos-panaikinimo-komi-
tetui/1089.

43  Daugiau informacijos: https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-parenge-ataskaita-jungtiniu-tautu-rasines-diskriminacijos-panaikinimo-komitetui/1122.

44  Daugiau informacijos: https://www.lygybe.lt/lt/projektaiprojektai. 

Tarnybos teikiamą nepriklausomą informaciją, 
aplinkybė, jog Tarnybai Jungtinių Tautų lygme-
niu nėra suteiktas nacionalinės žmogaus teisių 
institucijos statusas, mažina Tarnybos galimybę 
dalyvauti tarptautinių žmogaus teisių apsaugos 
mechanizmų veikloje visa apimtimi (pavyzdžiui, 
pristatyti Tarnybos poziciją komitetų posėdžių 
metu, svarstant Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės pateiktas periodines ataskaitas). Dėl šios 
priežasties Tarnyba ketina kryptingai siekti na-
cionalinės žmogaus teisių institucijos akredita-
cijos Jungtinių Tautų lygmeniu. 

2019 metais Tarnyba iš viso įgyvendino 7 vals-
tybės ir tarptautinius projektus.44 Tarnybos 
darbuotojų gebėjimas pritraukti ir tinkamai 
administruoti projektinį finansavimą leidžia už-
tikrinti efektyvų prevencinės ir švietėjiškos vei-
klos vykdymą, lygių galimybių užtikrinimo sklai-
dą. Tarnybos vykdomi projektai apima smurto 
artimoje aplinkoje prevencijos, diskriminacijos 
mažinimo darbo rinkoje, lyčių lygybės aspekto 
integravimo savivaldos lygmeniu, LGBT asme-
nų žmogaus teisių užtikrinimo ir kovos su lyčių 
stereotipais švietimo procese temas. Be jau 
įgyvendinamų projektų, 2019 metais laimėtos 
dar dvi Tarnybos projektinės paraiškos finansa-
vimui iš Europos Komisijos gauti.

Vykdydami švietėjišką ir prevencinę veiklą, ly-
gių galimybių užtikrinimo sklaidą, Tarnybos 
darbuotojai organizavo mokymus lygių galimy-
bių temomis, viešus renginius, atstovavo Tar-
nybai partnerių renginiuose ir susitikimuose, 
rengė publikacijas ir pranešimus žiniasklaidai, 
dalyvavo televizijos ir radijo laidose, teikė ko-
mentarus žiniasklaidai. 

Kartu su partneriais Lietuvos Didžiosios Ku-
nigaikštystės valdovų rūmuose buvo surengti 
šeštieji Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdo-
vanojimai.

Tarnybos darbuotojai pagal atliekamas funkci-
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https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-parenge-ataskaita-jungtiniu-tautu-rasines-diskriminacijos
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jas 2019 metais dalyvavo įvairiuose mokymuo-
se, kvalifikacijos kėlimo kursuose bei Tarnyboje 
periodiškai organizuojamuose susitikimuose su 
žmogaus teisių ir lygių galimybių specialistais 
ir ekspertais. Dirbdami su pažeidžiamomis vi-
suomenės grupėmis, Tarnybos darbuotojai su-
pranta, kad švietimas ir ugdymas(-is) žmogaus 
teisių srityje – niekada nesibaigiantis procesas. 
Dėl šios priežasties Tarnyboje periodiškai vyks-
ta komandinio darbo tobulinimo ir teminiai 
užsiėmimai, prisidedantys prie to, kad Tarny-
bos darbuotojai aktyviai dalyvauja ir prisitaiko 
prie mūsų visuomenėje vykstančių pokyčių. 
Keldami nešališkumo, profesionalumo, drąsos, 
pokyčio siekimo ir atvirumo reikalavimus sau, 
siekiame, kad mūsų valstybėje visiems būtų 
tinkamai užtikrintos lygios galimybės. 

II. VEIKLOS APŽVALGA
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1. BENDRA 2019 METAIS ATLIKTŲ  
TYRIMŲ STATISTIKA

2019 metais Tarnyboje dėl galimos diskriminacijos buvo gauti 929 kreipimaisi, iš jų: 215 skundų45, 
551 paklausimas46 ir 163 pasiteiravimai47 per socialinį tinklą „Facebook“. 

2019 metais Tarnybos teisininkai konsultavo 840 asmenų (778 telefonu, 62 atvykus į Tarnybos pa-
talpas), t. y. net 282 asmenimis daugiau nei 2018 metais.

2005–2019 metų kreipimųsi48 dinamika pateikta 4 pav.

45  Skundas – rašytine forma pateiktas fizinio ar juridinio asmens (gali būti anoniminis) kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių arba Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybą, kuriame nurodomas skundžiamas asmuo (asmenys), jo veiksmai ar neveikimas arba priimtas skundžiamas administracinis aktas ar sprendimas bei aiškiai 
išreiškiamas prašymas (reikalavimas) lygių galimybių kontrolieriui atlikti tam tikras administracines procedūras skundžiamo subjekto atžvilgiu.

46  Paklausimas – rašytine forma pateiktas fizinio ar juridinio asmens kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių arba Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuriame 
prašoma pateikti paaiškinimą dėl Lygių galimybių įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo taikymo atitinkamoje situacijoje, tam tikros situacijos įver-
tinimo dėl galimo lygių galimybių pažeidimo, teisės akto projekto vertinimo dėl atitikimo Lygių galimybių įstatymui bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui, 
taip pat prašymas pateikti patarimą ar konsultaciją lygių galimybių įgyvendinimo klausimu, tačiau kuriame nėra reiškiamas prašymas ar reikalavimas atlikti tam 
tikras administracines procedūras.

47  Pasiteiravimai dėl lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtų klausimų, pateikti per socialinio tinklo „Facebook“ Tarnybos paskyrą.

48  Kreipimasis – bet koks kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių arba Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, priskirtinas skundo, paklausimo arba pasiteira-
vimo sąvokai.

Skundų sk. Paklausimų sk. Pasiteiravimų per socialinį tinklą „Facebook“ sk.

215 551 1632019

232 460 2552018

261 314 1822017

260 185 942016

202 1652015

2022014

2622013

1892012

1572011

1482010

1652009

2192008

1622007

1302006

1282005

4 pav. Kreipimųsi dinamika



2019 metų veiklos ataskaita

14

Kaip ir kasmet, 2019 metais į Tarnybą daugiausia kartų buvo kreiptasi dėl galimos diskriminacijos 
lyties pagrindu – 318, kas sudaro beveik 32 proc. visų kreipimųsi, negalios pagrindu – 126 (13 
proc.), amžiaus pagrindu – 89 (9 proc.). Dėl galimos diskriminacijos kitais pagrindais kreiptasi ge-
rokai mažiau: dėl tautybės – 36 kartus, dėl socialinės padėties – 33 kartus, dėl religijos – 22 kartus, 
dėl įsitikinimų ar pažiūrų – 18 kartų, dėl lytinės orientacijos – 17 kartų (žr. 5 pav.). Atkreiptinas dė-
mesys, jog beveik 20 procentų kreipimųsi 2019 metais buvo dėl daugialypės diskriminacijos, t. y. 
buvo kreiptasi dėl diskriminavimo daugiau nei vienu pagrindu.

Į Kontrolierių pareiškėjai dažniau-
siai kreipėsi dėl galimos diskrimi-
nacijos darbo santykių (256 krei-
pimaisi), valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų veiklos (214 
kreipimųsi), vartotojų teisių apsau-
gos (203 kreipimaisi) srityse (žr. 6 
pav.).
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 5 pav. 2019 m. gautų kreipimųsi skaičius pagal galimus diskriminacijos pagrindus
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2019 metais į Tarnybą dažniausiai kreipėsi fizi-
niai asmenys. 38 proc. pareiškėjų buvo mote-
rys, 28 proc. – vyrai, juridiniai asmenys sudarė 
29 proc. pareiškėjų, anoniminiai pareiškėjai – 5 
proc. (žr. 7 pav.).

2019 metais į Tarnybą su skundais dėl galimos 
diskriminacijos šiek tiek dažniau kreipdavosi 
vyrai (107  skundai) nei moterys (64 skundai), 
juridiniai asmenys pateikė 

35 skundus, 9 skundai pateikti anonimiškai. 
Norėdami gauti informaciją, su paklausimais 
dažniau kreipdavosi moterys (170 paklausimų) 
nei vyrai (106 paklausimai), juridiniai asmenys 
pateikė net 

240 paklausimų; 35 paklausimai – anoniminiai. 
Per socialinį tinklą „Facebook“ į Kontrolierių 
dažniausiai kreipdavosi moterys – 117 kartų, 
vyrai – 46 kartus (žr. 8 pav.).

Kaip įprasta, savo pažeistas teises dėl galimos 
diskriminacijos dažniausiai gina Vilniaus apskri-
ties gyventojai. 2019 metais į Tarnybą kreipė-
si 77 šios apskrities gyventojai; antroje vietoje 
Kauno apskrities gyventojai – 23 skundai; tre-
čioje – Klaipėdos – 14 skundų. Kitų apskričių 
gyventojų aktyvumas ginant pažeistas teises 
buvo itin mažas, o iš Utenos apskrities 2019 me-
tais, kaip ir 2018-aisiais, nebuvo gauta nė vieno 
kreipimosi. Pabrėžtina, jog kreipiantis į Tarnybą 
nurodyti savo gyvenamąją vietą nėra privaloma.

Atlikus tyrimus dėl galimos diskriminacijos, 
2019 metais buvo nustatyti 29 lygių galimy-
bių pažeidimo atvejai. Nustačiusi pažeidimus, 
Kontrolierė 15 kartų siūlė nutraukti lygias ga-
limybes pažeidžiančius veiksmus, panaikinti 
arba pakeisti administracinį aktą arba spren-
dimą, susijusį su lygių galimybių pažeidimu; 
13 asmenų buvo įspėti; 1 kartą buvo teiktas 
įpareigojimas nutraukti neleidžiamos reklamos 
demonstravimą; 37 atvejais lygias galimybes 
pažeidžiantys veiksmai buvo nutraukti arba 
diskriminaciją įtvirtinantis administracinis ak-
tas buvo pakeistas savanoriškai, dar nebaigus 
atliekamo tyrimo. Pabrėžtina, kad tokiais atve-
jais tyrimas būna nutraukiamas.

1. BENDRA 2019 METAIS ATLIKTŲ TYRIMŲ STATISTIKA
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Dėl lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtų tyrimų 2019 m. priimta 118 sprendimų 
(9 pav.).

Lygių galimybių kontrolierius atlikęs tyrimus daugiausia pažeidimų nustatė vartotojų teisių apsau-
gos srityje (10 pav.).
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1.1. 2019 metais teiktos konsultacijos 

Vykdydamas Lygių galimybių įstatyme49 bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/54/ES 
dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis, nu-
matytą pareigą, Kontrolierius teikia nepriklausomas teisines konsultacijas. Atkreiptinas dėmesys, 
kad kiekvienais metais didėja dėl konsultacijų į Tarnybą besikreipiančių asmenų skaičius. 2019 me-
tais Tarnybos teisininkai konsultavo 840 asmenų, t. y. net 282 asmenimis daugiau nei 2018 metais. 

Konsultacijos Tarnyboje teikiamos tiek telefonu (778 asmenims), tiek atvykus į Tarnybos patalpas 
(62 asmenims). Teikiant konsultacijas užtikrinamas interesantų konfidencialumas. 2019 metais Tar-
nyboje konsultuota 411 vyrų, 318 moterų bei 111 juridinių asmenų atstovų (11 pav.).

Konsultacijų dėl asmenų su negalia teisių užtikrinimo, lyginant su kitais diskriminavimo pagrindais, 
teikta žymiai daugiau (352). Šios rūšies konsultacijos sudarė beveik 42 proc. visų konsultacijų (12 
pav.). Atkreiptinas dėmesys, jog aktyviai konsultavosi ne tik negalią turintys asmenys arba jų ar-
timieji, bet ir darbdaviai, nevyriausybinės organizacijos, savivaldybių administracijų, švietimo bei 
kitų įstaigų atstovai. Konsultuojantis buvo siekta sužinoti ne tik apie pažeistų teisių gynimo būdus, 
bet ir apie pareigas, kurias privalu vykdyti, siekiant užtikrinti asmenims su negalia tinkamas sąlygas 
dirbti, mokytis bei gauti paslaugas arba įsigyti prekių.

49  Lygių galimybių įstatymo 17 straipsnio 1 dalis.
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Daugiausia konsultacijų Tarnyboje teikta diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstai-
gų veiklos (32 proc.) bei darbo santykių srityse klausimais (27 proc.) (13 pav.).
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2. TYRIMAI

2.1. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu

2019-aisiais tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu, kaip ir ankstesniais metais, sudarė 
didžiausią dalį visų tyrimų – iš viso atlikti 65 tyrimai (žr. 14 pav.). Dėl galimai mažiau palankaus trak-
tavimo lyties pagrindu buvo gauti 56 skundai, dar 9 tyrimai pradėti Kontrolierės iniciatyva.

2019 m. taip pat buvo gauti 153 paklausimai 
raštu, kuriuose prašyta Tarnybos pateikti išva-
dą, nuomonę arba rekomendacijas moterų ir 
vyrų lygių galimybių įgyvendinimo klausimais, 
suteikti reikalingą konsultaciją, patarimą, kokių 
veiksmų imtis siekiant užkirsti kelią lyčių nely-
gybei, kaip atpažinti galimo diskriminavimo 
veiksmus. Būtina pastebėti, kad daugiausia pa-
klausimų sulaukta dėl galimo moterų arba vyrų 
lygių teisių užtikrinimo darbo teisinių santykių 
srityje, valstybės tarnyboje (49), 37 paklausimai 

gauti dėl lyčių lygybės įgyvendinimo vartotojų 
teisių apsaugos srityje; 29 paklausimais teir-
autasi, ar valstybės ir savivaldybės institucijos 
ir įstaigos tinkamai įgyvendina Moterų ir vyrų 
lygių galimybių įstatymu priskirtą pareigą užti-
krinti moterų ir vyrų lygių teisių įgyvendinimą, 
rengiant ir priimant teisės altus, teikiant admi-
nistracines ir viešąsias paslaugas. Dar 8 pa-
klausimai gauti dėl seksualinio priekabiavimo 
veiksmų darbo santykių bei švietimo ir studi-
jų srityse. Dažniausiai teirautasi, kaip atpažinti 
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seksualinį priekabiavimą, kokių veiksmų imtis 
siekiant sustabdyti priekabiautoją, kaip infor-
muoti darbdavį apie patirtą seksualinį prieka-
biavimą. 

3 paklausimai gauti dėl seksualinio priekabia-
vimo veiksmų vartotojų teisių apsaugos srityje, 
tai yra kai paslaugų teikėjai galimai priekabia-
vo prie paslaugų gavėjų. 

Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal šiuo metu 
galiojantį Moterų ir vyrų lygių galimybių įstaty-
mą, priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo 
veiksmai vartotojų teisių apsaugos srityje nėra 
draudžiami.

Per Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ pa-
skyrą 2019 m. gauti 109 pasiteiravimai dėl gali-
mo moterų arba vyrų teisių pažeidimo. Svarbu 
pažymėti, kad didžioji dalis besikreipiančiųjų 
per Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ pa-
skyrą apskritai pranešė apie galimus moterų ir 
vyrų lygių teisių pažeidimus darbo teisinių san-
tykių srityje (diskriminacinio pobūdžio darbo 
skelbimai), paslaugų teikimo ir prekių parda-
vimo srityje, galimai diskriminuojančio pobū-
džio prekių ir paslaugų reklamą, publikacijas 
viešojoje erdvėje, kuriose reiškiama nepagar-
ba asmenims dėl lyties. Tokiais atvejais Tarnyba 
nedelsdama reagavo į tokio pobūdžio prane-
šimus, susisiekdama su darbdaviais, paslaugų 
teikėjais ir informuodama apie akivaizdžius 
moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus bei siūly-
dama pažeidžiančius veiksmus nutraukti. Jeigu 
pažeidžiantys veiksmai per Tarnybos nurodytą 
terminą nebuvo nutraukiami, lygių galimybių 
kontrolierius pradėdavo tyrimą. Esant reikalui, 
Tarnyba apie gautus diskriminacinio, žeminan-
čio pobūdžio pranešimus informuodavo kom-
petentingas institucijas. 

Be to, 2019 m. dėl galimos diskriminacijos ly-
ties pagrindu į Tarnybą telefonu kreipėsi 94 
asmenys, kurie dažniausiai prašydavo patari-
mo, konsultacijos, kaip vertinti tam tikrą atvejį 
galimo moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimo 
aspektu. 

PAREIŠKĖJAI

2019 m. dėl galimos diskriminacijos lyties pa-
grindu į Tarnybą su skundais aktyviausiai krei-
pėsi vyrai, ne mažiau aktyvūs buvo juridiniai 
asmenys, tai yra, asociacijos, kurių paskirtis 
yra užtikrinti žmogaus teisių apsaugą Lietuvo-
je, taip pat profesinės sąjungos. Jau ne vieneri 
metai pastebima tendencija, kad dėl galimo 
moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimo į Tarnybą 
su oficialiu skundu moterys kreipiasi rečiau nei 
vyrai. (žr. 15 pav.). 
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15 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

2. TYRIMAI



2019 metų veiklos ataskaita

21

SRITYS

Analizuojant gautų skundų tematikos bei Kontrolieriaus inicijuotų tyrimų pasiskirstymą pagal sritis, 
pastebima, jog didžioji dalis tyrimų (31) buvo atlikta dėl galimų moterų ir vyrų lygių teisių pažei-
dimų darbo santykių srityje (48 proc.); 24 tyrimai atlikti dėl galimų pažeidimų vartotojų teisių ap-
saugos srityje (37 proc.), 3 tyrimai dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos (4 proc.) 
(žr. 16 pav.).

ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI

2019 metais, kaip ir 2018-aisiais, didžioji da-
lis užimtumo srities skundų tyrimų buvo atlikta 
dėl galimai diskriminuojančių darbo skelbimų, 
kurie buvo publikuojami darbo skelbimų inter-
neto svetainėse. Tokio pobūdžio skelbimuose 
darbdaviai pareigybės pavadinimus dažniau-
siai nurodydavo moteriškosios giminės daikta-
vardžiais. Darbo skelbimais, kuriuose nurodo-
ma, kad atitinkamas pareigas užimti siūloma 
moterims, apribojamos vyrų galimybės pre-
tenduoti į skelbimuose nurodytas pareigas. 
Būtina pastebėti, kad darbo skelbimuose, ku-
riuose pareigybės nurodomos moteriškosios 
giminės daiktavardžiais, dažniausiai būdavo 
nustatyti žemesni kvalifikaciniai reikalavimai, o 
šios pareigybės tradiciškai priskiriamos moterų 

dominuojamai sričiai, pavyzdžiui, „pardavėja, 
valytoja, kambarių tvarkytoja, indų plovėja, pa-
dėjėja“. Be to, buvo tirti keli atvejai, kuomet 
darbo skelbimuose pretendentui buvo keliami 
lyties ir amžiaus reikalavimai. 

Atliekant tyrimus dėl diskriminuojančio po-
būdžio darbo skelbimų, jau tyrimo pradžioje 
susisiekiama su darbdaviu (vykdant Tarnybos 
kampaniją „Už kompetenciją“) ir informuo-
jama apie diskriminuojančio pobūdžio reika-
lavimus darbo skelbime, kuriais apribojamos 
galimybės moterims arba vyrams pretenduoti 
užimti pareigas. Darbdaviui nepateikus moty-
vuotų ir teisės aktais pagrįstų paaiškinimų dėl 
pageidaujamos pretendento į darbą lyties, Tar-
nyba telefonu arba elektroniniu paštu pasiūlo 
darbdaviui panaikinti diskriminacinio pobūdžio 

Valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 

veiklos sritis (3)

Darbo santykių 
sritis (31)

Vartotojų teisių 
apsaugos sritis 

(24)

Įstatymais 
nereglamentuotas 

sritis (7)

4 %

48 %

37 %

11 %

16 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu pagal sritis
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reikalavimą. Pastebima tendencija, kad darb-
daviai arba jų atstovai jau tyrimo pradžioje 
nedelsdami geranoriškai pakeičia skelbime įra-
šytus diskriminuojančio pobūdžio reikalavimus 
pretendentams, pasiteisindami, kad tokie rei-
kalavimai buvo nurodyti dėl techninės klaidos 
arba įstatymų reikalavimų nežinojimo. 

Tarnyboje gautas skundas dėl UAB „MGVT“ 
publikuoto darbo skelbimo50 dėl kambarių 
tvarkytojos pareigų (toliau – darbo skelbimas). 

Atlikus skundo tyrimą konstatuota, kad UAB 
„MGVT“ darbo skelbimu nepagrįstai išskyrė 
vieną lytį (moteris), taigi, darbo skelbimu vyrai 
buvo tiesiogiai diskriminuojami lyties pagrin-
du. Tyrimas buvo nutrauktas, nes tyrimo metu 
darbo skelbimas buvo pašalintas.

2019 metais buvo gautas vyro skundas dėl ak-
cinės bendrovės „Klaipėdos pienas“, atsisa-
kant priimti į darbą vyriškosios lyties kandidatą 
(vadybininko pareigoms užimti)51. Skundo tyri-
mo metu paaiškėjo, kad pareiškėjo darbinė pa-
tirtis nėra tinkama vadybininko pareigoms, tai 
yra, pareiškėjas neturėjo reikalingos ne mažiau 
kaip 2-ejų metų patirties marketingo ir parda-
vimo srityje, ir ši aplinkybė, bet ne pareiškėjo 
lytis lėmė tai, kad jis nebuvo pakviestas į ben-
drovę pokalbiui bei nebuvo priimtas į darbą. 
Taigi šiuo atveju diskriminacijos dėl lyties fak-
tas nebuvo nustatytas.

2019 m. Tarnyboje buvo gauta informacija apie 
tai, kad viešbutis „Holiday Inn“ ir „Rib Room“ 
restoranas paskelbė darbo skelbimą, kuriame 
nurodyta, jog ieškoma naujų komandos narių: 
indų plovėjų, valytojų, kambarinių, tai yra, vi-
sos pareigybės nurodytos moteriškosios gimi-
nės daiktavardžiais. Lygių galimybių kontrolie-
rė, reaguodama į gautą informaciją, pradėjo 
tyrimą savo iniciatyva. 52Atlikus tyrimą buvo 
konstatuota, kad viešbutis darbo skelbimu 
nepagrįstai išskyrė vieną lytį (moteris), ir dėl 

50  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/02/19sn-15sp-20.pdf.

51  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/02/sprendimas-nr.-19sn-9sp-33.pdf.

52  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/19si-8sp-75.pdf.

53  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/sprendimas-nr.-19si-2sp-48.pdf.

to vyrai buvo tiesiogiai diskriminuojami lyties 
pagrindu. Tyrimas buvo nutrauktas, kadangi 
viešbutis jau tyrimo metu panaikino skelbime 
nurodytus diskriminuojančius reikalavimus.

2019 m. Tarnyboje buvo gauta informacija apie 
galimą diskriminaciją lyties pagrindu koncerti-
nėje įstaigoje valstybiniame chore „Vilnius“ 
(toliau – choras „Vilnius“); pranešime buvo tei-
giama, kad choro „Vilnius“ dainininkės mote-
rys gauna mažesnį darbo užmokestį nei choro 
dainininkai vyrai. Šiam atvejui išnagrinėti buvo 
pradėtas tyrimas lygių galimybių kontrolierės 
iniciatyva.53 Tyrimo metu konstatuota, kad ver-
tinamuoju 6 mėnesių laikotarpiu vidutinis mo-
terų ir vyrų darbo užmokestis nežymiai skyrėsi, 
tai yra choro dainininkų vyrų darbo užmokestis 
buvo apytiksliai 44 eurais didesnis nei moterų, 
tačiau iš šių duomenų negalima daryti pagrįs-
tos ir teisėtos išvados, kad šio darbo užmo-
kesčio skirtumą (lėmė) lemia darbuotojo lytis. 
Tyrimo metu išsiaiškinta, kad nustatant darbo 
užmokesčio dydį pagrindinę ir lemiamą įtaką 
daro kriterijai, kurie nėra susiję su darbuoto-
jo lytimi, bet siejami su dainininko dainavimo 
patirtimi, profesiniais įgūdžiais, vykdomos vei-
klos sudėtingumu, darbo krūviu, papildomų 
įgūdžių, kurie yra svarbūs tinkamam užimamų 
pareigų vykdymui, turėjimu bei kitais, tiesio-
ginio vadovo vertinimu, svarbiais kriterijais, 
pavyzdžiui, aktoriniu meistriškumu, balso sti-
prumu ir kitomis balso galimybėmis. Tyrimo 
metu nebuvo gauta konkretaus asmens, kuris 
galimai patyrė mažiau palankų elgesį dėl lyties 
nei kitas ar kiti priešingos lyties choro „Vilnius“ 
dainininkas ar dainininkai, skundo, ir būtent 
dėl šios priežasties objektyviai nebuvo galima 
įvertinti, ar darbdavys tinkamai vykdė pareigą 
už tokį patį ar vienodos vertės darbą mokėti 
vienodą darbo užmokestį nepaisant lyties. Tyri-
mas buvo nutrauktas dėl objektyvių duomenų 
apie galimai padarytą pažeidimą trūkumo. 
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2019 metais 19 tyrimų atlikta dėl galimo mo-
terų ir vyrų lygių teisių pažeidimo gaunant tam 
tikras paslaugas, įskaitant sveikatos priežiū-
ros. Tarnyboje 2019 m. gautas vyro skundas,54 
kad viešojoje įstaigoje Antakalnio poliklinikoje 
moterims ir vyrams sudaromos nelygios gali-
mybės registruotis pas gydytojus, nes moterys 
esą turi galimybę registruotis pas gydytoją gi-
nekologą be šeimos gydytojo siuntimo, o vy-
rai, norintys patekti konsultacijai pas gydytoją 
urologą, privalo gauti šeimos gydytojo siun-
timą. Skundo tyrimo metu konstatuota, kad 
aptariamu atveju moterims ir vyrams teikiamų 
gydytojo akušerio-ginekologo bei gydytojo 
urologo sveikatos priežiūros paslaugos nėra 
tapačios savo pobūdžiu bei turiniu, todėl skir-
tingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 
moterims ir vyrams, atsirandantis dėl moterims 
ir vyrams būdingų fizinių skirtumų, nėra susijęs 
su panašiomis aplinkybėmis ir tai nėra diskri-
minacija.

2019 metais gauti 5 skundai ir lygių galimybių 
kontrolieriaus iniciatyva pradėti 2 tyrimai dėl 
galimo moterų žeminimo prekių ir paslaugų 
reklamose. Ir toliau pastebima moters sudaik-
tinimo prekių ir paslaugų reklamoje tenden-
cija, vaizduojant moterį kaip sekso objektą, 
išryškinant tam tikras kūno dalis, pažeidžiant 
žmogaus vientisumą (integralumą), net nesi-
stengiant moters vaizduoti kaip intelektualios, 
mąstančios visuomenės narės, ir taip siekiant 
skatinti prekių ir paslaugų pardavimą.

Tarnyba 2019 metais gavo informaciją apie so-
cialinio tinklo „Facebook“ „Red Light Barbers 
Vilnius“ paskyroje publikuojamą nuotrauką, 
kurioje skelbiamas užrašas „Red Light Bar-
bers“ ir vaizduojama ant nugaros gulinti sporti-
nę aprangą vilkinti mergina, po kurios išlenkta 
nugara padėtas kamuolys; šalia publikuojamos 
nuotraukos anglų kalba parašytas komenta-
ras, iš kurio turinio galima suprasti, kad kirpi-
mo (barzdaskučių) salone yra galimybė stebėti 
krepšinio varžybas. Dėl šios nuotraukos buvo 

54  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/02/sprendimas-nr.-19sn-202sp-124.pdf.

55  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/02/sprendimas-nr.-19si-11sp-96.pdf.

56  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/07/sprendimas-nr.-19sn-49sp-47.pdf.

pradėtas tyrimas lygių galimybių kontrolieriaus 
iniciatyva.55 

Atlikus tyrimą konstatuota, kad tokia moters 
padėtis, jos pažeidžiamumas ir atvirumas įtvir-
tina jos nesaugumą, o kartu kūnas vaizduoja-
mas kaip daiktas. Tyrimo metu reklama buvo 
pašalinta, todėl tyrimas buvo nutrauktas.

2019 metais gauti keli skundai dėl galimai mo-
teris žeminančios UAB „Palink“ parduodamos 
grietinės reklamos (prekės ženklas „Clever“).56 
Pasak pareiškėjo, trys „grietinės“ (indeliai) gin-
čijasi, kuri yra pigiausia, ir viena „grietinė“ (pi-
giausia) (indelis) sako: „Nesiginčykime, mergi-
nos, juk mes visos pigios“, o vėliau reklamoje 
esą teigiama, kad visi pieno produktai (naudo-
jama vyriškoji giminė) yra pigūs. Skundų tyrimo 
metu konstatuota, kad sakiniu „Nesiginčykite, 
mes visos esame pigios“ reklamos vaizdo kli-
pe objektyviai leidžiama suvokti, jog diskusija 
vyksta tarp grietinės indelių, bet ne tarp mo-
terų. Ištyrus skundus, diskriminacija nebuvo 
nustatyta. 

17 pav. „Red Light Barbers“ reklama
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Būtina pastebėti, kad 2019 metais žymiai sumažėjo skundų dėl galimai patirto seksualinio prieka-
biavimo veiksmų. Tarnyboje gauti 2 skundai dėl galimai vykdyto seksualinio priekabiavimo veiks-
mų, iš kurių vienas buvo anoniminis (atliekamas tyrimas), o kitu atveju pareiškėja atsisakė pateikti 
duomenis, būtinus tyrimui atlikti, todėl objektyviai nebuvo įmanoma atlikti tyrimo.

18 pav. UAB „Palink“ reklamos kadras
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2.2. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės,  
pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais

57  Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. liepos 11 d. priimtas Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 straipsnių ir priedo pakeitimo 
įstatymas. Prieiga per internetą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0dfc3020ac9311e6b844f0f29024f5ac

58  Remiantis direktyvos nuostatomis, pilietybė apibrėžiama kaip Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos 
narių pilietybė. Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal Lygių galimybių įstatymą, šeimos nariais laikomi tik sutuoktiniai ir tiesioginiai palikuonys, tačiau sąvoka neapima 
partnerių, kaip tai numatyta direktyvoje.

59  Pilietybė – Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos narių pilietybė. Atkreiptinas dėmesys, kad, pagal 
Lygių galimybių įstatymą, šeimos nariais laikomi tik sutuoktiniai ir tiesioginiai palikuonys, tačiau sąvoka neapima partnerių, kaip tai numatyta direktyvoje.

Lietuvos Respublikos teisės aktai nepateikia 
konkrečių rasės, tautybės, etninės kilmės ir kil-
mės sąvokų apibrėžimų, tačiau į Tarnybą dėl 
galimos diskriminacijos tautybės pagrindu be-
sikreipiantys asmenys dažnai kartu nurodo ir 
kilmės bei etninės priklausomybės pagrindus. 
O teikdami skundus dėl galimos diskrimina-
cijos kalbos pagrindu, dažnai kartu nurodo ir 
tautybės pagrindą. Identifikuoti pagrindą (-us), 
kuriam (-iems) esant pradedamas tyrimas dėl 
galimos diskriminacijos, padeda skunde iš-
dėstytos faktinės aplinkybės. Asmenys, besi-
kreipiantys į Tarnybą dėl rasinės arba etninės 
diskriminacijos, priskiria save tam tikrai etninei, 
tautinei arba teritorinei pagal kilmę grupei, api-
būdina save pagal odos spalvą. Kartais kilmę 
grindžia kultūrinėmis charakteristikomis, tokio-
mis kaip kalba, arba bendru požiūriu į etninę 
daugumą arba mažumą. Nurodydami tautybės 
ir pilietybės pagrindus, pareiškėjai akcentuoja 
du aspektus: ryšį su tam tikra valstybe arba pri-
klausymą tautinei daugumai arba mažumai. 

2017 m. liepos 11 d. buvo priimtas Lygių gali-
mybių įstatymo pakeitimo įstatymas. Šiuo pa-
keitimu lygių galimybių kontrolieriui pavesta 
vykdyti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Par-
lamento ir Tarybos direktyvos 2014/54/ES dėl 
priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau 
naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis, 
įgyvendinimo priežiūrą. Lygių galimybių įstaty-
mas57 papildytas nauju, pilietybės 58, diskrimi-
nacijos pagrindu. 

TYRIMAI PAGAL PAGRINDUS

2019 m. dėl galimos diskriminacijos rasės, 
tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės 
priklausomybės pagrindais Tarnyboje buvo 
gauta 20 skundų, 1 (vienas) tyrimas pradėtas 
Kontrolierės iniciatyva, gauti 29 paklausimai 
raštu, sulaukta 20 pasiteiravimų per Tarnybos 
socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą, suteiktos 
77 konsultacijos telefonu. 2019 metais, kaip ir 
2018-aisiais, dominavo skundai dėl diskrimina-
cijos tautybės, pilietybės ir kalbos pagrindais 
(žr. 19 pav.). Kaip jau buvo minėta, pareiškėjai, 
kreipdamiesi į Tarnybą dėl galimos diskrimina-
cijos tautybės pagrindu, jautėsi diskriminuo-
jami ir dėl kalbos (daugialypė diskriminacija), 
tačiau, kreipdamiesi dėl diskriminacijos kalbos 
pagrindu, ne visada identifikavo ir tautybės pa-
grindą. Skunduose, kuriuose buvo akcentuoja-
ma diskriminacija pilietybės pagrindu (kreipėsi 
ne Lietuvos Respublikos piliečiai), pareiškėjai 
kartu žymėjo kilmę ir etninę priklausomybę. 

2019 m. gauta ir ne Europos Sąjungos (trečiųjų 
šalių) piliečių skundų. Atliekant tokių skundų 
tyrimą pilietybė kaip diskriminacijos pagrindas 
buvo taikomas, nes pareiškėjai buvo Europos 
Sąjungos piliečių šeimos nariai. Jų apsauga 
nuo diskriminacijos pilietybės pagrindu numa-
tyta Lygių galimybių įstatymu59. 

Paklausimų ir konsultacijų telefonu minėtais 
pagrindais buvo daugiau nei skundų. Dalies 
besikreipiančių į Tarnybą asmenų tikslas buvo 
informuoti Tarnybą apie jų išgyvenimus, gauti 
informaciją, kur galėtų kreiptis dėl galimai pa-
žeistų teisių gynimo. 
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PAREIŠKĖJAI

2019 metais į Tarnybą dėl galimos diskrimi-
nacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kil-
mės ir etninės priklausomybės pagrindais vyrai 
kreipdavosi dažniau nei moterys; gauti 2 juridi-
nių asmenų skundai (žr. 20 pav.); vienas tyrimas 
atliktas Kontrolieriaus iniciatyva.

Analizuojant besikreipiančių į Tarnybą asmenų 
pasiskirstymą pagal pagrindus, pažymėtina, 
kad 2019 metais dominavo trys pareiškėjų gru-
pės: pirmoji – nurodantys diskriminaciją tauty-
bės ir kalbos pagrindais, tačiau akcentuojantys 
kalbos, kaip tam tikros tautybės bendravimo 
priemonės, atliekančios komunikacinę funkci-
ją, aspektą, antroji – akcentuojantys tik tauty-
bės (priklausimą tam tikrai tautai pagal etninę 
kilmę) pagrindą, trečioji – nurodantys tautybės 
ir pilietybės pagrindus, tautybę siejant su tam 
tikra teritorija (valstybe).

Pirmoji pareiškėjų grupė paprastai atstovauja 
tautinei daugumai ir kreipiasi dėl pažeistų tei-
sių švietimo srityje; antroji grupė atstovauja 
tautinei mažumei ir kreipiasi dėl galimos dis-
kriminacijos darbo santykių srityje (dažniausiai 
dėl priekabiavimo), trečioji grupė jaučiasi dis-
kriminuojama vartotojų teisių apsaugos srityje. 

Tyrimai dėl tautybės (12)

Tyrimai dėl kalbos (7)

Tyrimai dėl pilietybės (5)

Tyrimai dėl kilmės (4)

Tyrimai dėl etninės priklausomybės (2)

40 %

23 %

17 %

13 %

7 %

19 pav. Tyrimų pasiskirstymas dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės,  
pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais

Vyrai (24)

Moterys (2)

Juridiniai asmenys (2)

86 %

7 %
7 %

20 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
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Telefonu dažniausiai konsultavosi ne lietuvių 
tautybės asmenys, norintys papasakoti apie 
darbdavio arba kolegų netinkamą elgesį su 
jais. Jų manymu, netinkamo elgesio priežastys 
buvo labai įvairios: dėl to, kad darbo metu su 
kolegomis buvo bendraujama ne lietuvių kal-
ba; dėl to, kad girdimas akcentas tuoj pat bū-
davo pašiepiamas, kad viešai pasisakoma prieš 
tautas, kurių atstovai jie yra (kitaip tariant, dėl 
nesantaiką kurstančių pasisakymų) ir pan.

SRITYS

2019 metais Tarnyboje gauta daugiausia skun-
dų dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, 
pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklauso-
mybės pagrindais vartotojų santykių srityje bei 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
veiklos srityje. Vartotojų teisių apsaugos sritis 
dominuoja ir paklausimuose raštu arba žodžiu 
dėl galimos diskriminacijos pirmiau minėtais 
pagrindais.

Keli skundai gauti dėl galimų pažeidimų Lygių 
galimybių įstatymu nereguliuojamose srityse: 
dėl galimos diskriminacijos visuomenės infor-
mavimo priemonėse, Lietuvos Respublikos 
įstatymais ir nutarimais reguliuojamuose teisi-
niuose santykiuose, teismų sistemoje ir pan.

Kitaip nei 2018 metais, 2019-aisiais gauta ma-
žiau skundų dėl darbo santykių srities, nors 
konsultacijų telefonu ataskaitoje ši sritis tapo 
viena iš dominuojančiųjų. Viena iš priežasčių, 
kodėl asmenys nesikreipia dėl darbo santykių 
srityje pažeistų teisių gynimo, galimai yra bai-
mė netekti darbo arba abejonės, kad darbda-
vio elgesys pasikeis į gerąją pusę.

Pažymėtina, kad tyrimai dėl galimos diskri-
minacijos darbo santykių srityje dažnai būna 
nutraukiami trūkstant objektyvių duomenų. 
Darbuotojai, galimai patiriantys priekabiavimą 
arba darbo sąlygų pabloginimą, nepagrindžia 
skunde išdėstytų aplinkybių objektyviais įrody-
mais. Galimai dėl to, kad trūksta žinių (infor-

60  Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015-2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu 
Nr. IV-48.

macijos), kaip ir kokius įrodymus reikia rinkti, 
siekiant tinkamai apginti savo teises. Konsul-
tuojant pareiškėjus telefonu, Tarnybos atstovai 
visuomet akcentuoja aplinkybės apie tinkamą 
įrodymų rinkimą svarbą.

Pareiškėjai kreipėsi dėl diskriminacijos švieti-
mo ir mokslo srityje –  dėl sąlygų gauti ugdy-
mo paslaugas tam tikra kalba ir dėl mokymosi 
rezultatų vertinimo (žr. 20 pav.). 

Dauguma tyrimų, atliktų 2019 metais, dėl ga-
limos diskriminacijos rasės, tautybės, piliety-
bės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės 
pagrindais buvo nutraukti, trūkstant objektyvių 
duomenų apie padarytą pažeidimą; nustačius, 
kad skunde išdėstytų aplinkybių tyrimas nepri-
klauso lygių galimybių kontrolieriaus kompe-
tencijai, arba skundai pripažinti nepagrįstais, 
nepasitvirtinus juose nurodytiems pažeidi-
mams.

Tikslinga pažymėti, kad Tarnyba aktyviai ben-
dradarbiavo su romų bendruomenės atsto-
vais dėl romų integracijos darbo santykių 
srityje, vykdydama institucijai priskirtą prie-
monę, įtrauktą į Romų integracijos į Lietuvos 
visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planą.60 
Veiksmų plane numatyta teikti romų ir su jais 
dirbančioms nevyriausybinėms organizacijoms 
konsultacijas. Daugiausia konsultacijų suteikta 
dėl būsto nuomos, integracijos į darbo rinką 
ir kitais romų bendruomenei aktualiais klausi-
mais.
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI

Tarnyboje gautas pareiškėjo skundas dėl dis-
kriminacijos tautybės pagrindu vartotojų tei-
sių apsaugos srityje.61 Skunde nurodoma, kad 
pareiškėjas kreipėsi į banką dėl vartojimo kre-
dito (paskolos) suteikimo. Bankas atsisakė su 
juo pasirašyti vartojimo kredito sutartį, nes jis 
nesuprato sutarties, surašytos lietuvių kalba, 
sąlygų. Tyrimo metu nustatyta, kad pagrindinė 
paslaugų nesuteikimo priežastis buvo ne kal-
ba, kuria kalba pareiškėjas, t. y. ne jo tam tikras 
tapatybės požymis, o sutarties sąlygų nesupra-
timas dėl kalbos, kuria ji surašyta, nesusikalbė-
jimas su Banko darbuotojais ta kalba, kuria jie 
teikia finansines paslaugas. Konstatuota, kad 
nagrinėjamu atveju diskriminacija tautybės pa-
grindu nenustatyta.

Taip pat verta paminėti skundą,62 kuriame pa-
reiškėjas nurodo, kad dirbo UAB „Sanitex“ 

61  Susipažinti su sprendimu galite:  https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/09/sprendimas-nr.-59-19.pdf.

62  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/02/sprendimas-19-116.pdf.

(toliau vadinama Sanitex) 2 mėnesius ir norėjo 
dirbti toliau, kadangi darbas jam patiko. Ta-
čiau dėl tiesioginio vadovo elgesio pareiškėjas 
buvo priverstas išeiti iš darbo. Pareiškėjo teigi-
mu, jo tiesioginis vadovas priekabiavo prie jo, 
kartodamas, kad nemėgsta tokių „senų rusų“ 
(citatos kalba netaisyta). Tyrimo metu nusta-
tyta, kad Sanitex dirba nemažai lenkų, rusų 
ir kitų tautybių asmenų, kurių amžius nuo 20 
iki 60 metų. Nesant duomenų, patvirtinančių 
priekabiavimo fakto buvimą, tyrimas dėl prie-
kabiavimo tautybės ir amžiaus pagrindais buvo 
nutrauktas, trūkstant objektyvių duomenų apie 
padarytą pažeidimą. 

Kaip ir 2017 m. bei 2018 m., aktualus klausi-
mas išliko švietimo paslaugų teikimas lietuvių 
kalba Vilniaus rajono savivaldybėje esančiose 
ugdymo įstaigose klausimas. Tokio pobūdžio 
tyrimai atliekami dėl galimos diskriminacijos 
kalbos ir tautybės pagrindais, nes dažniausiai 

Vartotojų teisių 
apsaugos sritis 

(7)

Valstybės ir 
savivaldybių 

institucijų ir įstaigų 
veiklos sritis (4)

Darbo 
santykių sritis 

(4)

Įstatymais 
nereglamentuota 

sritis (3)

Švietimo sritis (3)

34 %

19 % 19 %

14 % 14 %

21 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės 
priklausomybės pagrindais pagal įstatymo taikymo sritis
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šis klausimas kyla dėl to, kad vaikams nesuda-
romos sąlygos ikimokyklinio ugdymo grupėse 
mokytis gimtąja lietuvių kalba. 

2019 metais gauta nemažai skundų dėl dis-
kriminacijos pilietybės pagrindu. Ištyrus vieną 
gautą skundą paaiškėjo, kad ne visos valstybės 
institucijos vienodomis sąlygomis teikia pas-
laugas visiems Europos Sąjungos piliečiams. 
Tarnyboje gautas Vokietijos piliečio skundas63 
dėl diskriminacijos pilietybės pagrindu. Skun-
de teigiama, kad pareiškėjas ketino dalyvauti 
viešųjų pirkimų procedūroje, tačiau to pada-
ryti negalėjo, nes VĮ Registrų centras atsisa-
kė išduoti Jungtinę pažymą, kadangi jis nėra 
Lietuvos Respublikos pilietis. Skundo tyrimo 
metu nustatyta, kad VĮ Registrų centro tvarko-
ma registrų sistema yra pritaikyta tik Lietuvos 

63  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/10/sprendimas-19-106.pdf.

Respublikos piliečiams ir užsienio piliečiams, 
turintiems Lietuvos Respublikos išduotą doku-
mentą – teisės nuolat gyventi Lietuvos Respu-
blikoje pažymėjimą, kuris yra išduodamas nuo 
2019 m. kovo 1 dienos. VĮ Registrų centras ne-
sudarė galimybės pareiškėjui pateikti būtinus 
dokumentus, o būtent – teisės nuolat gyventi 
Lietuvos Respublikoje pažymėjimą, išduotą po 
2019 m. kovo 1 d.. Lygių galimybių kontrolierė 
nusprendė kreiptis į VĮ Registrų centrą ir siū-
lyti nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius 
veiksmus, sudarant galimybę ES valstybės na-
rės ir Europos ekonominės erdvės valstybės 
piliečiams ir jų šeimos nariams gauti paslaugas 
vienodomis sąlygomis su Lietuvos Respublikos 
piliečiais (sprendimo įgyvendinimas yra stebi-
mas).
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2.3. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės  
padėties pagrindu

2019 metais Tarnyboje dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu buvo atlikta 17 
tyrimų (žr. 22 pav.), t. y., gauta 17 skundų (nebuvo atliktas nė vienas tyrimas Kontrolieriaus iniciaty-
va). Taip pat suteikta 61 konsultacija (telefonu ir interesantams atvykus į Tarnybą), gauti 4 pasitei-
ravimai per Tarnybos socialinį tinklą „Facebook“, sulaukta 12 paklausimų, kuriuose buvo prašoma 
pateikti nuomonę arba išvadą su socialinės padėties pagrindu susijusiais klausimais.

Pažymėtina, kad vis dar įžvelgtina, jog nemaža 
dalis gautų skundų nepriklauso Kontrolieriaus 
kompetencijai (8 iš 17). Taip yra dėl to, kad be-
sikreipiantys asmenys socialinės padėties pa-
grindą suvokia kiek plačiau, nei šis pagrindas 
apibrėžiamas Lygių galimybių įstatyme – so-
cialinės padėties sampratai žmonės paprastai 
priskiria gyvenamąją vietą, profesiją, šeiminę 
padėtį, vaikų turėjimą ir kt. požymius. 2008 
metais į Lygių galimybių įstatymą įtrauktas so-
cialinės padėties apibrėžimas yra siauresnis – 
tai fizinio asmens įgytas išsilavinimas, kvalifika-
cija ar mokymasis ir studijos mokslo ir studijų  

institucijose, turima nuosavybė, gaunamos pa-
jamos, teisės aktuose nustatytos valstybės pa-
ramos poreikis ir (arba) kiti su asmens finansine 
(ekonomine) padėtimi susiję veiksniai.

PAREIŠKĖJAI

Dėl galimų teisių apribojimų socialinės padė-
ties pagrindu vyrai ir moterys kreipėsi vienodai 
dažnai (žr. 23 pav.): moterys ir vyrai Tarnybai 
pateikė po 8 skundus; 1 skundas buvo pateik-
tas juridinio asmens – tam tikrai asmenų grupei 
atstovaujančios asociacijos. 
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Kaip minėta pirmiau, Tarnyboje buvo gauta 12 
paklausimų dėl galimos diskriminacijos sociali-
nės padėties pagrindu; po 6 paklausimus pa-
teikė vyrai ir moterys. 

SRITYS

2019 m. daugiausia tyrimų buvo atlikta dėl gali-
mos diskriminacijos socialinės padėties pagrin-
du darbo santykių srityje (41 proc. visų tyrimų 
šiuo pagrindu). Po 3 tyrimus (po 18 proc.) buvo 
atlikta dėl galimos diskriminacijos valstybės ir 
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srity-
je bei vartotojų teisių apsaugos srityje (žr. 24 
pav.). Pažymėtina, kad 3 pateikti skundai dėl 
galimos diskriminacijos valstybės ir savivaldy-
bių institucijų ir įstaigų veiklos srityje nepriklau-
sė Kontrolieriaus kompetencijai, kadangi buvo 
prašoma įvertinti įstatymų nuostatas (Kontro-
lierius gali įvertinti tik įstatymų įgyvendinamųjų  
aktų nuostatas), socialinės padėties pagrindas 
buvo suvokiamas plačiau, negu nurodyta įsta-

tyme, arba klausimo sprendimas priklausė kitos 
valstybės institucijos kompetencijai (dėl savi-
valdybės veiksmų). Dėl galimos diskriminacijos 
vartotojų teisių apsaugos srityje gauti skundai 
buvo susiję su galimai prastesnėmis paslaugų 
teikimo sąlygomis, priklausomai nuo asmenų 
socialinės padėties (gaunamų pajamų), pavyz-
džiui, vienas skundą pateikęs asmuo manė, 
kad gauna prastesnius prekių pasiūlymus dėl 
savo gaunamų mažesnių pajamų, o kitu atve-
ju priklausomai nuo parduodamo turto vertės 
buvo nustatytas skelbimo apie tai publikavimo 
internetiniame portale mokestis (šis atvejis ne-
priklausė Kontrolieriaus kompetencijai, kadan-
gi parduodamo turto vertė negali būti laikoma 
asmens socialine padėtimi, kaip ji apibrėžta 
įstatyme).

2 tyrimai buvo atlikti švietimo srityje; 2 pateikti 
skundai priklausė įstatymais nereglamentuotai 
sričiai. 

Vyrai (8)

Moterys (8)

Juridiniai asmenys (1)

6 %

47 %

47 %

23 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
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Atkreiptinas dėmesys, kad nemaža dalis (apie 
35 proc.) visų tyrimų, atliktų dėl galimos diskri-
minacijos socialinės padėties pagrindu, buvo 
susiję ir su kitais pagrindais – amžiumi (40 
proc. visų daugialypės diskriminacijos atvejų 
buvo susiję su socialinės padėties pagrindu), 
įsitikinimais ar pažiūromis (20 proc.), tikėjimu, 
lytinė orientacija, religija, negalia (po 10 proc. 
kiekvienas).

Tarnyboje buvo gauta iš viso 12 paklausimų 
dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties 
pagrindu: 8 paklausimai buvo susiję su darbo 
santykių sritimi, 2 paklausimai – su vartotojų 
teisių apsaugos sritimi, 2 paklausimai – su vals-
tybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos 
sritimi. 

ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI

Pagal pirmiau pateiktą informaciją galima da-
ryti išvadą, kad socialinės padėties pagrindas 
(kaip diskriminavimo pagrindas) buvo aktua-
liausias darbo santykių srityje – dėl šios srities 
buvo gauta daugiausia kreipimųsi. 

64  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/11/sprendimas-19sn-152sp-112.pdf.

Vienas tyrimas buvo susijęs su pareiškėjo ban-
dymu įsidarbinti VšĮ „Versli Lietuva“, siekiant 
užimti Kėdainių regiono koordinatoriaus parei-
gas.64 Pareiškėjas kreipėsi į Tarnybą manyda-
mas, kad buvo nepriimtas į siūlomas pareigas 
dėl savo negalios, bet tyrimo metu buvo nu-
statyta, kad pareiškėjas informacijos apie savo 
negalią VšĮ „Versli Lietuva“ nebuvo pateikęs, 
ir tik nepakviestas į darbo pokalbį paklausė, ar 
tai nėra susiję su jo negalia. VšĮ „Versli Lietuva“ 
paaiškino, jog pareiškėjas nebuvo pakviestas 
į darbo pokalbį dėl to, kad turėjo per aukštą 
kvalifikaciją siūlomoms pareigoms ir įstaiga 
nebūtų galėjusi išpildyti finansinių kandidato 
lūkesčių. Atsižvelgiant į tai, kad potencialus 
darbuotojas, pretenduodamas į atitinkamas 
pareigas, savarankiškai priima sprendimus dėl 
jam (ne)priimtino siūlomo darbo užmokesčio 
dydžio, kitų būtinųjų bei papildomų darbo są-
lygų, darbdavys neturi teisės (ar pareigos) už 
potencialų darbuotoją nuspręsti, kokie yra (ar 
turėtų būti) kandidato lūkesčiai dėl jam mokė-
tino darbo užmokesčio, taip pat aplinkybes, 
ar būsimo darbuotojo išsilavinimo bei darbo 

Valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 

veiklos sritis (3)

18 %

Švietimo 
sritis (2)

12 %

Darbo santykių 
sritis (7)

41 %

Vartotojų teisių 
apsaugos sritis (3)

18 %

Įstatymais 
nereglamentuotas 

sritis (2)

12 %

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

2. TYRIMAI

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/11/sprendimas-19sn-152sp-112.pdf


2019 metų veiklos ataskaita

33

patirties lygis yra pernelyg aukštas siūlomai 
pozicijai užimti. Buvo konstatuota, kad pareiš-
kėjas buvo diskriminuotas socialinės padėties 
pagrindu, t. y., dėl savo kvalifikacijos pateko į 
mažiau palankią padėtį nei tokioje pačioje situ-
acijoje būtų patekę žemesnės profesinės kva-
lifikacijos asmenys. VšĮ „Versli Lietuva“ buvo 
įspėta dėl padaryto pažeidimo.

Švietimo srityje buvo atliktas tyrimas dėl sto-
jančiųjų į Kauno Juozo Grušo meno gimnazi-
ją65 galimos diskriminacijos. Ši gimnazija buvo 
nustačiusi vieną pirmenybės teikimo kriterijų, 
susijusį su vaiko tėvų socialine padėtimi, – 
buvo suteikiami papildomi balai, jeigu vaiko, 
kandidatuojančio stoti į meno gimnaziją, tėvai 

65  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/10/19sn-149sp-102.pdf.

yra meninių profesijų atstovai. Nors gimnazijos 
administracija rašte akcentavo, kad tėvų meni-
nė profesija nėra vienintelis ir lemiamas krite-
rijus priimant vaikus į gimnaziją bei sudaro tik 
1 tašką iš 21 galimo, pabrėžtina, kad net sutei-
kiant vieną tašką yra teikiama pirmenybė dėl 
vaiko tėvų socialinės padėties. Konstatuota, 
kad tokiu būdu asmenys (vaikai) yra tiesiogiai 
diskriminuojami socialinės padėties pagrindu. 
Pažymėtina, kad dar tyrimo metu gimnazijos 
administracija atsisakė pirmumo taškų teiki-
mo dėl vaiko, kandidatuojančio mokytis meno 
gimnazijoje, tėvų meninės profesijos, taigi ty-
rimas buvo nutrauktas, kadangi lygias galimy-
bes pažeidžiantys veiksmai buvo nutraukti.
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2.4. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos tikėjimo,  
įsitikinimų ar pažiūrų, religijos pagrindais

Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme66 nustatyta, jog Lietuvoje nėra 
valstybinės religijos. Kiekvienas žmogus Lietuvos Respublikoje turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią 
religiją arba tikėjimą, taip pat pakeisti savo pasirinkimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją 
išpažinti, atlikti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. Niekas negali kito asmens versti 
nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą. Žmogaus laisvė išpažinti 
ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, ir tik tada, kai būtina 
garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens 
pagrindines teises ir laisves.

Dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos pagrindais 2019 m. Tarnyboje 
atlikta 16 tyrimų (žr. 25 pav.), atsakyta į 19 paklausimų, suteikta 51 konsultacija (net 39 iš jų buvo 
dėl įsitikinimų arba pažiūrų pagrindo). 

Jei 2018 metais pareiškėjai tapatino religiją su tikėjimu, neatsiejant tikėjimo nuo diskriminacijos 
religijos pagrindu, 2019 metais pastebėta tendencija, kad religija laikoma „savarankišku“, atskiru 
nuo tikėjimo, galimo diskriminavimo pagrindu.

66  Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų  įstatymas, Valstybės žinios, 1995-11-02, Nr. 89-1985 Prieiga per  internetą: https://e-seimas.lrs.lt/
portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.21783/SCDBicfusg.
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2. TYRIMAI

Iš 14 Tarnyboje gautų skundų dėl diskrimina-
vimo minėtais pagrindais 9 skundai buvo pa-
teikti dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų 
arba pažiūrų pagrindu, 8 skundai – religijos pa-
grindu, 2 skundai – tikėjimo pagrindu. Taip pat 
atliktas 1 tyrimas dėl galimos daugialypės dis-
kriminacijos tautybės ir amžiaus pagrindais; 1 
tyrimas dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų 
arba pažiūrų pagrindu atliktas Kontrolieriaus 
iniciatyva. 

Kreipdamiesi dėl galimos diskriminacijos įsi-
tikinimų arba pažiūrų pagrindu dauguma pa-
reiškėjų neakcentuodavo, kokios jų pažiūros ar 
įsitikinimai paskatino galimai diskriminuojančio 
elgesio jų atžvilgiu atsiradimą. Kai kurie pareiš-
kėjai tikina, jog tokį elgesį išprovokavo jų nuo-
monė arba tam tikra frazė. Nemažai pareiškėjų 
teigė, kad jų moksliniuose darbuose arba pu-
blikacijoje išreikšta pozicija tam tikru klausimu 
atspindi jų įsitikinimus arba pažiūras.

Įsitikinimų arba pažiūrų sąvokos nėra apibrėž-
tos Lygių galimybių įstatyme, tačiau, remiantis 
teisinėje literatūroje67 pateiktais šių terminų iš-
aiškinimais, įsitikinimai yra tam tikros pažiūros 
ir nuostatos, susiformavusios stebėjimo, paži-
nimo procese. Įsitikinimai gali būti politiniai, 
religiniai, ekonominiai, estetiniai, kultūriniai ir 
t. t. Jie atspindi tam tikros ideologijos, kultū-
ros, dorovės, etikos ir moralės normų aplinkoje 
susiformavusias žmogaus pažiūras apie visuo-
meninio, valstybinio gyvenimo reiškinius ir pan. 
Teismų praktikoje68 pabrėžiama, kad visuome-
nine, kasdiene prasme „pažiūros ir įsitikinimai“ 
gali būti suprantami kaip bet kokia nuomonė 
apie bet kokį gyvenimo reiškinį, tačiau teisine 
prasme požymis „pažiūros ir įsitikinimai“ (taip, 
kaip jie aprašyti Lietuvos Respublikos baudžia-
mojo kodekso 169 straipsnio dispozicijoje) turi 
gerokai siauresnę prasmę ir yra skirti bei lei-
džia priskirti konkretų asmenį tam tikrai grupei, 
kurią vienija ir iš kitų grupių išskiria tokių pat 
pažiūrų ir įsitikinimų turėjimas. Individo pažiū-
ros ir įsitikinimai yra privataus žmogaus gyve-

67  Teisės problemos 99/1-2. Teisės institutas, 1999 m., p. 94.

68  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-58-942/2016.

nimo dalis, tokia pat kaip ir individo gyvenimo 
būdas, šeiminė padėtis, gyvenamoji aplinka, 
santykiai su kitais žmonėmis, įpročiai ir kt. (Lie-
tuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 
m. gruodžio 29 d. nutarimas). Vadinasi, asmens 
įsitikinimai, kaip ir pažiūros, gali būti politiniai, 
religiniai, ekonominiai, estetiniai, kultūriniai, 
tačiau jie visada yra asmens privatus reikalas, 
kurio turinio valstybė nereguliuoja ir nekontro-
liuoja. 

PAREIŠKĖJAI

Kaip ir 2017 m. bei 2018 m., 2019 m. dėl ga-
limos diskriminacijos religijos, įsitikinimų arba 
pažiūrų ir tikėjimo pagrindais į Tarnybą vyrai 
kreipėsi dažniau nei moterys (žr. 26 pav.). Gali-
mai vyrai yra linkę dažniau viešai išreikšti savo 
nuomonę (poziciją tam tikrais klausimais) bei 
aktyviai ją ginti. Atvirkštinė statistika įžvelgti-
na analizuojant paklausimus raštu arba žodžiu. 
Paklausimus dėl galimos diskriminacijos daž-
niau teikia moterys. 

Vyrai (11)

Moterys (1)

Juridiniai asmenys (2)

79 %

7 %

14 %

26 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas pagal lytį
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SRITYS

2019 metais daugiausia tyrimų dėl galimos 
diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų arba pažiū-
rų ir religijos pagrindais atlikta darbo santykių 
srityje (žr. 27 pav.). Dalis pareiškėjų kreipėsi 
dėl darbdavio veiksmų, kuriuos, jų manymu, 
galima būtų identifikuoti kaip priekabiavimą. 
Kita dalis kreipėsi dėl to, kad atrankos į dar-
bą (valstybės tarnybą) metu atrankos komisijai 
(darbdaviui) galimai užkliuvo jų įsitikinimai arba 
pažiūros, religija. 

69  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/01/sprendimas-nr.-19sn-36sp-63-pdf.pdf.

ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI

2019 metais į Tarnybą su skundu69 kreipėsi 
gimnazijos direktorius, teigdamas, kad Trakų 
rajono meras jį diskriminuoja įsitikinimų arba 
pažiūrų pagrindu. Savo teiginį asmuo grindė 
aplinkybe, kad Trakų rajono savivaldybės me-
ras yra Liberalų sąjūdžio narys, o pareiškėjas 
yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių de-
mokratų partijos, kuri iškėlė jį kandidatu į Trakų 
rajono savivaldybės merus, narys. Pareiškėjo 
teigimu, diskriminacija jo atžvilgiu prasidėjo 
po jo išstojimo iš Liberalų sąjūdžio. Po išsto-
jimo jis buvo pašalintas iš UAB „Trakų auto-
busai“ valdybos pirmininko pareigų, 2018 m. 
Trakų rajono savivaldybės taryba jam vieninte-
liam (nenurodyta, su kuo pareiškėjas save ly-
gina) sumažino darbo užmokestį (skundas dėl 
to buvo nagrinėjamas teisme), Trakų rajono 
meras atsisakė suteikti kasmetines atostogas. 
Skundo tyrimo metu buvo vertinama, ar Tra-
kų rajono savivaldybės meras, atsisakydamas 
pagal pareiškėjo prašymus suteikti jam kas-
metines atostogas, nepažeidė Lygių galimy-
bių įstatymo, nustatančio darbdavio pareigą 
įgyvendinti lygias galimybes darbe, valstybės 
tarnyboje. Tyrimo metu nustatyta, kad skun-
džiamas asmuo, Trakų rajono meras, nepateikė 
pagrįstų paaiškinimų, įrodymų, teisiškai panei-
giančių pareiškėjo skundžiamą aplinkybę, kad 
jam kasmetinės atostogos nebuvo suteiktos 
dėl jo politinių įsitikinimų ir pažiūrų. Lygių ga-
limybių kontrolierės sprendimu Trakų rajono 
meras buvo įspėtas dėl tiesioginės diskrimi-
nacijos politinių įsitikinimų ir pažiūrų pagrindu 
darbo santykių srityje. 

Kaip ir kiekvienais metais, sulaukta skundų iš 
įkalinimo įstaigų dėl netinkamų kalinimo sąly-
gų. Minėtuose skunduose dominavo religijos 
pagrindas, tačiau dažniausiai juose nebuvo 
pagrindimo, kaip nuteistųjų įkalinimo sąlygų 
pabloginimas susijęs su jų išpažįstama religija.

Valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 

veiklos sritis (1)

18 %

Darbo 
santykių sritis 

(10)

12 %

Įstatymais 
nereglamentuota  

sritis (5)

41 %

27 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos 
tikėjimo, įsitikinimų arba pažiūrų ir religijos 

pagrindais pagal sritis
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2.5. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu

Diskriminacija dėl amžiaus dažnai asocijuojama tik su vyresnių žmonių diskriminacija. Kokio am-
žiaus sulaukęs žmogus yra „vyresnio amžiaus“, priklauso nuo daugelio aspektų, tačiau skunduose 
išdėstytų aplinkybių visuma leidžia teigti, jog mažiau palankias sąlygas dėl amžiaus gali patirti tiek 
jaunesnio, tiek vyresnio amžiaus asmenys. Žmonių skirstymas į tam tikras amžiaus grupes gali būti 
veikiamas stereotipinių nuostatų, kurios gali riboti žmonių teisių realizavimą.

2019 metais Tarnyboje gauti 25 skundai, 50 paklausimų, atlikti 4 tyrimai Kontrolieriaus iniciatyva 
bei suteiktos 95 konsultacijos (telefonu ir interesantams atvykus į Tarnybą) dėl galimos diskrimi-
nacijos amžiaus pagrindu. Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat gauti 14 pasi-
teiravimų, susijusių su galima diskriminacija amžiaus pagrindu. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos 
amžiaus pagrindu statistika pateikta 28 pav. Skundų bei atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos 
amžiaus pagrindu mažėjo ir 2019-ais metais. 

PAREIŠKĖJAI

Dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu 
2019 metais į Tarnybą su skundais kreipėsi be-
veik po tiek pat vyrų ir moterų; moterys pateikė 

12 skundų, o vyrai – 11 skundų. Priešingai nei 
ankstesniais metais, 2019-aisiaisbuvo sulaukta 
mažiau juridinių asmenų skundų –gautas tik 1 
skundas. Pareiškėjų pasiskirstymas yra pateik-
tas 29 pav.

2. TYRIMAI
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Kaip minėta pirmiau, Tarnyboje buvo gauta 50 
paklausimų, susijusių su galima diskriminacija 
amžiaus pagrindu. Su paklausimais į Tarnybą 
kreipėsi 22 moterys ir 13 vyrų. Paklausimus pa-
teikė 12 juridinių asmenų, 3 paklausimai gauti 
anonimiškai. 

SRITYS

2019 m. didžiąją dalį tyrimų dėl galimos dis-
kriminacijos amžiaus pagrindu sudarė tyrimai, 
susiję su darbo santykių sritimi (62 proc. visų 
tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pa-
grindu). Skundų dėl diskriminacijos vartotojų 
teisių apsaugos srityje tyrimai sudarė 28 proc. 
visų tyrimų, o valstybės ir savivaldybių instituci-
jų ir įstaigų veiklos srityje buvo atlikti du tyrimai 
(7 proc. visų tyrimų šiuo pagrindu). 2019 m. ne-
buvo atlikta tyrimų dėl diskriminacijos švietimo 
srityje. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos am-
žiaus pagrindu pasiskirstymas pagal sritis pa-
teiktas 30 pav. 

Atkreiptinas dėmesys, kad nemaža dalis (apie 
43 procentai) visų tyrimų, atliktų dėl galimos 
diskriminacijos amžiaus pagrindu, buvo susi-
ję ir su kitais pagrindais – lytimi (28 proc. visų 
daugialypės diskriminacijos atvejų, susijusių su 
amžiaus pagrindu), įsitikinimais ir pažiūromis 

(24 proc.), socialine padėtimi (12 proc.), lytine 
orientacija (12 proc.), tikėjimu (12 proc.), ne-
galia 

(6 proc.), religija (6 proc.). Pažymėtina, kad Tar-
nyboje buvo gauta pora skundų, kuriuose, be 
amžiaus pagrindo, buvo nurodyti dar keturi ar 
penki galimo diskriminavimo pagrindai. 

2019-aisiaisdidžioji dalis tyrimų, susijusių su 
darbo santykių sritimi, priešingai nei 2018 me-
tais, sudarė tyrimai dėl diskriminacijos priėmi-
mo į darbą metu (10 iš 18 tyrimų). Atkreiptinas 
dėmesys, kad didžioji dalis šių tyrimų buvo at-
likta pagal skundus, kurie Kontrolieriaus buvo 
pripažinti nepagrįstais arba kuriuose trūko es-
minių aplinkybių, būtinų atlikti išsamų tyrimą. 

Vyrai (11)

Moterys (12)

Neindentifikuota (1)

Juridiniai asmenys (1)

44 %

48 %

4 %
4 %

29 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI 

Atvejai, kuriais buvo nustatyta diskriminacija 
amžiaus pagrindu priimant į darbą, buvo susiję 
su darbo pokalbio arba registracijos dėl kandi-
datavimo metu pateiktais klausimais apie as-
mens amžių ir / arba šeiminę padėtį. 

Vienas tokių atvejų buvo susijęs su darbo po-
kalbiu UAB „Skulas“, pareiškėjai siekiant įsi-
darbinti degalinės operatore.70 Pokalbio metu 
bendrovės vadovas teiravosi, koks pareiškėjos 
amžius ir šeiminė padėtis, bei papriekaištavo, 
kad tokia informacija nėra pateikta pareiškėjos 
gyvenimo aprašyme. Tyrimo metu bendrovės 
vadovas neneigė, kad pokalbio dėl darbo metu 
visų pretendentų, tarp jų, ir pareiškėjos, buvo 
teiraujamasi apie šeiminę padėtį, kadangi ope-
ratoriai dirba paromis (po 24 val.) ir darbda-
viui svarbu žinoti, ar pretendentas galės dirbti 
be apribojimų ir naktimis. Kontrolierė nustatė, 
kad UAB „Skulas“ diskriminavo pareiškėją, nes 
iš darbo ieškančio asmens prašė informacijos 

70  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/04/sprendimas-nr.-46-19.pdf.

71  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/19si-5sp-74.pdf.

apie amžių ir šeiminę padėtį. UAB „Skulas“ 
buvo įspėta dėl padaryto pažeidimo.

Taip pat buvo atlikti du tyrimai dėl anketų, 
kurias turi užpildyti darbo ieškantys asmenys. 
UAB „Slapto pirkėjo tyrimai“ savo anketoje 
reikalavo (langeliai buvo pažymėti kaip priva-
lomi) informacijos apie amžių, šeiminę padėtį 
ir privatų gyvenimą.71 Bendrovė paaiškino, kad 
tokia informacija reikalinga, kadangi ieškoma 
įvairių tapatybės požymių turinčių asmenų, 
kurie atitiktų konkrečios įmonės, perkančios 
slapto pirkėjo paslaugas iš bendrovės, klien-
tų / pirkėjų tipą: amžius gali būti svarbus, kai 
asmuo yra siunčiamas tikrinti kazino arba al-
koholio parduotuvių (kai taikomi įstatyminiai 
apribojimai dėl amžiaus). Kiti kriterijai, pasak 
bendrovės, aktualūs siekiant kaip įmanoma 
geriau atitikti tipinį klientą, priskirti asmenims 
tinkamiausias užduotis. Pagal Lygių galimybių 
įstatymą, tiesiogine diskriminacija nėra laiko-
mi tokie atvejai, kai dėl konkrečių profesinės 
veiklos rūšių pobūdžio arba dėl jų vykdymo 

Valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 

veiklos sritis (2)

Darbo santykių 
sritis (28)

Vartotojų teisių 
apsaugos sritis 

(8)

Įstatymais 
nereglamentuotas 

sritis (1)

7 %

62 %

28 %

3 %

30 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu pagal sritis
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sąlygų tam tikra žmogaus savybė yra esminis 
ir lemiamas profesinis reikalavimas, o ši tikslas 
yra teisėtas ir reikalavimas yra proporcingas. 
Atsižvelgiant į tai, kad reikalaujama informacija 
reikalinga organizuojant (vykdant) užsakomą-
sias užduotis, bet neturi įtakos priėmimui dirb-
ti slaptuoju pirkėju, buvo nustatyta, kad tokiu 
atveju nėra pažeidžiamos įstatymų nuostatos.

Panašus tyrimas buvo atliktas ir dėl www.cvon-
line.lt (UAB „CV-Online LT“) įsidarbinimo siste-
mos, kurioje registruojantis darbo ieškančiam 
asmeniui buvo privaloma pateikti informaciją 
apie amžių.72 Bendrovė paaiškino, kad siste-
mos vartotojai (darbo ieškantys asmenys) pa-
tys pasirenka, ar nurodyti amžių, taip pat ir tai, 
ar ši informacija bus matoma potencialiems 
darbdaviams. Tyrimo metu buvo nustatyta, 
kad gimimo datos langelis yra pažymėtas rau-
dona žvaigždute kaip privalomas ir, nuspren-
dus nenurodyti gimimo datos, automatiškai 
priskiriama data – 1970 m. sausio 1 d., taigi 
realiai nėra galimybės panaikinti gimimo datos 
rodymą, bet formuojant gyvenimo aprašymą 
yra galimybė pasirinkti „Slėpti amžių“, kad 
informacija apie asmens amžių nebūtų mato-
ma darbdaviams. Buvo konstatuota, kad tokiu 
būdu yra pažeidžiamas draudimas reikalauti 
iš darbo ieškančių asmenų informacijos apie 
jų amžių, Bendrovei buvo rekomenduota ne-
reikalauti nurodyti gimimo datą. Atsižvelgiant 
į Kontrolieriaus rekomendaciją, anketa buvo 
pakoreguota ir gimimo datos langelis nebėra 
privalomas. 

Taip pat buvo atlikti 4 tyrimai dėl diskriminuo-
jančių darbo skelbimų, t. y., kai darbas siūlytas 
tik tam tikrų amžiaus grupių asmenims. Pa-
žymėtina, kad ankstesniais metais tyrimų dėl 
galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu dėl 
darbo skelbimų darbo santykių srityje buvo 
atliekama daugiausia, bet 2019 metais buvo 
atlikta mažiau. Amžiaus kriterijai, su kuriais 
buvo susidurta: 18–45 metų amžiaus (padavėjo 
pareigoms), 35–45 metų (vadybininko-konsul-

72  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/11/19si-14sp-113.pdf.

73  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/02/19sn-34sp-32.pdf.

tanto pareigoms), iki 24 metų (pardavėjo pa-
reigoms). Taip pat buvo vienas atvejis, kai buvo 
nurodyta, kad ieškoma jauno asmens (teisinin-
ko pareigoms). 

Minėtu atveju,73 kai buvo ieškoma darbuoto-
jo iki 24 metų amžiaus pardavėjo pareigoms 
užimti, toks amžiaus kriterijus buvo pasirinktas, 
nes asmenims iki 24 metų yra taikomos mokes-
čių lengvatos, kai dirbama nepilna darbo diena 
ir mokama minimali mėnesinė alga (vadinamos 
socialinio draudimo įmokų „grindys“). Įpras-
tai tokiu atveju, pagal Lietuvos Respublikos 
valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuos-
tatas, mokestinės įmokas darbdavys turėtų 
mokėti nuo minimalios mėnesinės algos, o ne 
nuo faktinio darbuotojo atlyginimo. Kaip išim-
tis pagal pirmiau minėtą tvarką yra taikomos 
lengvatos asmenims iki 24 metų amžiaus, taigi 
darbdaviai remdamiesi tuo pasirenka diskrimi-
nuoti asmenis amžiaus pagrindu. Nagrinėjamu 
atveju buvo pripažinta diskriminacija amžiaus 
pagrindu, tačiau bendrovė pakoregavo darbo 
skelbimą dar tyrimo metu, taigi tyrimas buvo 
nutrauktas. 

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
veiklos srityje 2019 metais buvo atlikti du tyri-
mai, iš kurių vienas buvo ypač svarbus Kontro-
lieriaus praktikai. Į Tarnybą su skundu kreipėsi 
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asmuo, kuris įžvelgė galimą diskriminaciją am-
žiaus, lyties ir kitais Lygių galimybių įstatyme 
nenumatytais pagrindais Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintose pa-
ramos ekonominės veiklos pradžiai kaimo vie-
tovėse paraiškų pateikimo taisyklėse.74 Pagal 
šias taisykles buvo skirti 5 (iš 100) balai, jei pa-
raišką teikia moteris; 15 balų, jei asmuo yra ga-
vęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pa-
gal Lietuvos Respublikos finansinės paskatos 
pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms 
įstatymą; 10 balų, jei asmuo yra iki 29 metų 
amžiaus (imtinai); 5 balai, jei asmuo yra nuo 30 
iki 40 metų (imtinai) amžiaus bei 54 ir daugiau 
metų amžiaus. Pažymėtina, kad Europos Są-
jungos teisės aktais (pavyzdžiui, reglamentais) 
gali būti numatytos išimtys, leidžiančios tam 
tikroms asmenų grupėms taikyti lengvatines 
sąlygas (pavyzdžiui, moterims kaimo vietovė-
se, jauniems ūkininkams), bet tai turėtų būti 
daroma proporcingai, iš esmės neribojant kitų 
asmenų grupių galimybių kandidatuoti siekiant 
paramos. Kontrolierius, išnagrinėjęs ginčijamą 
teisės aktą ir kitas aplinkybes, įvertino, kad 5 
arba 10 balų suteikimas dėl lyties arba amžiaus 
gali būti pateisinamas Europos Sąjungos regla-
mentais, bet 15 balų skyrimas dėl gautos sub-
sidijos pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą 
įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą, kuri 
gali būti suteikiama tik asmenims iki 35 metų 
amžiaus, iš esmės reiškia papildomą balų skyri-
mą už amžių, dėl ko jauni asmenys (iki 29 metų) 
gali iš viso gauti 25 balus vien dėl savo am-
žiaus; taip buvo neproporcingai iškreipiamos 
(sumažinamos) kitų amžiaus grupių asmenų 
galimybės gauti paramą. Kontrolierius reko-
mendavo Žemės ūkio ministerijai keisti paraiš-
kų pateikimo taisykles. Galimų gauti balų dėl 
pasinaudotos subsidijos pagal Finansinės pas-
katos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šei-
moms įstatymą skaičius buvo sumažintas iki 5. 

Vartotojų teisių apsaugos srityje 2019 metais 
buvo atlikti 8 tyrimai. Dauguma šių tyrimų 
buvo susiję su paslaugų teikimo sąlygomis, kai 

74  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/19sn-95sp-76.pdf.

75  Susipažinti su sprendimu galite: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/sprendimas-nr.-19sn-54sp-52.pdf.

yra numatyti tam tikri apribojimai asmenims 
dėl jų amžiaus – pavyzdžiui, patekimas į nak-
tinį klubą tik nuo 21 metų, nors tokio amžiaus 
kriterijaus nenumato joks įstatymas; sveikatos 
draudimo atvejai, kai atsisakoma drausti vyres-
nius asmenis dėl jų amžiaus; organizuojamuo-
se konkursuose numatomas amžiaus kriterijus, 
taigi vyresni asmenys negali dalyvauti. 

Atkreiptinas dėmesys, kad buvo gauta tiek 
skundų, tiek paklausimų dėl galimo prieka-
biavimo amžiaus pagrindu vartotojų teisių ap-
saugos srityje, bet šiuo metu Lygių galimybių 
įstatyme vartotojų teisių apsaugos srityje nėra 
numatyta apsauga nuo priekabiavimo amžiaus 
(ir kitais) pagrindais.

2019 metais buvo gautas skundas dėl LRT tele-
vizijos kanalu transliuojamos reklamos, kurioje, 
pasak pareiškėjo, yra atvirai tyčiojamasi iš pa-
gyvenusių žmonių.75 Reklamoje buvo vaizduo-
jami pagyvenę žmonės ir sakoma:
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 „liko nedaug“. LRT paaiškino, kad reklaminiai 
klipai yra atnaujinto portalo LRT.LT reklamos 
kampanijos dalis, o kampanijos tikslas – pra-
nešti, kad senasis portalas keičiamas naujuoju. 
Paaiškinta, kad vyresni žmonės pasirinkti, nes 
jie turi daugiau gyvenimiškos patirties, jų sti-
prybė yra žinoti, ką reiškia dabartis ir praeitis. 
Reklamose nebuvo aiškiai pasakoma, kas yra 
reklamuojama, t. y., reklama buvo siekta pa-
traukti dėmesį ir skatinti spėlioti, apie ką čia 
kalbama, kam „liko nedaug“, reklamos aktoriai 
„aprauda“ ne save, o seną portalą. Kontrolierė 
įvertino, kad reklamoje galima įžvelgti dvipras-
miškų užuominų apie tai, kad vyresnio amžiaus 
žmonės tapatinami su tam tikru pasyvumu, su-
sitaikymu ir neišvengiama pabaiga, reiškiančia 
darbinės veiklos, aktyvaus gyvenimo ir apskri-
tai fizinio gyvenimo baigtį. Taip pat reklama 
gali būti įtvirtinami stereotipai, kad vyresnio 
amžiaus žmonės yra vangesni, pesimistiškai 

nusiteikę, suvokiantys neišvengiamą gyvenimo 
baigtį, apie tai jiems, be kita ko, ir netiesiogi-
nėmis užuominomis primenama, ir jiems lyg 
ir nebelieka kuo džiaugtis gyvenime, todėl jie 
galimai lieka aktyvaus socialinio gyvenimo už-
ribyje. Buvo konstatuota, kad informacinio kli-
po turinys gali būti suvokiamas dviprasmiškai ir 
skaudinamai, taigi Kontrolierius rekomendavo 
informacijoje apie suteikiamas paslaugas arba 
jų reklamoje vengti dviprasmiškų, galimai žei-
džiančių, vaizdavimo būdų, kurie gali skaudinti 
žmones dėl jų amžiaus. Kartu buvo konstatuo-
ta, jog nagrinėjamu atveju negalima įžvelgti, 
kad vyresnių žmonių vaizdavimu reklamoje jie 
yra žeminami arba niekinami dėl savo amžiaus 
bei formuojamos nuostatos, jog vyresnio am-
žiaus žmonės yra menkesni, mažiau pranašūs 
nei jaunesnio amžiaus asmenys, taigi Lygių ga-
limybių įstatymo pažeidimas nebuvo nustaty-
tas.
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2.6. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu

2019 m. Tarnyboje buvo atliktas 41 tyrimas dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu (žr. 33 
pav.). 39 tyrimai buvo atlikti pagal gautus skundus, 2 tyrimai – lygių galimybių kontrolieriaus inici-
atyva. Dėl galimo teisių suvaržymo šiuo pagrindu telefonu 2019 metais konsultuoti net 352 asme-
nys. Į elektroniniu paštu pateiktus paklausimus pateiktos 76 konsultacijos arba išvados. 

Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje dėl konsultacijų negalios pagrindu kreipėsi 11 asmenų.

2019 m. su skundais į Tarnybą dažniausiai 
kreipdavosi asmenys su negalia dėl jų teisių 
suvaržymo paslaugų teikimo srityje. Lyginant 
su 2018 m. bei 2017 m., pernai gautų skundų 
skaičius nežymiai sumažėjo, tačiau užfiksuotas 
kur kas didesnis aktyvumas besikreipiančių-
jų į Tarnybą telefonu dėl teisinių konsultacijų. 
Įtariant diskriminaciją šioje srityje, dažniausiai 
kreipiamasi dėl problemų, susijusių su pareiš-
kėjų arba jų atstovaujamų asmenų teisių bei 
interesų užtikinimu sveikatos, darbo, švietimo, 
turtinių santykių srityse. Kadangi minėtos gy-
venimo sritys turi tiesioginę įtaką asmens arba 
jo atstovaujamojo gyvenimo kokybei, dažniau-
siai pasirinktas betarpiškas bendravimo būdas, 

t. y. telefonu užduodant rūpimus klausimus.

PAREIŠKĖJAI

Dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu 
į Tarnybą su oficialiu skundu 

2019 metais kreipdavosi tiek vyrai, tiek mote-
rys. Vyrai kreipėsi 21 kartą, moterys – 16 kartų. 

2019 metais nevyriausybinės organizacijos, 
atstovaujančios asmenų su negalia interesams, 
bei kiti juridiniai asmenys dėl galimų asmenų 
su negalia teisių pažeidimų Tarnybai pateikė 2 
skundus (žr. 34 pav.). 
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SRITYS

2019 m. daugiausia tyrimų atlikta dėl galimų 
pažeidimų vartotojų teisių apsaugos srity-
je (22). Asmenys į lygių galimybių kontrolie-
rių kreipėsi dėl apribotos galimybės naudotis 
bankų, draudimo, pašto, restoranų, gydymo 
įstaigų, vaistinių teikiamomis paslaugomis. Ly-
ginant su ankstesniais metais, pastebima, jog 
skundai teikiami ne tik dėl pastatų, kuriuose 
teikiamos paslaugos arba parduodamos pre-
kės, nepritaikymo, bet ir dėl taikomų apribo-
jimų asmenims, turintiems proto ar psichikos 
negalią, įsigyti prekes arba gauti paslaugas iš 
jas teikiančių subjektų. Atsakant į elektroniniu 
paštu pateiktus paklausimus dėl galimos dis-
kriminacijos vartotojų teisių apsaugos srityje 
2019 metais pateikta 11 išvadų bei konsulta-
cijų.

Antrą vietą pagal 2019 metais atliktų tyrimų 
skaičių užima tyrimai dėl diskriminacijos dar-
bo santykių srityje (10). Į Tarnybą kreiptasi dėl 
apribojimų įsidarbinant, skirtingų darbo sąlygų 
asmenims su negalia sudarymo, tinkamo dar-
bo vietos, laiko, kitų darbo sąlygų nepritaiky-

mo, priekabiavimo dėl negalios darbovietėje. 
Dėl galimos diskriminacijos darbo santykių sri-
tyje elektroniniu paštu pateikta 12 konsultacijų 
bei išvadų.

Valstybės bei savivaldybių institucijų veiklos sri-
tyje 2019 metais skundai (5) dažniausiai buvo 
teikiami ir tyrimai buvo atliekami dėl galimai 
diskriminuojamo pobūdžio teisės aktų. Šioje 
srityje 2019 metais teiktos net 43 išvados bei 
konsultacijos atsakant į elektroninius paklausi-
mus. 

Vienas tyrimas atliktas dėl galimos diskrimina-
cijos švietimo santykių srityje, taip pat teikta 
viena konsultacija elektroniniu paštu gavus pa-
klausimą.

Trimis atvejais, kaip galimą diskriminaciją nu-
rodę negalios pagrindą, asmenys su skundais 
kreipėsi dėl sričių, nepriskirtų lygių galimybių 
kontrolieriaus kompetencijai (žr. 35 pav.). Į pa-
klausimus asmenims dėl su negalia aktualiais 
klausimais dėl įvairių kitų sričių, nereglamen-
tuotų Lygių galimybių įstatyme, elektroniniu 
paštu pateiktos 8 konsultacijos bei išvados.

Vyrai (21)

Moterys (16)

Juridiniai asmenys (2)

54 %41 %

5 %

34 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI

Paminėtinas 2019 metais atliktas tyrimas76 dėl 
galimos diskriminacijos banko paslaugų teiki-
mo srityje. Į Tarnybą kreipėsi asmuo, turintis 
negalią, nurodydamas, jog bankas atsisakė 
suteikti jam kreditą būstui įsigyti, kadangi as-
mens pajamos nebuvo pakankamo dydžio, 
bankui atsisakius į šeimos mėnesio pajamų 
sumą įskaičiuoti asmens neįgalumo pensiją. 
Lygių galimybių kontrolieriaus atlikto tyrimo 
metu nustatyta, kad bankas pagal viduje susi-
klosčiusią praktiką, vertindamas asmenų, pa-
teikiančių paraiškas kreditui gauti, pajamas, į 
bendrą tvarių pajamų, t. y. pajamų, tinkamų 
finansiniams įsipareigojimams bankui vykdy-
ti, sumą neįtraukia asmenų neįgalumo pensi-
jos sumos. Sprendime konstatuota, jog visais 
atvejais, atsisakant asmens šalpos neįgalumo 
pensiją įtraukti į tvarias pajamas, vertinant as-
mens kreditingumo lygį, priverčiama asmenis, 
turinčius negalią, atsidurti žymiai blogesnė-
je padėtyje nei asmenys, kurie yra darbingi ir 
gauna darbo užmokestį arba kitas jiems prily-

76  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/07/sprendimas-19sn-93sp-84.pdf.

77  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/02/sprendimas-19sn-196sp-11.pdf.

ginamas pajamas. Bankui iš anksto atsisakant 
tokias pajamas įskaičiuoti į bendras asmens 
(šeimos) pajamas, iš kurių asmuo ateityje mo-
kės kredito įmokas bankui, be pagrindo riboja-
ma asmenų, turinčių negalią, teisė gauti būsto 
paskolą. Nors nagrinėjamu atveju pareiškėjo 
diskriminacija ir nebuvo nustatyta, bankui, ver-
tinant asmenų mokumą, buvo rekomenduota 
šalpos neįgalumo pensiją priskirti prie tvarių 
pajamų.

Kitas minėtinas Tarnyboje 2019 metais atliktas 
tyrimas77 buvo susijęs su švietimo paslaugų sri-
timi. Į Tarnybą kreipėsi pareiškėja dėl galimai 
diskriminacinio jos profesinių žinių vertinimo. 
Pareiškėja, studijuojanti Vilniaus universitete 
Žurnalistikos studijų programoje, vasaros metu 
atliko profesinę praktiką Kaišiadorių rajono lai-
kraštyje „Atspindžiai“. Po praktikos atlikimo 
pareiškėja gavo praktikos vadovės, laikraščio 
redaktorės, pasirašytą praktikos išvadą, iš ku-
rios pareiškėja sužinojo, jog praktikos pažy-
mys sumažintas dėl pareiškėjos judėjimo trū-
kumo. Tyrimo metu išsiaiškinta, jog laikraščio 

Valstybės ir savivaldybių 
institucijų ir įstaigų 

veiklos sritis (5)

12 %

Švietimo 
sritis (1)

2 %

Darbo santykių 
sritis (10)

24 %

Vartotojų teisių 
apsaugos sritis 

(22)

54 %

Įstatymais 
nereglamentuotas 

sritis (3)

7 %

35 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu pagal sritis
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redaktorės užpildytoje pareiškėjos praktikos 
vertinimo formoje buvo įrašyta frazė: „Iki 10 
pritrūko, nes didesnes studentės galimybes 
riboja judėjimo trūkumas“. Lygių galimybių 
kontrolieriaus sprendime konstatuota, jog toks 
praktikos vadovės išsireiškimas vertė pagrįstai 
abejoti pareiškėjos atliktos praktikos vertinimo 
objektyvumu, t. y. kilo pagrindas manyti, jog 
pareiškėjos praktikos atlikimo vertinimo re-
zultatas buvo paveiktas pareiškėjos negalios. 
Sprendime konstatuota, kad minėtas praktikos 
vertinimo kriterijus „Iki 10 pritrūko, nes dides-
nes studentės galimybes riboja judėjimo trūku-
mas“ sudarė pagrindą tiesioginei pareiškėjos 
diskriminacijai švietimo srityje dėl jos negalios. 
Vilniaus universitetas tyrimo metu informavo 
Tarnybą, jog pateiktas laikraščio redaktorės 
vertinimas buvo eliminuotas, aukštosios moky-
klos komisijai vertinant studentės (pareiškėjos) 
praktikos rezultatus. Tyrimas dėl lygių galimy-
bių pažeidimo buvo nutrauktas, pašalinus ly-
gias galimybes pažeidžiančius veiksmus.

2019 metais atliktas tyrimas78 dėl apribojimo 
asmeniui su judėjimo negalia naudotis automo-
bilių stovėjimo aikštele prie daugiabučio gyve-
namojo namo. Pareiškėjo pateiktame skunde 
buvo nurodoma, jog pareiškėjas 2019 metais 
daugiabučiame gyvenamajame name nuosa-
vybės teise įsigijo butą. Pareiškėjui kreipusis į 
daugiabutį namą administruojančią įmonę dėl 
parkavimo vietos automobiliui, paaiškėjo, jog 
asmenims su negalia skirtų vietų šalia to namo 
nėra. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog auto-
mobilių stovėjimo aikštelė prie daugiabučio 
gyvenamojo namo nuosavybės teise priklauso 
individualiems savininkams – šio namo butų sa-
vininkams. Vietas namo gyventojams pardavė 
šio namo ir / arba statytojo bankroto adminis-
tratorius. Šiuo metu visos automobilių stovėji-
mo vietos aikštelėje yra parduotos. Sprendime 
lygių galimybių kontrolierė atkreipė dėmesį, 
jog statybų techniniame reglamente dėl pasta-
tų pritaikymo žmonių su negalia poreikiams yra 
įtvirtinti įpareigojimai, įrengiant automobilių 
stovėjimo aikšteles, kuriose privalo būti atitin-

78  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/11/sprendimas-19sn-171sp-115.pdf.

kama dalis vietų žmonėms su negalia, privalo 
būti įvykdyti automobilių stovėjimo aikštelių 
įrengimo metu. Kaip sužinota iš tyrimo metu 
gautos medžiagos, automobilių stovėjimo 
aikštelė prie daugiabučio gyvenamojo namo 
statybų užbaigimo metu (2007 metais) atitiko 
reglamento reikalavimus, joje buvo įrengtos 
vietos asmenims su negalia bei pažymėtos ati-
tinkamais kelio ženklais. Šiuo metu visos au-
tomobilių stovėjimo vietos yra parduotos pri-
vatiems asmenims, įskaitant ir vietas, statybų 
metu pažymėtas kaip skirtas žmonėms su ne-
galia. Sprendime konstatuota, jog, pagal mi-
nėto statybų techninio reglamento nuostatas, 
automobilių aikštelių statytojai / savininkai yra 
įpareigoti įrengti reikiamą skaičių automobilių 
parkavimo vietų, tačiau nėra įpareigoti šį vietų 
skaičių išlaikyti per viso objekto eksploatavimo 
laiką bei užtikrinti, kad šiomis parkavimo vieto-
mis galėtų faktiškai naudotis asmenys, turintys 
negalią. Lygių galimybių kontrolierė pateikė 
rekomendaciją Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijai inicijuoti darbo grupę dėl statybų 
reglamento nuostatų, įtvirtinančių reikalavimus 
automobilių stovėjimo aikšteles pritaikyti žmo-
nėms su negalia, bei kitų susijusių teisės aktų 
pakeitimo, siekiant asmenims su negalia suda-
ryti sąlygas faktiškai naudotis automobilių par-
kavimo vietomis daugiabučių namų (jų kiemų) 
teritorijose per visą šių objektų eksploatavimo 
laikotarpį. Pažymėtina, jog Aplinkos ministeri-
ja atsisakė atsižvelgti į minėtą rekomendaciją, 
motyvuodama, jog šiuo metu galiojantis teisi-
nis reglamentavimas pakankamas asmenų su 
negalia parkavimo vietoms užtikrinti. 

Akcentuotina, jog 2019 m. buvo gauta dau-
giau panašaus pobūdžio skundų, kai asmenys 
su negalia, įsigyjantys butus daugiabučiuose 
namuose, neturi galimybių naudotis / įsigyti 
automobilio parkavimo vietos, skirtos asme-
nims su negalia, nes tokios vietos jau būna par-
duotos kitų butų savininkams. Tarnyba ketina 
pakartotinai kreiptis į atsakingas institucijas dėl 
teisės aktų pakeitimo inicijavimo. 
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Minėtinas tyrimas79 dėl diskriminacijos darbo 
santykių srityje (dėl diskriminuojančių reikala-
vimų darbo inspektoriais įsidarbinantiems as-
menims). Pareiškėjas, teikdamas skundą Tarny-
bai, nurodė, jog 2019 metais Valstybinė darbo 
inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos (toliau – VDI) paskelbė konkursą 
darbo inspektoriaus pareigoms užimti. Vienas 
iš reikalavimų, keliamų inspektoriaus pareigy-
bei, buvo turėti vairuotojo pažymėjimą. Pareiš-
kėjas teigė, kad jis negali vairuoti automobilio 
dėl savo negalios, todėl reikalavimas turėti vai-
ruotojo pažymėjimą, jo teigimu, buvo diskrimi-
nuojantis dėl negalios. Tyrimo metu išsiaiškin-
ta, jog po VDI struktūros pakeitimo, siekiant 
efektyvinti VDI darbą, VDI neliko nė vienos 
vairuotojo pareigybės. VDI teigė, jog, atsižvel-
giant į tai, kad inspektorių darbas yra mobilus 
(reikia vykti į objektus, kurie būna už miesto 
ribų, kur nevažiuoja viešasis transportas), dar-
bo inspektoriai privalo turėti B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. Kaip paaiškino VDI, ji 
neturi lėšų pirkti pavėžėjimo paslaugas, todėl 
VDI inspektoriai privalo patys vairuoti VDI pri-
klausančius tarnybinius automobilius. Lygių ga-
limybių kontrolieriaus sprendime konstatuota, 
jog darbo inspektoriaus pareigybės aprašyme 
nėra nė vienos funkcijos, kuri leistų daryti išva-
dą, jog inspektoriai privalo būti mobilūs, t. y. 
nenurodyta funkcija, kurią vykdant automobi-
lį būtina vairuoti pačiam. Darbo inspektoriaus 
pareigybės aprašyme neatsispindi aplinkybė, 
kad inspektoriai skubos tvarka vyksta į objek-
tus ir / arba privalo ten būti per maksimaliai 
trumpą laiką.  Konstatuota, jog aplinkybė, kad 
inspektorius privalo fiziškai nuvykti į objektą, 
nurodyta tik VDI paaiškinimuose, tačiau parei-
gybės aprašyme tokios funkcijos nėra. Taip pat 
nurodyta, jog fizinis nuvykimas į objektą neįro-
do būtinumo pačiam darbo inspektoriui turėti 
B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Visi lan-
kytini objektai inspektoriui yra žinomi iš anksto, 
todėl, net ir nesant vairuotojo, inspektoriaus 
funkcijas atliekantis darbuotojas gali suplanuo-
ti nuvykimą į objektą jam tinkamu (priimtinu) 

79  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/10/sprendimas-99-19.pdf.

80  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/01/sprendimas-19sn-180sp-1.pdf.

būdu. Sprendime konstatuota, jog papildomų 
pareigų (tarnybinio automobilio vairavimo) ins-
pektoriams priskyrimas negali būti laikomas 
efektyvumo principo užtikrinimu. Sprendime 
nurodoma, jog papildomos funkcijos – au-
tomobilio vairavimas ir kolegos (kito inspek-
toriaus) galimas pavėžėjimas į objektą – taip 
pat nėra siejamos su darbo inspektoriaus pa-
reigybės aprašyme išdėstytomis tiesioginėmis 
funkcijomis. Lygių galimybių kontrolierė kons-
tatavo, jog reikalavimas darbo inspektoriui tu-
rėti vairuotojo pažymėjimą apribojo galimybę 
asmenims, atitinkantiems visus specialiuosius 
reikalavimus, tačiau dėl tam tikrų sveikatos su-
trikimų negalinčių turėti B kategorijos vairuo-
tojo pažymėjimo, pretenduoti į inspektoriaus 
pareigas. Į VDI kreiptasi su siūlymu nutraukti 
lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus, su-
darant galimybę negalią turtintiems asmenims 
pretenduoti į inspektoriaus pareigas. Atkreipti-
nas dėmesys, jog po sprendimo priėmimo VDI 
patikslino darbo inspektoriaus darbo funkcijų 
aprašymą, pagrįsdama būtinybę tam tikroms 
VDI darbo inspektorių grupėms turėti vairuo-
tojo pažymėjimą. 

2019 metais Tarnyboje taip pat atliktas tyri-
mas80 dėl asmens su negalia diskriminavimo 
draudimo srityje. Pateikusi skundą Tarnybai, 
pareiškėja nurodė, jog draudimo bendrovėje 
draudimu nuo nelaimingų atsitikimų norėjo 
apdrausti savo nepilnametį vaiką, kuriam nu-
statytas sunkus neįgalumas, tačiau bendrovė 
atsisakė tokią paslaugą suteikti. Pareiškėja nu-
rodė, kad, bendrovės darbuotojai paprašius, 
pareiškėja pateikė informaciją apie vaiko ligos 
diagnozes (autizmas bei protinis atsilikimas). 
Bendrovė savo rašte Tarnybai nurodė, kad bū-
tent minėtos ligos diagnozės lėmė sprendimą 
atsisakyti apdrausti pareiškėjos nepilnametį 
sūnų. Atsakyme buvo teigiama, jog „autizmas 
vienas sunkiausių raidos sutrikimų. Vaikams 
autistams būdingas netipiškas elgesys, neti-
kėti užsiėmimai ir pomėgiai“. Bendrovė, pa-
grįsdama didelę arba sunkiai prognozuojamą 
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draudiminio įvykio atsiradimo riziką, rėmėsi 
mokslininkų, medikų leidiniuose, straipsniuose 
pateiktu autizmo požymių aprašymu bei pa-
reiškėjos nurodytomis draudžiamojo asmens li-
gos diagnozėmis. Sprendime konstatuota, jog 
draudimo bendrovė nepateikė duomenų, jog 
su pareiškėja individualiai aptarė galimą drau-
dimo riziką, ėmėsi veiksmų, kad būtų gauti pa-
tikimi ir išsamūs medicinos įstaigos duomenys 
apie konkretaus draudžiamojo sveikatos bū-
klę, ligos eigą, duomenys apie per paskutinius 
metus ar kitą laikotarpį patirtas traumas ir kt., 
pagal kuriuos būtų galima objektyviai įvertinti 
draudimo riziką bei pareiškėjai pateikti pasiū-
lymą dėl draudimo sutarties sąlygų. Bendrovė 
įrodymų, jog pareiškėjai buvo pasiūlytos indivi-
dualizuotos sutarties sąlygos, su pareiškėja ap-
tarti draudžiamojo asmens poreikiai, apie šiuos 
poreikius surinkti išsamūs bei patikimi duome-
nys, nepateikė. Sprendime konstatuota, jog 
būtent draudžiamojo asmens negalia lėmė at-
sisakymą sudaryti draudimo sutartį. Bendrovė 
įspėta dėl padaryto lygių galimybių pažeidimo.

Paminėtinas dar vienas tyrimas81 dėl galimos 
diskriminacijos paslaugų teikimo srityje. Skun-
de, teiktame Tarnybai, buvo nurodyta, jog pa-
reiškėjos pilnamečiam intelekto negalią (Dau-
no sindromą) turinčiam sūnui viename iš AB 
„Lietuvos paštas“ skyrių atsisakyta išmokėti 
jam priklausančią šalpos pensiją. Pareiškėja 
skunde nurodė, jog sūnaus veiksnumas nebu-
vo apribotas, pašto darbuotojams jis pateikė 
galiojantį pasą, pats geba pasirašyti dokumen-
tus. Tyrimo metu paštas teikė rašytinius paaiš-
kinimus, kuriuose nurodė, jog priežastis, dėl 
kurios Bendrovės darbuotojai atsisakė išduoti 
asmeniui su negalia jam priklausančią šalpos 
pensiją, buvo ta, jog paslaugos teikimo metu, 
t. y. asmeniui kreipusis į pašto darbuotoją dėl 
šalpos išmokos išmokėjimo bei pateikus Lietu-
vos Respublikos pasą, paaiškėjo, kad pase nėra 
asmens parašo, t. y. pasas asmeniui išduotas 
be parašo. Paštas savo paaiškinimuose nuro-
dė, jog šiuo atveju nebuvo galimybės patikrin-

81  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/01/d2_sprendimas-19sn-183.pdf.

82  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/nr.-19sn-92sp-79.pdf

ti, ar asmens parašas išmokos (šalpos pensijos) 
išmokėjimo kvite sutampa su parašu asmens 
tapatybės dokumente. Teigta, kad konsultuo-
tasi su išmoką paskyrusio subjekto (Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo valdybos) at-
stovais bei išsiaiškinta, jog, atsižvelgiant į tai, 
kad „paslaugos teikimo metu buvo pateiktas 
Lietuvos Respublikos piliečio pasas be asmens 
parašo, o išmokos gavėjui globa nėra paskir-
ta, galima alternatyva – įgaliojimas pašalpoms 
gauti“. Tyrimo metu nustatyta, jog reikalavi-
mas pašto darbuotojams patikrinti, ar parašas 
išmokos išmokėjimo kvite bei parašas asmens 
tapatybės dokumente sutampa, fondo valdy-
bos, skiriančios šalpos pensijas, teisės aktuose 
bei tarp pašto bei fondo valdybos sudarytose 
sutartyse nėra numatytas. Minėtose sutartyse 
pateiktas įpareigojimas pašto darbuotojams, 
išduodantiems šalpos išmokas asmenims, už-
tikrinti, kad šalpos išmokėjimo kvite pasirašytų 
išmoką gaunantis asmuo. Kontrolieriaus spren-
dime konstatuota, jog paštas kitų priežasčių, 
išskyrus parašo asmens tapatybės dokumente 
nebuvimą, dėl kurių asmeniui negalėtų būti 
išmokama jam priklausanti šalpos pensija, ne-
nurodė, nors tokio parašo nebuvimas galimas 
pagal įstatyme nustatytas išimtis. Sprendime 
nurodyta, jog vien parašo asmens tapatybės 
dokumente nebuvimas neturėtų būti priežastis 
vienareikšmiškai atsisakyti pačiam asmeniui su 
negalia išmokėti jam priklausančias išmokas. 
Sprendimu pasiūlyta Lietuvos paštui ir fondo 
valdybai keisti šalpos išmokų mokėjimo pašto 
padaliniuose tvarką, sudarant sąlygas negalią 
turintiems asmenims, kurių asmens tapatybės 
dokumentuose nėra jų parašo, atsiimti išmo-
kas pašto padaliniuose. Po sprendimo priė-
mimo AB „Lietuvos paštas“ inicijavo su šalpos 
išmokų išmokėjimu susijusių asmens tapatybės 
nustatymo procedūrų keitimą, kad minėtiems 
asmenims būtų sudaryta galimybė gauti ben-
drovės paslaugas. 

Paminėtinas 2019 metais atliktas tyrimas82 dėl 
galimai diskriminacinio teisės akto pobūdžio. Į 
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Tarnybą kreipėsi negalią turinčio I tipo diabetu 
sergančio nepilnamečio asmens mama. Skun-
de buvo nurodyta, kad šis vaiko sveikatos su-
trikimas buvo „blogai kontroliuojamas“. Pagal 
galiojusio Socialinės apsaugos ir darbo minis-
tro bei Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą 
aprašą, kuriuo asmenims nustatomi specialieji 
poreikiai, dėl Pareiškėjos sūnui nustatytos di-
agnozės (I tipo cukrinio diabeto) nuolatinės 
slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) po-
reikis nebuvo nenustatomas ir su tuo susijusi 
išmoka nebuvo skiriama. Tyrimo metu Kontro-
lieriui kreipusis į atsakingas ministerijas, aprašo 
nuostatos buvo pakeistos ir vaikai, sergantys I 
tipo cukriniu diabetu, aprašo nustatyta tvarka 
bus vertinami dėl specialiųjų poreikių nusta-
tymo bei turės galimybę gauti su specialiųjų 
poreikių nustatymu susijusią piniginę išmoką. 
Tyrimas nutrauktas, nutraukus lygias galimybes 
pažeidžiančius veiksmus.

2019 metais pažeidimai vartotojų teisių apsau-
gos srityje buvo nustatyti atlikus tyrimus dėl 
pastatų, kuriuose buvo teikiamos visuomenei 
prieinamos bei reikšmingos administracinės, 
sveikatos priežiūros, maitinimo paslaugos, ne-
pritaikymo. Pavyzdžiui, tyrimai dėl restorano 
„Ararat“, Kauno miesto apylinkės teismo pas-
tatų. Minimais atvejais konstatuotas paslaugų 
teikėjų pareigos užtikrinti, kad jų teikiamomis 
paslaugomis galėtų naudotis visi asmenys, ne-
paisant negalios, pažeidimas, kadangi asme-
nims su judėjimo negalia nebuvo sudarytos 
sąlygos patekti į pastatų vidų arba judėti jų 
viduje dėl neįrengtų arba netinkamai įrengtų 
pandusų, keltuvų, liftų ir pan. Po sprendimo 
priėmimo Kauno miesto apylinkės teismas įsi-
pareigojo, gavus finansavimą, inicijuoti pasta-

to vidaus pritaikymą asmenų su negalia po-
reikiams. Restorano  „Ararat“ administracija 
įsipareigojo artimiausiu metu atlikti patekimo į 
restorano patalpas pritaikymo darbus. Tarnyba 
stebi tolimesnį sprendimų vykdymą.

Nuo 2019 m. liepos 1 d., įsigaliojus Lygių gali-
mybių įstatymo pataisoms, prie Tarnybos pra-
dėjo veikti Žmonių su negalia teisių stebėsenos 
komisija, kurios pagrindinė funkcija – Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendini-
mo stebėsena. Komisija dalyvavo posėdžiuo-
se, susitikimuose su valstybinių bei nevyriausy-
binių organizacijų atstovais asmenų su negalia 
teisių gynimo klausimais, teikė rekomendacijas 
dėl steigiamų Žiežmarių grupinio gyvenimo 
namų asmenims, turintiems proto ir psichikos 
negalią, atitikimo konvencijos nuostatoms, dėl 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pa-
rengto Socialinių paslaugų katalogo nuostatų 
bei jų atitikimo konvencijai.  

36 pav. Nepritaikyto pastato pavyzdys
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2.7. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos 
pagrindu

83  Specialusis Eurobarometras 493. Diskriminacija Europos Sąjungoje. Europos Komisija. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopi-
nionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2251?fbclid=IwAR2wghC9-xqvo9udioxPSgpgUyg6lSkgorP4xq1PRu5cVZiNomxL126NDcg.

2019 metais buvo gauti 4 skundai bei 7 pa-
klausimai dėl galimos diskriminacijos lytinės 
orientacijos pagrindu. Tuo pačiu klausimu gau-
ti 6 pasiteiravimai per Tarnybos paskyrą soci-
aliniame tinkle „Facebook“, dar 6 asmenys į 
Tarnybą kreipėsi telefonu, norėdami pasikon-
sultuoti dėl galimo asmenų teisių suvaržymo 
lytinės orientacijos pagrindu. Besikreipiantie-
ji dažniausiai prašė paaiškinti, kokie įrodymai 
galėtų patvirtinti galimai vykdytą diskriminaciją 
lytinės orientacijos pagrindu bei kokių veiksmų 
imtis tais atvejais, kai žmogus patiria diskrimi-
naciją dėl lytinės orientacijos, tačiau nenori pa-
teikti oficialaus skundo. Į Tarnybą taip pat krei-
pėsi asmenys, kurie visuomenės informavimo 
priemonėse pastebėjo netinkamus, neetiškus, 
žeminančius komentarus apie LGBT+ asmenis. 

Santykinai mažas skundų ir kreipimųsi skai-
čius dėl galimai patirtos diskriminacijos lyti-
nės orientacijos pagrindu rodo tai, kad vis dar 
vengiama viešai kalbėti apie visuomenėje ne-
tradicinėmis laikomas seksualines orientacijas. 
Vis dėlto pabrėžtina, kad gaunamas nedidelis 
kreipimųsi dėl mažiau palankaus elgesio lyti-
nės orientacijos pagrindu skaičius jokiu būdu 
nepatvirtina fakto, kad Lietuvoje žmonės yra 
traktuojami vienodai nepaisant lytinės orienta-
cijos. 

2019 m. Europos Komisijos atlikta Eurobaro-
metro apklausa rodo, kad tik 53 proc. Lietu-
vos gyventojų sutinka, kad gėjai, lesbietės ir 
biseksualūs asmenys turėtų turėti tokias pačias 
teises kaip ir heteroseksualūs asmenys (net 40 
proc. su šiuo teiginiu nesutinka).83 
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37 pav. Gautų skundų ir Kontrolieriaus iniciatyva atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos 
lytinės orientacijos pagrindu dinamika

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2
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PAREIŠKĖJAI

2019 metais į Tarnybą dėl galimos diskrimina-
cijos lytinės orientacijos pagrindu su skundu 
kreipėsi 4 vyrai. Gaunamų skundų dėl galimos 
diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu 
mažas skaičius (3–5 per metus) nekinta jau 
2009-ųjų.

SRITYS

2019 metais dėl galimos diskriminacijos lytinės 
orientacijos pagrindu buvo atlikti trijų skundų 
dėl galimos diskriminacijos įsidarbinant tyri-
mai; vienu atveju Tarnyba negalėjo pradėti ty-
rimo, nes skundžiami santykiai nebuvo priskirti 
Lygių galimybių įstatymu reguliuojamai sociali-
nių santykių sričiai.
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2.8. Tyrimai lygių galimybių kontrolieriaus iniciatyva

Kontrolierė savo iniciatyva84 2019 metais pradėjo 15 tyrimų dėl galimos diskriminacijos.

Daugiausia tyrimų pradėta dėl galimos diskriminacijos lyties (9) ir amžiaus (4) pagrindu. Du tyrimai 
pradėti dėl negalios, po vieną – dėl tautybės bei įsitikinimų arba pažiūrų pagrindais. Du tyrimai 
pradėti dėl daugialypės diskriminacijos.

2019 metais Kontrolierė inicijavo 8 tyrimus dėl galimos diskriminacijos darbo santykių srityje (53 
proc.);  dėl galimos diskriminacijos vartotojų teisių apsaugos srityje inicijuoti 7 tyrimai (47 proc.).

84  Vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi bei 24 straipsnio 3 dalimi.

Lytis (9)

Amžius (4)

Negalia (2)

Tautybė (1)

Įsitikinimai ar pažiūros (1)

53 %

24 %

12 %

6 %
6 %

38 pav. Tyrimai pagal galimos diskriminacijos pagrindus

Darbo santykių sritis (8)

Vartotojų teisių apsaugos
sritis (7)

53 %

47 %

39 pav. Tyrimai Kontrolieriaus iniciatyva pagal sritis
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2. TYRIMAI

INICIJUOTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI

2019 metais Tarnyboje buvo gauta informa-
cija apie tai, kad, internetinėje parduotuvėje 
barbora.lt bandant užsisakyti prekes, kurias 
užsakovams jų nurodytu adresu pristato UAB 
„Barbora“ (toliau šiame skyriuje vadinama 
Bendrove) kurjeriai, atsisakoma priimti užsa-
kymus dėl prekių pristatymo į psichiatrijos li-
gonines. Prekių pristatymo į šias ligonines 
paslaugos nebuvo teikiamos. Tikrinant gautą 
informaciją nustatyta, kad galimybės užsisa-
kyti ir įsigyti prekių labiausiai varžomos tiems 
psichiatrijos ligoninių pacientams, kuriems dėl 
paskirto gydymo yra ribojama teisė išeiti iš li-
goninės patalpų. Dauguma šių pacientų turi 
psichikos negalią, todėl 2019 m. rugpjūčio 5 
d. Tarnyboje buvo pradėtas tyrimas dėl gali-
mos diskriminacijos negalios pagrindu varto-
tojų teisių apsaugos srityje. Tyrimo metu buvo 
nustatyta, jog laikinas prekių užsakymų iš psi-
chiatrijos ligoninių priėmimo sustabdymas at-
sirado dėl keblumų, kilusių nesuderinant Ben-
drovės prekių pristatymo taisyklių bei ligoninių 
vidaus taisyklių reikalavimų. Kadangi Bendrovė 
kelis kartus negalėjo pristatyti ligoninių paci-
entų užsakytų prekių, kurias turėti yra uždraus-
ta pagal psichiatrijos ligoninių vidaus tvarką 
(pvz., aštrūs daiktai, pavojingi chemikalai ir kt.), 
Bendrovė priėmė sprendimą užsakymų iš psi-
chiatrijos ligoninių laikinai nepriimti. 2019 m. 
spalio 28 d. Tarnyboje vykusio susitikimo metu 
nutarta nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 m. 
lapkričio 30 d. atnaujinti Bendrovės prekių pri-
statymo į VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatri-
jos ligoninę paslaugą bei patikrinti, ar prekių 

85  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/12/sprendimas-19si-10s-767.pdf.

86  Susipažinti su sprendimu galite:  https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/11/19si-12sp-111.pdf.

pristatymo procesas vyks sklandžiai, vėliau, 
remiantis šiuo pavyzdžiu, svarstyti galimybę 
atnaujinti prekių pristatymą į kitas psichiatrijos 
ligonines. Ligoninės administracija savo ruožtu 
įsipareigojo bendradarbiauti, užtikrinant šios 
gydymo įstaigos personalo pagalbą pristatant 
prekes ligoninės pacientams. 2019 m. gruo-
džio 3 d. vykusio pakartotinio Bendrovės, VšĮ 
Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 
bei Tarnybos atstovų susitikimo metu Bendro-
vės vadovas patvirtino, jog prekių pristatymas į 
šią ligoninę nuo 2019 m. lapkričio 1 d. iki 2019 
m. lapkričio 30 d. vyko sklandžiai. Ligoninės 
personalas bendradarbiavo pristatant prekes 
pacientams. Ligoninės atstovas patvirtino, jog 
Bendrovės paslaugos per šį mėnesį ligoninei 
buvo teikiamos, ligoninės personalas buvo in-
formuotas apie tokių paslaugų teikimą. Atlikus 
tyrimą, Bendrovė atnaujino paslaugų teikimą 
visų psichiatrijos ligoninių ir kitų gydymo įstai-
gų pacientams.85

2019 metais vienas iš Kontrolierės iniciatyva at-
liktų tyrimų buvo dėl daugialypės diskriminaci-
jos (lyties ir amžiaus pagrindais) darbo santykių 
srityje.86 Tarnyboje buvo gauta informacija, jog 
darbo skelbimų tinklalapyje patalpintas darbo 
skelbimas, kuriame nurodoma, jog darbui res-
torane Londone ieškoma padavėjos. Skelbime 
buvo nurodoma, jog darbas siūlomas 

18–45 metų amžiaus merginai / moteriai. Tyri-
mo metu nustatyta, kad įdarbinimo tarpininkas 
skelbimu diskriminavo asmenis lyties ir amžiaus 
pagrindais ir už tai buvo įspėtas.

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/12/sprendimas-19si-10s-767.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/11/19si-12sp-111.pdf
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2.9. Teismų praktika

87  Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2017/03/17sn-4sp-22.pdf.

88  Daugiau informacijos: https://eteismai.lt/byla/103302570249309/A-636-525/2019.

89  Daugiau informacijos: https://eteismai.lt/byla/102452301735006/I-4523-789/2019.

2019 metais Tarnyba dalyvavo 28 administraci-
nėse bylose. Tai yra dviem bylomis daugiau nei 
2018 metais ir net keturiolika bylų daugiau nei 
2017 metais. 2019-aisiaisVilniaus apygardos 
administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausia-
jame administraciniame teisme nagrinėta po 
keturiolika administracinių bylų. Tarnyba taip 
pat teikė išvadas apylinkės teismuose nagrinė-
tose dviejose civilinėse bylose. 

Dvidešimt dviejose administracinėse bylose 
Tarnyba dalyvavo kaip atsakovas, dviejose – 
kaip pareiškėjas, dviejose – kaip tretysis suin-
teresuotas asmuo.

Kaip minėta, dėl Kontrolieriaus sprendimų pa-
naikinimo į administracinius teismus kreiptasi 
dvidešimt du kartus. Išnagrinėjus devynias iš 
šių bylų pareiškėjų skundai arba prašymai buvo 
atmesti, vienas skundas patenkintas, likusios 
dvylika bylų dar neišnagrinėtos.

Pabrėžtina, jog Lietuvos administracinių ginčų 
komisija 2019 metais taip pat nagrinėjo 4 skun-
dus dėl Kontrolierės sprendimų. Visi 4 skundai 
buvo pripažinti nepagrįstais.

Dar 2017 metais Kontrolierė buvo nustačiusi, 
kad Vilniaus miesto savivaldybės meras diskri-
minavo asmenis su negalia, darbo skelbime 
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos di-
rektoriaus pareigoms užimti nurodydamas, kad 
kandidatai privalo gebėti važiuoti dviračiu.87 
Tyrimo metu buvo nustatyta, jog, pagal direk-
toriaus pareigybės aprašymą, jis organizuoja 
aplinkos saugojimo ir kitą įstaigos veiklą. Vadi-
nasi, gebėjimas važiuoti dviračiu nėra esminė 
sąlyga, lemianti kandidato kompetenciją. Be 
to, dviratis nėra vienintelė automobiliui alter-
natyvi transporto priemonė, leidžianti apžiūrėti 

parkų teritoriją – žmonės su judėjimo negalia 
naudojasi vežimėliais, elektriniais skuteriais ir 
kt. Sostinės merui nesutikus su Kontrolierės 
sprendimu ir atsisakius vykdyti siūlymą panai-
kinti diskriminacines nuostatas, Kontrolierė 
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį 
teismą prašydama įvertinti, ar mero potvarkis 
yra teisėtas. Teismas šį prašymą atmetė, tačiau 
apeliacinė instancija – Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas – Kontrolierės apelia-
cinį skundą tenkino ir įpareigojo Vilniaus apy-
gardos administracinį teismą bylą nagrinėti iš 
naujo.88 Įsiteisėjusiu sprendimu89 Vilniaus apy-
gardos administracinis teismas konstatavo, jog 
Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos 
direktoriaus pareigybės aprašymo, patvirtinto 
Vilniaus miesto savivaldybės mero potvarkiu, 
dalis, kurioje nustatytas specialusis reikalavi-
mas gebėti važiuoti dviračiu, prieštarauja Lygių 
galimybių įstatymui ir negali būti taikoma nuo 
įsiteisėjusio Vilniaus apygardos administracinio 
teismo sprendimo paskelbimo dienos.

2. TYRIMAI

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2017/03/17sn-4sp-22.pdf
https://eteismai.lt/byla/103302570249309/A-636-525/2019
https://eteismai.lt/byla/102452301735006/I-4523-789/2019


2019 metų veiklos ataskaita

55

3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS

90  Plačiau skaitykite: https://lygybe.lt/lt/projektaiprojektai

Būdama mišraus tipo nacionalinė lygybės ins-
titucija (paraleliai vykdanti kvaziteisminę veiklą 
ir lygybės sklaidą), Tarnyba kasmet deda pa-
pildomas pastangas užtikrinti lygių galimybių 
kontrolieriaus strateginius tikslus lygių galimy-
bių integravimo, diskriminacijos prevencijos 
bei švietėjiškos veiklos srityse. Atkreiptinas 
dėmesys, kad minėtoms veikloms užtikrinti iš 
valstybės biudžeto nėra skiriama pakankamai 
asignavimų, todėl šiuos Tarnybos veiklos prio-
ritetus iš dalies lemia tarptautinių ir nacionali-
nių fondų finansinė parama projektams išvar-
dintose srityse. 

Tarnyba lygių galimybių integravimo veiklą 
vykdo keturiose srityse: (a) rengia ir įgyvendi-
na lygių galimybių integravimo priemones, (b) 
didina viešojo ir privataus sektoriaus subjektų 
gebėjimus ir kompetencijas lygių galimybių 
užtikrinimo ir nediskriminavimo srityse, (c) už-
tikrina lygių galimybių integravimą į viešosios 
politikos procesus nacionaliniu lygmeniu ir (d) 
vykdo nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavi-
mą ir tinklaveiką.

2019 m. integravimo, švietimo ir diskriminaci-
jos prevencijos srityse vykdyti septyni Europos 
Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis finan-
suojami projektai, būtent: „Savivaldybės sė-
kmės kodas – lyčių lygybė“, „Pokytis versle, 
viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji stan-
dartai diskriminacijos mažinimui“, „BREAK! 
– nugalėkime lyčių stereotipus švietime, pasi-
telkdami skirtingas medijas“, „#LGBT_LT: di-
dinant visuomenės sąmoningumą ir bendruo-
menės matomumą Lietuvoje“, „Teisinės bazės 
tobulinimas ir europinių standartų įgyvendini-
mas, siekiant kovoti su diskriminacija ir smur-
tu seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 
pagrindais“, „Stop smurtui prieš moteris: nuo 
sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos 
aukų kaltinimui“ ir „BRIDGE: vietos bendruo-
menių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu ly-
ties pagrindu artimoje aplinkoje“.90 Projektinės 
veiklos leido įgyvendinti strateginio poveikio 
priemones, integruojant lygias galimybes savi-
valdybėse ir valstybės įstaigose, darbo rinkoje 
bei šveitimo ir ugdymo įstaigose. Tarnyba taip 
pat aktyviai veikė organizuojant nediskrimina-
vimo ir lygių galimybių užtikrinimo mokymus 
bei plėtojant nacionalinį ir tarptautinį bendra-
darbiavimą. 

Nors nuo 2017 metų Tarnybai Lygių ga-
limybių įstatymu priskirta papildoma 
funkcija vykdyti prevencinę ir švietėjišką 
veiklą, lygių galimybių sklaidą, tam nėra 
skiriamas papildomas finansavimas iš 
valstybės biudžeto. Dėl šios priežasties 
Tarnyba deda kryptingas pastangas pri-
traukti projektinį finansavimą iš Europos 
Komisijos.

2019 metais Tarnyba vykdė septynis 
Europos Sąjungos ir valstybės biudže-
to lėšomis finansuojamus projektus. 

https://lygybe.lt/lt/projektaiprojektai
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3.1. Lygios galimybės savivaldybėse ir valstybinėse įstaigose

91  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-633  „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo 
priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“.

92  Interaktyvų lyčių lygybės statistikos atlasą galima rasti čia: https://osp.stat.gov.lt/interaktyvus-atlasas.

93  Plačiau skaitykite: https://lygybe.lt/lt/naujienos/i-pagalba-savivaldybems-naujas-filmukas-apie-lyciu-lygybe/1153.

2019 m. buvo tęsiamas iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas 
valstybės projektas „Savivaldybės sėkmės ko-
das – lyčių lygybė“91 (toliau – savivaldybių pro-
jektas). Savivaldybių projektas vykdomas kartu 
su partneriais: Lietuvos savivaldybių asociacija, 
Lietuvos moterų lobistine organizacija ir Lietu-
vos statistikos departamentu. Projekto tikslas 
– siekti lyčių lygybės savivaldybėse, ugdant 
sąmoningumą ir gebėjimus atpažinti moterų ir 
vyrų (ne)lygybę vietos lygmeniu.

2019 metais Tarnyba savivaldybių projekte 
įgyvendino šias veiklas: 1) papildė ir regulia-
riai atnaujino statistinį žemėlapį Oficialiosios 
statistikos portale;92 2) teikė konsultacijas sa-
vivaldybėms 3) vykdė mokymus savivaldybėms 
pavaldžių įstaigų atstovams; 4) į savivaldybių 
projektą įtraukė ir pradėjo įgyvendinti naujas 
veiklas, susijusias su nuotolinio mokymosi kur-
sų sukūrimu; 5) sukūrė mokomąją vaizdo me-
džiagą apie tai, kaip savivaldybės gali pagerin-
ti savo paslaugų teikimą atsižvelgiant į moterų 
ir vyrų poreikius.93 

Lietuvos statistikos departamentas 2019 me-
tais statistinį žemėlapį papildė aktualia infor-
macija.

Ataskaitiniu laikotarpiu teiktos konsultacijos vi-
sose Lietuvos savivaldybėse. 

Per 2019 metus 43-ijose iš 60-ies savivaldybių 
organizuoti mokymai savivaldybėms pavaldžių 
įstaigų darbuotojams, kuriuose dalyvavo dau-
giau nei 800 specialistų. 

Į savivaldybių projektą įtrauktos ir pradėtos 
įgyvendinti naujos veiklos – pradėta kurti nuo-
tolinio mokymosi valdymo sistema, rengiami 
du nuotolinio mokymosi kursai, būtent: 

1) strateginis planavimas atsižvelgiant į lyties 
aspektą; 

2) paslaugų teikimas ir lyčių lygybė. Mokymų 
proceso skaitmeninimas leis apmokyti daugiau 
savivaldybių ir valstybinių įstaigų darbuotojų. 

Bendradarbiaudama su Lietuvos savivaldybių 
asociacija, Tarnyba jau antrus metus iš eilės 
teikia „Auksinės krivūlės“ apdovanojimą „Už 
lyčių lygybės skatinimą“. 2019 metais krivūlė 
įteikta Kėdainių rajono savivaldybei už mergai-
čių pritraukimą į technologijų srities neforma-
liojo ugdymo veiklas bei lyties aspektu išskirtos 
statistikos rinkimą.

3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS

2019 m. Tarnyba kartu su partneriais 
aktyviai veikė savivaldos lygmeniu: 

• visose Lietuvos savivaldybėse teiktos 
konsultacijos. 43-ijose savivaldybėse 
organizuoti mokymai;

• mokymuose dalyvavo daugiau nei 
800 specialistų;

• sukurta mokomoji vaizdo medžiaga 
apie tai, kaip savivaldybės gali pagerin-
ti savo paslaugų teikimą atsižvelgiant į 
moterų ir vyrų poreikius;

• pradėti kurti nuotolinio mokymosi 
kursai savivaldybėms.

https://osp.stat.gov.lt/interaktyvus-atlasas
https://lygybe.lt/lt/naujienos/i-pagalba-savivaldybems-naujas-filmukas-apie-lyciu-lygybe/1153
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3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS

3.2. Lygios galimybės darbo rinkoje

94  2016 m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-579 „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siū-
lomų bendrai finansuoti valstybės projektų pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir 
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos mažinimas“ sąrašo Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-01 patvirtinimo“.

95  Daugiau informacijos apie kampaniją: www.naujistandartai.lt.

96  Daugiau informacijos apie „Lygių galimybių integravimo žingsnius“: https://lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-zingsniai.

Kitas svarbus Tarnybos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis vykdomas bendrai finansuo-
jamas valstybės projektas yra „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai 
diskriminacijos mažinimui“94 (toliau – Diskriminacijos mažinimo projektas). Diskriminacijos maži-
nimo projektas vykdomas kartu su partneriais: Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir Nacionaline 
LGBT* teisių organizacija LGL. Projekto tikslas – sistemiškai didinant verslo, viešojo sektoriaus ir 
visuomenės sąmoningumą lygių galimybių srityje, mažinti diskriminaciją darbo rinkoje. 

2019 metais surengta sąmoningumo didinimo kampanija „#NaujiStandartai“, informuojanti darb-
davius apie lygių galimybių užtikrinimo naudą darbovietėje.95

Spalio mėnesį kampanija buvo pristatyta didžiausioje personalo vadybos lyderiams skirtoje konfe-
rencijoje „HR Savaitė Lietuva“. Vadovams (-ėms) ir personalo darbuotojams (-oms) buvo parengti 
ir pristatyti „Lygių galimybių integravimo žingsniai“, suteikiantys įžvalgų, kaip pradėti pokyčius 
organizacijoje.96 

1 SUVOKIMAS PLANAVIMAS2 SITUACIJOS
ANALIZĖ Į(SI)VERTINIMAS5ĮGYVENDINIMAS43

LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMO ŽINGSNIAI

Kaip organizacijoje 
jaučiasi darbuotojai?

Kaip užtikrinamos 
lygios galimybės?

Kaip parengti lygių 
galimybių politiką ir 

veiksmų planą?

Į ką kreipti dėmesį, 
įgyvendinant lygių 
galimybių veiksmų 

planą?

Kokie organizacijos 
pokyčiai ir pasiekimai 

lygių galimybių 
užtikrinimo srityje?

Kas yra lygios 
galimybės?

Kaip tai liečia 
kiekvieną iš mūsų 

asmeniškai?

40 pav. Lygių galimybių intergravimo žingsniai

2019 m. surengta sąmoningumo didinimo kampanija „#NaujiStandartai“, kuri buvo pri-
statyta didžiausioje personalo vadybos lyderiams skirtoje konferencijoje „HR Savaitė 
Lietuva“ 

Kartu su partneriais Tarnyba inicijavo „Lygių galimybių sparnų“ standartą, leidžiantį or-
ganizacijoms įvertinti savo pasiekimus lygių galimybių srityje. 

http://www.naujistandartai.lt
https://lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-zingsniai
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Kartu su partneriu Žmogaus teisių stebėjimo institutu Tarnyba inicijavo „Lygių galimybių sparnų“ 
standartą, leidžiantį organizacijoms įsivertinti savo pasiekimus lygių galimybių srityje.97 Organiza-
cija, norėdama prisijungti prie standarto, turi užpildyti anketą, pagal kurią ekspertai vertina, kiek 
lygių galimybių kriterijų atitinkama . Už juos suteikiami lygių galimybių sparnai. Kuo daugiau lygias 
galimybes užtikrinančių priemonių organizacijoje yra, tuo daugiau sparnų gali surinkti. 

Vieneri sparnai – organizacija įgyvendina pagrindinius lygių galimybių reikalavimus.

Dveji sparnai – organizacija yra integravusi lygių galimybių principus į savo veiklą. 

Treji sparnai – organizacija kuria lygioms galimybėms palankią organizacijos kultūrą ir ją aktyviai 
skatina. 

Norint gauti atitinkamą skaičių sparnų, reikia atitikti visus keturis toje sparnų kategorijoje numaty-
tus kriterijus (žr. 40 pav. „Lygių galimybių sparnų“ vertinimo kriterijai). 

2019 metais „Lygių galimybių sparnus“ įgijo 9 viešojo ir privataus sektoriaus įmonės bei organi-
zacijos: „Danske Bank“ (3 sparnai), Vilniaus miesto savivaldybė (2 sparnai), Lietuvos Respublikos 
konkurencijos taryba (3 sparnai), „Swedbank“ (3 sparnai), VĮ Lietuvos oro uostai (2 sparnai), AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ (2 sparnai), UAB „Rimi Lietuva“ (3 sparnai), Valstybinio socialinio draudi-
mo Fondo valdyba (1 sparnas), SĮ „Susisiekimo paslaugos (3 sparnai).

97  Daugiau informacijos apie „Lygių galimybių sparnų“ standartą: http://www.lygybesplanai.lt/lygiu-galimybiu-sparnai.
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Tarnybos darbuotojai (-os) teikė konsultacijas įmonėms bei organizacijoms dėl lygių galimybių 
užtikrinimo darbovietėje, savivaldybių darbuotojus mokė lyties aspekto integravimo subtilybių. 
Tarnybos sukurti lygių galimybių integravimo įrankiai patalpinti atskiroje rubrikoje Tarnybos inter-
neto svetainėje.98

Tarnybos ekspertai (-ės) parengė du mokymų modulius, skirtus įmonių ir įstaigų darbuotojams. 
Seminaras „Diskriminacijos prevencija ir lygių galimybių užtikrinimas“ padeda didinti darbuotojų 
sąmoningumą žmogaus teisių klausimais. Seminaras „Lygių galimybių užtikrinimo politika: veiks-
mų plano ABC“ suteikia praktinių įžvalgų, kuriant saugią aplinką bei užtikrinant lygias galimybes 
darbovietėje.

2019 metais Tarnyba ir toliau sėkmingai taikė „Lyčių lygybės liniuotės“ įrankį, kuriuo pasinaudoda-
mos viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos gali įvertinti lyčių lygybės padėtį savo darbovietė-
je.99 Ataskaitiniu laikotarpiu įrankis buvo taikytas dviejuose universitetuose: Vilniaus universitete ir 
Kauno technologijos universitete, bei keturiose biudžetinėse įstaigose: Susisiekimo ministerijoje, 
Lietuvos banke, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos Mokymo centre. 

2019 metais Tarnyboje pradėtas kurti „Lygių galimybių liniuotės“ įrankis, kuris situaciją leis įvertinti 
ne tik lyties, bet ir kitais įstatymais saugomais pagrindais.

98  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/veikla/lygiu-galimybiu-integravimo-irankiai/1003.

DARBDAVIAMS

SAVIVALDYBĖMS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

PASLAUGŲ TEIKĖJAMS ŽURNALISTAMS

Informacinis lygybės planavimo portalas www.lygybesplanai.lt
Praktinis įrankis „Lygių galimybių įgyvendinimo vadovas darbdaviams“ (2018)

Nemokami e-kursai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbdaviams“
Nemokami e-kursai „Lygybės ir nediskriminavimo ABC darbuotojams“

Atmintinė darbdaviams apie darbo skelbimų rengimą
Lygių galimybių integravimo žingsniai

Lygių galimybių matavimo priemonė „Lygių galimybių liniuotė“
Lyčių lygybės matavimo priemonė „Lyčių lygybės liniuotė“

Prieinamos skaitmeninės informacijos rengimo vadovas „Internetas visiems“

Praktinis įrankis „Nuo A iki Z. Lyčių lygybės 
vadovas savivaldybėms“ (2018)

Interaktyvusis lyčių lygybės statistikos atlasas 
(žemėlapis)

Atmintinė „Kaina neturi lyties“ apie 
nediskriminuojančią grožio paslaugų kainodarą

Atmintinė su patarimais, kaip rašyti apie smurtą 
prieš moteris

Interaktyvus žaidimas mokiniams ir mokytojams 
„Istorija apie lyčių skirtumus“

Vadovėlių ir kitų mokymos (-si) priemonių 
vertinimo lyčių aspektu apžvalga (2019)

Metodinė medžiaga pedagogams ir karjeros 
konsultantams ugdant moksleivius karjerai
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3.3. Lygios galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose

100  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/break-pasitelkdami-skirtingas-medijas-nugalekime-lyciu-stereotipus-svietime.

101  Vadovėlių ir kitų mokymo(-si) priemonių vertinio lyčių aspektu apžvalga. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba Vilnius. 2019. Prieiga per internetą: https://
www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/04/vaoveliu-ir-kitu-mokymosi-priemoniu-vertinimo-lyciu-aspektu-apzvalga.pdf.

102  Daugiau informacijos: www.mokykla2030.lt. 

Įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis iš da-
lies finansuojamą projektą „BREAK! – kova su 
lyčių stereotipais naudojant įvairių medijų tu-
rinį ir priemones“100, 2019 metais Tarnyba iš-
leido „Vadovėlių ir kitų mokymo(-si) priemonių 
vertinimo lyčių aspektu apžvalgą“101. Tyrimo 
metu vertintos 32 mokymo(-si) priemonės, 
naudojamos 6–7 klasių ugdymo procese. Lei-
dinyje atkreipiamas dėmesys į probleminius 
su lyčių stereotipais ir nepakankama reprezen-
tacija susijusius aspektus bei formuluojamos 
atitinkamos rekomendacijos pedagogams, 
mokymo(-si) priemonių rengėjams ir švietimo 
politikos formuotojams. 

2019 metais surengti vieneri mokymai vado-
vėlių autoriams ir rengėjams bei treji moky-
mai pedagogams ir karjeros konsultantams, 

siekiant, kad mokymo(-si) priemonėse neliktų 
lyčių stereotipus įtvirtinančių nuostatų, o švie-
timo įstaigose būtų kuriamas lyčiai jautrus mo-
kymo(-si) turinys. 

Lapkričio mėnesį apžvalga buvo pristatyta Eu-
ropos Komisijos bendrųjų vertybių ir įtraukaus 
ugdymo darbo grupėje Briuselyje kaip gero-
sios praktikos pavyzdys, integruojant lygių ga-
limybių principus į švietimo ir ugdymo proce-
sus. 

Atsižvelgiant į aplinkybę, jog nuo 2019 metais 
vyksta bendrųjų ugdymo programų atnauji-
nimo procesas,102 Tarnybos atstovai inicijavo 
susitikimus su Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos vadovybe, sie-
kiant integruoti žmogaus teisių ugdymo vei-
klą į švietimo procesus. Susitikimų metu pa-
aiškėjo, kad vyrauja stereotipinės nuostatos, 
galimai diskriminuojančios ne tik lyties, bet ir 
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais saugo-

43 pav. „Vadovėlių ir kitų mokymo(-si) priemonių 
vertinimo lyčių aspektu apžvalga“
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mais pagrindais. Dėl šios priežasties nelygybės 
problemas švietime būtina spręsti kompleksiš-
kai. Numatomas tolesnis bendradarbiavimas 
su ministerijos atstovais, užtikrinant lygių gali-
mybių ir nediskriminavimo temų aktualizavimą 
visuose bendrojo ugdymo programų atnaujini-
mo proceso etapuose.

Nuo 2019 metų Tarnybos atstovas dalyvauja 
Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir pro-

103  2019 m. sausio 11 d. Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus įsakymu Nr. V-3 patvirtintas „2019–2021-ųjų metų strateginis veiklos planas“, pri-
eiga per internetą: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/01/strateginis-2019-2021-m..pdf.

104  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/naujienos/kontroliere-lytiskumo-ugdymo-kursams-butini-auksciausios-kokybes-reikalavimai/1028.

105  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/naujienos/puoseledami-bendradarbiavima-su-urm-toliau-skatinsime-pagarba-zmogaus-teisems/1034.

cedūrų kontrolieriaus įsakymu sudarytos darbo 
grupės, kurios tikslas parengti rekomendacijas 
mokslo ir studijų institucijų akademinės etikos 
kodeksams, veikloje. Rekomendacijas, kurios 
apims ir diskriminacijos draudimo bei lygių ga-
limybių užtikrinimo principų įtvirtinimą, darbo 
grupė planuoja baigti rengti 2020 metų kovo 
mėnesį.

3.4. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

NACIONALINIS BENDRADARBIAVIMAS

Bendradarbiavimas su privataus ir viešojo sek-
torių subjektais – vienas iš Tarnybos veiklos pri-
oritetų.103 Sukauptais duomenimis, 2019 me-
tais Tarnyba surengė daugiau nei 20 mokymų, 
organizavo 15 renginių (diskusijų, iniciatyvų, 
susitikimų), dalyvavo keliose dešimtyse rengi-
nių kitų šalių kvietimu ir savarankiškai inicijavo 
bent 40 susitikimų. Toliau aprašomi svarbiau-
sieji iš jų.

2018 metų gruodį lygių galimybių kontrolierė 
Vilniaus universitete pasirašė bendradarbia-
vimo sutartį su Lietuvos universitetų rektorių 
konferencija (LURK). Šiuo dokumentu šalys įsi-
pareigojo bendradarbiauti užtikrinant, kad uni-

versitetuose būtų įgyvendinamos lygios gali-
mybės. 2019 metais, konsultuojant Tarnyboms 
ekspertams (-ėms), LURK parengė seksualinio 
priekabiavimo bei priekabiavimo dėl lyties pre-
vencijos gaires.

Sausio mėnesį lygių galimybių kontrolierė krei-
pėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją, 
rekomenduodama įtvirtinti tokią mokymų pe-
dagogams akreditavimo tvarką, kuria būtų už-
tikrinamas jų turinio objektyvumas bei pagarba 
lygiateisiškumo principams.104 Tokį sprendimą 
ji priėmė po to, kai visuomenininkai susirūpino 
mokytojams galimai dėstytu Sveikatos ir lytiš-
kumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios 
programos įgyvendinimo kursu. 

Sausio mėnesį Tarnybos darbuotojų komanda 
susitiko su Užsienio reikalų ministerijos Žmo-
gaus teisių skyriaus atstovais.105 Kartu speci-
alistai aptarė, kuriose naujose srityse galėtų 
vystyti bendradarbiavimą. Spalio mėnesį Tary-
bos atstovai dalyvavo ministerijos inicijuotame 
tarpinstituciniame susitikime dėl Nacionalinio 
verslo ir žmogaus teisių plano parengimo.

Vasario mėnesį lygių galimybių kontrolierė su 
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https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/01/strateginis-2019-2021-m..pdf
https://lygybe.lt/lt/naujienos/kontroliere-lytiskumo-ugdymo-kursams-butini-auksciausios-kokybes-reik
https://lygybe.lt/lt/naujienos/puoseledami-bendradarbiavima-su-urm-toliau-skatinsime-pagarba-zmogaus


2019 metų veiklos ataskaita

62

Lietuvos banko valdybos pirmininku pasirašė 
bendradarbiavimo susitarimą.106 Abi instituci-
jos įsipareigojo stiprinti vartotojų teisių apsau-
gą finansinių paslaugų srityje. Birželio mėnesį 
Tarnybos ekspertai Lietuvos banko darbuoto-
jams surengė mokymus lygių galimybių ir ne-
diskriminavimo temomis, o rugpjūčio mėnesį 
institucija pasinaudojo „Lyčių lygybės liniuo-
tės“ įrankiu lyčių lygybės situacijai į(si)vertinti.

Balandžio mėnesį Tarnybos, Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos bei Valstybinės darbo 
inspekcijos atstovai sutarė, kad darbdaviams 
lygių galimybių užtikrinimo rekomendacijos 
bus teikiamos aktyviau.107 Atlikdami įmonių 
patikrinimus, Valstybinės darbo inspekcijos 
darbuotojai informuos darbdavius apie lygių 
galimybių planavimo būtinybę ir siūlys pasi-
naudoti portale www.naujistandartai.lt patei-
kiamais praktiniais patarimais. 

Birželio mėnesį Tarnyba minėjo institucijos vei-
klos dvidešimtmetį. Ta proga Nacionalinėje 
dailės galerijoje Tarnybos draugams, kolegoms 
ir bendraminčiams buvo surengtas priėmimas.  

Rugsėjo mėnesį Tarnyba ir Seimo Žmogaus 
teisių komitetas organizavo tarpinstitucinę 
diskusiją „Palaikyk. Išklausyk. Nekaltink“108. 

106  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-bendradarbiaus-su-lietuvos-banku/1037.

107  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/darbo-inspekcija-imonems-rekomenduos-nauja-lygybes-priemone.

108  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/pagalba-smurta-kenciancioms-moterims-ar-jau-viskas-padaryta.

109  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/naujienos/nacionalinis-zmogaus-teisiu-forumas-isiklausys-i-vaikus-ir-jaunima/1191. 

110  Su renginio programa galima susipažinti čia:  https://nztf.lt/. 

Diskusijos metu aptarta, kaip galima pagerinti 
pagalbos teikimą vyrų smurtą artimoje aplin-
koje patyrusioms moterims. Renginyje daly-
vavo Seimo, specializuotos pagalbos centrų, 
teismų, Lietuvos Katalikų bažnyčios ir kitų ins-
titucijų atstovai.

2019 m. gruodžio 10 d., minint tarptautinę 
Žmogaus teisių dieną, Tarnyba prisidėjo prie 
antrą kartą surengto Nacionalinio žmogaus 
teisių forumo organizavimo.109 Renginys buvo 
skirtas 30-osioms Jungtinių Tautų vaiko tei-
sių konvencijos metinėms paminėti. Renginio 
metu daugiau nei 50 šalies ir užsienio ekspertų 
diskutavo ne tik apie vaikų teises, bet ir apie 
globos įstaigas, žiniasklaidos politiką, tech-
nologijų teisę, saugios darbo aplinkos užti-
krinimą, jaunimo pilietinį aktyvizmą ir sąlygas 
Lietuvos kalėjimuose.110 Forumo metu Tarnyba 
surengė tarptautinę konferenciją „Translyčių 
asmenų teisių apsauga: tarptautinės tendenci-
jos ir nacionalinės galimybės“.

44 pav. Tarnybos veiklos 20-metis
© Martyno Ambrazo nuotrauka

45 pav. Nacionalinis žmogaus teisių forumas
© Jono Petronio nuotrauka

3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS

http://www.naujistandartai.lt
https://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-bendradarbiaus-su-lietuvos-banku/1037
https://lygybe.lt/lt/darbo-inspekcija-imonems-rekomenduos-nauja-lygybes-priemone
https://lygybe.lt/lt/pagalba-smurta-kenciancioms-moterims-ar-jau-viskas-padaryta
https://lygybe.lt/lt/naujienos/nacionalinis-zmogaus-teisiu-forumas-isiklausys-i-vaikus-ir-jaunima/11
https://nztf.lt/


2019 metų veiklos ataskaita

63

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Tarnyba tarptautinį bendradarbiavimą ir tin-
klaveiką vykdo dalindamasi bei perimdama 
gerąją praktiką, atstovaudama lygių galimybių 
ir nediskriminavimo darbotvarkei susitikimų su 
užsienio valstybių delegacijomis metu bei teik-
dama informaciją tarptautiniams žmogaus tei-
sių apsaugos mechanizmams. 

Bendradarbiavimas su Europos nacionalinių ly-
gybės institucijų tinklu EQUINET

 2019 metais Tarnyba tęsė bendradarbiavimą 
su Europos nacionalinių lygybės institucijų tin-
klu „EQUINET“, kuris vienija 49 Europos Są-
jungoje ir kaimyninėse valstybėse veikiančias 
lygybės institucijas.111 Tarnyba yra vienintelė 
ombudsmeno tipo institucija Lietuvoje, pri-
klausanti šiam europiniam tinklui. Narystė su-
teikia galimybę keistis patirtimi ir žiniomis su 
kolegomis iš giminingų institucijų kitose vals-
tybėse bei ugdyti Tarnybos darbuotojų kom-
petencijas. Tarnybos darbuotojai dirba nuola-
tinėse „EQUINET“ darbo grupėse: „Lygybė 
ir teisė“, „Politikos formavimas“, „Komunika-
cijos strategijos ir praktikos“, „Lyčių lygybė“, 
„Tyrimai ir duomenų rinkimas“, „Lygybės ins-
titucijų standartai“ bei „Laisvas piliečių judėji-
mas“. 2019 metais „EQUINET“ veikloje daug 
dėmesio skirta diskriminacijos dėl vyresnio am-
žiaus, seksualinio priekabiavimo darbe, naci-
onalinių lygybės institucijų nepriklausomumo, 
dirbtinio intelekto ir žmogaus teisių, šeimos ir 
asmeninio gyvenimo derinimo bei Jungtinių 
Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo 
temoms. 

Prieš 2019 metų Prezidento ir Europos Parla-
mento rinkimus Tarnyba kartu su Europos ly-
gybės institucijų tinklu „EQUINET“ parengė 
rekomendacijas kovai su diskriminacija ir nea-
pykantos kalba rinkiminės kampanijos metu.112 
Lygių galimybių kontrolierė ragino kandidatus 

111  Daugiau informacijos: http://www.equineteurope.org.

112  Daugiau informacijos https://lygybe.lt/lt/kontroliere-primena-rinkimuose-laikytis-zmogaus-teisiu-principu.

113  Daugiau informacijos galite rasti čia: https://www.visureikalas.lt.

114  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnybos-iniciatyva-visu-reikalas-nominuota-tarptautiniuose-kylancios-europos-apdovanojimuose/1115.

užtikrinti, kad kovoje dėl balsų būtų atsižvelgta 
į lygybės ir nediskriminavimo principus.

Birželio mėnesį Tarnybos kartu su partneriais 
parengta iniciatyva „Visų reikalas“113 buvo no-
minuota tarptautiniam „Kylančios Europos“ 
(angl. „Emerging  Europe“) apdovanojimui 
gauti.114 Svetainė, kurioje pateikta informaci-
ja, kaip rasti (suteikti) pagalbą smurto artimo-
je aplinkoje situacijose, išskirta Metų lygybei 
draugiškos iniciatyvos kategorijoje. Šioje ka-
tegorijoje, apimančioje dešimt skirtingų pro-
jektų, įvertintos iniciatyvos, Vidurio ir Rytų Eu-
ropos regione 2018 metais skatinusios lygias 
galimybes nepaisant asmenų lyties, amžiaus, 
kilmės, seksualinės orientacijos ar religinių įsi-
tikinimų.  

Susitikimai su ekspertais, užsienio valstybių 
delegacijų, nevyriausybinių organizacijų atsto-
vais

Gegužės mėnesį Tarnybos ekspertai (-ės) su-
sitiko su Europos saugumo ir bendradarbia-
vimo organizacijos Demokratinių institucijų ir 
žmogaus teisių biuro rinkimų stebėjimo misi-
jos Lietuvoje atstovais. Susitikimo metu svečiai 

EQUINET REKOMENDACIJOS

REKOMENDACIJOS KOVAI SU 
DISKRIMINACIJA IR NEAPYKANTOS 
KALBA RINKIMINĖS KAMPANIJOS 
METU

NEDISKR
IMINAVI

MAS

LYGYBĖ

PAGARBA

46 pav. Rekomendacija dėl neapykantos kalbos 
rinkiminių kampanijų metu

© „EQUINET” ir LGKT leidinys

3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS
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domėjosi lyčių lygybės situacija rinkiminių pro-
cesų metu bei politinio moterų atstovavimo 
tendencijomis.

Birželio mėnesį Tarnyboje lankėsi Norvegijos 
parlamento narys Grunde Almeland, atstovau-
jantis politinei partijai „Venstre“. Susitikimo su 
lygių galimybių kontroliere metu buvo aptarta 
geroji praktika užtikrinant darbo ir asmeninio 
gyvenimo derinimą bei LGBT asmenų žmo-
gaus teises. 

Tarptautiniai žmogaus teisių apsaugos mecha-
nizmai

2019 metais Tarnyba papildomą informaciją 
teikė dviem tarptautiniams žmogaus teisių ap-
saugos mechanizmas, būtent, Jungtinių Tautų 
Moterų diskriminacijos panaikinimo komitetui 
bei Jungtinių Tautų Rasinės diskriminacijos pa-
naikinimo komitetui. 

Sausio ir rugsėjo mėnesiais, ruošiantis šešto-
sios periodinės Lietuvos Respublikos ataskai-
tos pagal Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų 
formų diskriminacijos panaikinimo moterims 
svarstymui, Jungtinių Tautų Moterų diskrimi-
nacijos panaikinimo komitetui pateiktos dvi 

115  Daugiau  informacijos:  https://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-pateike-nepriklausoma-ataskaita-jungtiniu-tautu-moteru-diskriminacijos-panaikinimo-komite-
tui/1089.

116  Nepriklausoma apžvalga apie Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 m. programos veiksmų plano 2018-2021 m. priemones. Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba,. 2018. Prieiga per internetą: https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2018/12/nepriklausoma-apzvalga-2018.pdf.

117  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-parenge-ataskaita-jungtiniu-tautu-rasines-diskriminacijos-panaikinimo-komitetui/1122.

nepriklausomos ataskaitos apie moterų teisių 
situaciją Lietuvoje.115 Tarnyba atkreipė komite-
to dėmesį į du dalykus – poreikį tobulinti naci-
onalinį institucinį lyčių lygybės mechanizmą ir 
aktyviau kovoti su įvairių formų smurtu lyties 
pagrindu. Tarnybos pozicija komiteto narėms 
buvo pristatyta kovo mėnesį Ženevoje vyku-
sių klausymų metu. Klausymų metu komiteto 
narės teiravosi, kodėl Lietuvoje delsiama rati-
fikuoti ET konvenciją dėl smurto prieš moteris 
ir smurto artimoje aplinkoje bei kokia apimtimi 
užtikrinami Tarnybos finansiniai ištekliai ir vei-
klos nepriklausomumas. Komiteto nariams rū-
pėjo ir tai, kaip lyčių lygybės politikos formuo-
tojai planuoja atsižvelgti į Tarnybos parengtą 
nepriklausomą apžvalgą dėl moterų ir vyrų ly-
gybės priemonių.116 

Kovo mėnesį, ruošiantis devintojo ir dešimtojo 
periodinio Lietuvos Respublikos pranešimo pa-
gal Tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasi-
nės diskriminacijos svarstymui, Jungtinių Tautų 
Rasinės diskriminacijos panaikinimo komitetui 
pateiktoje papildomoje informacijoje Tarnyba 
atkreipė dėmesį į pernelyg siaurą Lygių galimy-
bių įstatyme įtvirtintą „šeimos nario“ sąvoką, 
Tarnybai neskiriamą pakankamą finansavimą 
ir nepakankamą kreipimųsi dėl diskriminacijos 
rasės, etninės priklausomybės, kalbos, tauty-
bės, pilietybės ar kilmės pagrindais skaičių117.

Teikdama nepriklausomą informaciją tarp-
tautiniams žmogaus teisių apsaugos mecha-
nizmams, Tarnyba stiprina savo pozicijas kaip 
nepriklausomą žmogaus teisių stebėseną Lie-
tuvoje atliekanti institucija.

3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS

2019 metais Tarnyba teikė nepriklauso-
mas ataskaitas: 

• Jungtinių Tautų Moterų diskriminaci-
jos panaikinimo komitetui apie nacio-
nalinius lyčių lygybės mechanizmus ir 
smurto lyties pagrindu artimoje aplin-
koje problematiką;

• Jungtinių Tautų Rasinės diskrimina-
cijos panaikinimo komitetui apie dis-
kriminacijos rasės, etninės priklauso-
mybės, kalbos, tautybės, pilietybės ar 
kilmės pagrindais situaciją Lietuvoje.

https://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-pateike-nepriklausoma-ataskaita-jungtiniu-tautu-moteru-diskri
https://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-pateike-nepriklausoma-ataskaita-jungtiniu-tautu-moteru-diskri
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2018/12/nepriklausoma-apzvalga-2018.pdf
https://lygybe.lt/lt/naujienos/tarnyba-parenge-ataskaita-jungtiniu-tautu-rasines-diskriminacijos-pan
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4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

4.1. Smurtas lyties pagrindu

118  Europos lyčių studijų centro duomenimis, yra šiuo metu viena labiausiai paplitusių  lyčių nelygybės problemų daugelyje Europos ir Pasaulio visuomenių. 
Prieiga per internetą: https://eige.europa.eu/lt/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence.

119  Užregistruota ir ištirta nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, Informatikos ir ryšių departamentas, 2019. Prieiga per internetą: https://
www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/
ataskaitos-1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1/view_item_datasource?id=8208&datasource=41499.

120  Užregistruota nukentėjusių asmenų nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje. Iš jų: vyrai, moterys, Informatikos ir ryšių departamen-
tas, 2019. Prieiga per internetą: https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-regis-
tro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/ataskaitos-1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1/view_item_datasource?id=8194&datasource=41237.

121  Užregistruota asmenų  įtariamų  (kaltinamų) padarius nusikalstamas veikas,  susijusių su smurtu artimoje aplinkoje.  Iš  jų: vyrai, moterys,  Informatikos  ir  ry-
šių departamentas, 2019. Prieiga per internetą:  https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikalstamu-vei-
ku-zinybinio-registro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos/ataskaitos-1/nusikalstamumo-ir-ikiteisminiu-tyrimu-statistika-1/view_item_datasource?id=8208&datasour-
ce=41504.

122  Ten pat.

123  Daugiau informacijos: https://www.visureikalas.lt/naujienos/socialiniams-darbuotojams/2017/12/kaip-atpazinti-sistemini-smurta-artimoje-aplinkoje.

Smurtas, nuo kurio neproporcingai dideliu 
mastu nukenčia tik vienos lyties asmenys, yra 
vadinamas smurtu lyties pagrindu. Šiam fe-
nomenui priskiriamas ir smurtas prieš moteris 
artimoje aplinkoje. Lietuvoje, kaip ir visame 
pasaulyje, tai yra labai paplitusi ir dėmesio rei-
kalaujanti problema.118 2019 m. mūsų šalyje 
buvo užregistruota 7 695 nusikalstamų veikų, 
susijusių su smurtu artimoje aplinkoje.119 Tai 
beveik 2 tūkstančiais mažiau nei 2017 m. Tarp 
užregistruotų nukentėjusiųjų 77 proc. sudarė 
moterys.120 Tarp užregistruotų asmenų, kurie 
yra įtariami dėl smurto artimoje aplinkoje, 90 
proc. sudarė vyrai121.

Smurto prieš moteris artimoje aplinkoje feno-
meno pagrindinės paplitimo priežastys, pasak 
mokslininkų, slypi istoriškai susiklosčiusiose 
nelygiaverčiuose moterų ir vyrų santykiuose, 
kuomet moterys dėl savo lyties buvo vertina-
mos prasčiau nei vyrai.122 Sisteminis visų formų 
smurtas prieš moteris artimoje aplinkoje yra 
vartojamas dėl vienintelės priežasties – siekio 
visapusiškai valdyti ir kontroliuoti savo par-
tnerę. Tam pasitelkiamos baimės, gėdos skati-
nimo, kaltinimo ir įbauginimo strategijos123. 

47 pav. Kampanijos „Moterys moterims“ plakatas
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2019 m. Tarnyba tęsė 30 mėnesių trukmės pro-
jektą „Stop smurtui prieš moteris: nuo sąmo-
ningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų 
kaltinimui“124. Vasario mėn. kartu su Žmogaus 
teisių stebėjimo institutu buvo įgyvendinta są-
moningumo didinimo kampanija „Moterys mo-
terims“125. Vykdant kampaniją pristatytas pro-
jekto metu sukurtas pirmasis Lietuvoje smurtą 
patyrusių moterų tarpusavio pagalbos forumas 
www.moterysmoterims.lt, kuriame moterys 
kviečiamos dalintis išgyvenimais ir patarimais, 
palaikyti viena kitą. Forumą pristatantis vaiz-
do klipas vasario mėnesį buvo transliuojamas 
per nacionalinę televiziją ir viešojo transporto 
ekranuose, didžiuosiuose Lietuvos miestuose 
išplatinti lauko reklamos plakatai. Forumas taip 
pat buvo aktyviai reklamuojamas socialiniame 
tinkle „Facebook“ (reklama tęsėsi iki projekto 
pabaigos spalio mėn.) bei pristatytas įvairiose 
Lietuvos žiniasklaidos priemonėse, o Tarnybos 
ekspertai šią temą gvildeno dalyvaudami radi-
jo ir televizijos laidose. Kampanijai pasibaigus, 
informaciniai plakatai papildomai buvo paka-
binti prekybos centrų moterų tualetuose, ligo-
ninėse, poliklinikose, skrajutės su informacija 
išplatintos gydymo įstaigose, kirpyklose, gro-
žio salonuose, Migracijos departamente, Pa-
bėgėlių priėmimo centre Rukloje, specialiuose 
pagalbos centruose. 

2018–2019 m. Žmogaus teisių stebėjimo insti-
tutas kartu su smurto prevencijai skirto komik-
so „Birutė Bebaimė“ autorėmis pagal projekto 
programą 10-yje Lietuvos regionų organizavo 
susitikimus su moterimis. Susitikimuose kalbė-
ta apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą, 
skirtingas smurto formas, pagalbos galimybes. 

124  Daugiau informacijos: https://www.visureikalas.lt/lt/apie-projekta.

125  Daugiau informacijos: https://www.visureikalas.lt/lt/kampanija-moterys-moterims.

126  Šalies gyventojų tyrimas dėl smurto prieš moteris, Spinter ir Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2019. Prieiga per internetą: https://lygybe.lt/data/public/
uploads/2019/09/gyventoju_apklausa_smurtas_pries_moteris_2019.pdf.

127  M. Jurkutė: požiūris  į smurtą patyrusią moterį – priešiškas, bet  jį pavyko sušvelninti, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, 2019. Prieiga per  internetą: 
https://lygybe.lt/lt/pranesimai-ziniasklaidai/m.-jurkute-poziuris-i-smurta-patyrusia-moteri-priesiskas-bet-ji-pavyko-susvelninti/1159.

2019 m. buvo sukurti ir visoje Lietuvoje išpla-
tinti knygų skirtukai su informacija apie smur-
to atpažinimą ir pagalbos kontaktus. Skirtu-
kai platinti „Pegaso“, „Vagos“, „Knygos.lt“ 
knygynuose bei 46-iose Lietuvos bibliotekose 
(įdedant skirtukus į tas knygas, kurias mieliau 
renkasi moterys). Prie akcijos prisidėjo ir pro-
jekto „Vilnius skaito“ rengėjai.

Birželio mėn. Tarnybos užsakymu atlikta vi-
suomenės nuomonės apklausa apie požiūrį 
į smurtą ir jį patyrusias moteris parodė, kad 
šalies gyventojai vis dar kaltina moteris dėl jų 
patirto smurto. Apklausos rezultatai atskleidė, 
kad 41 proc. respondentų pritaria teiginiui, 
kad moterys dažnai pačios išprovokuoja smur-
tą, 48 proc. mano, kad, kaltindamos vyrus dėl 
smurto, moterys linkusios sutirštinti spalvas, 76 
proc. sutinka, kad, jei moteris iš tikrųjų nori, ji 
gali bet kada nutraukti santykius su smurtau-
toju126. Nors visuomenės nuomonė po truputį 
keičiasi, šie įsitikinimai vis dar trukdo efektyviai 
kovoti su smurtu prieš moteris.127

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

2019 metais išplatinta 145 000 knygos 
skirtukų su informacija apie smurto at-
pažinimą ir pagalbos kontaktus dau-
giau nei 40-yje bibliotekų ir 39 „Pega-
so“, „Vagos“, „Knygos.lt“ knygynuose 
visoje Lietuvoje.

Per du metus pavyko sušvelninti visuo-
menės priešišką požiūrį į smurtą paty-
rusias moteris. Reprezentatyvus visuo-
menės nuomonės apklausos tyrimas, 
atliktas 2019 metais, taip pat parodė, 
kad padidėjo smurto atpažįstamumas.

http://www.moterysmoterims.lt
https://www.visureikalas.lt/lt/apie-projekta
https://www.visureikalas.lt/lt/kampanija-moterys-moterims
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/09/gyventoju_apklausa_smurtas_pries_moteris_2019.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/09/gyventoju_apklausa_smurtas_pries_moteris_2019.pdf
https://lygybe.lt/lt/pranesimai-ziniasklaidai/m.-jurkute-poziuris-i-smurta-patyrusia-moteri-priesisk
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Vasarą taip pat buvo parengti informaciniai 
plakatai specialistams, teikiantiems smurtą pa-
tyrusioms moterims pagalbą: medicinos dar-
buotojams, socialiniams darbuotojams, vaiko 
teisių apsaugos specialistams. Plakatai buvo 
išdalinti įstaigoms visoje Lietuvoje, vyko dar-
buotojų susitikimai su projekto ekspertais. 

Rugsėjo 27 d. kartu su Seimo Žmogaus teisių 
komitetu organizuota apskritojo stalo diskusi-
ja „Palaikyk. Išklausyk. Nekaltink“128. Jos metu 
svarbiausių pagalbą organizuojančių ir teikian-
čių institucijų atstovams buvo pristatyti vykdy-
to projekto ir visuomenės nuomonės apklau-
sos rezultatai, rekomendacijos institucijoms, 

128  Daugiau informacijos: https://www.lygybe.lt/lt/pagalba-smurta-kenciancioms-moterims-ar-jau-viskas-padaryta.

129  Vaizdo klipas prieinamas:  https://www.youtube.com/watch?v=ScVJNtieEpA&t=2s.

kaip galima būtų efektyviau spręsti smurto 
problemą bei pagalbą nukentėjusiems teikti 
kokybiškiau.  

Rudenį visuomenei taip pat pristatytas ani-
muotas vaizdo klipas apie sisteminį smurtą 
prieš moteris. Jame aiškinama, kokias galios ir 
kontrolės strategijas prieš savo partneres tai-
ko smurtautojai bei kodėl moterims sunku pa-
likti smurtaujančius partnerius.129 Visuomenei 
papildomai parengtas ir informacinis plakatas 
apie sisteminį smurtą lyties pagrindu. Plakatai 
dalinami švietimo įstaigoms, pagalbą smurtą 
patyrusioms moterims organizuojančioms ir 
teikiančioms organizacijoms, kitiems suintere-
suotiems asmenims.  

  48 pav. Informaciniai plakatai specialistams

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

Specialistams skirti plakatai apie smur-
tą artimoje aplinkoje buvo išdalinti 
medicinos darbuotojams, socialiniams 
darbuotojams, vaiko teisių apsaugos 
specialistams visoje Lietuvoje. 

2019 metais Tarnyba sukūrė animacinį 
vaizdo klipą apie sisteminį smurtą prieš 
moteris. Šis klipas socialiniuose tinkluo-
se pasiekė daugiau nei 100 tūkst. var-
totojų.

https://www.lygybe.lt/lt/pagalba-smurta-kenciancioms-moterims-ar-jau-viskas-padaryta
https://www.youtube.com/watch?v=ScVJNtieEpA&t=2s
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Vykdant minėtą projektą, 2018–2019 metais 
buvo atliekama žiniasklaidos publikacijų apie 
smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje ste-
bėsena, kurios rezultatai parodė, kad smurto 
atvejai neretai aprašomi neatsakingai – neven-
giant pasišaipyti iš smurtinės situacijos arba 
smurtą pavadinant tiesiog  poros nesutarimu. 
Publikacijos vertintos atsižvelgiant į pagrindi-
nius etiško rašymo apie smurtą prieš moteris 
principus, sudėtus į Tarnybos ir ekspertų pa-
rengtą atmintinę žiniasklaidos atstovams „Kaip 
rašyti apie smurtą prieš moteris?“130. Vykdant 
stebėseną buvo vertinama, ar tekstai atitinka 
šios atmintinės rekomendacijas. Paaiškėjo, kad 
39 proc. visų išanalizuotų publikacijų galima 
įvardyti kaip problemiškas, kadangi jose ne-
tinkamai aprašoma smurto prieš moteris tema 
arba konkretūs atvejai. Trūkumų dažniau pa-
stebėta pačiuose tekstuose (39 proc.), rečiau 
– antraštėse (15 proc.)131.

130  Atmintinė žiniasklaidos atstovams. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. 2018 m. Prieiga per  internetą: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/05/
kaip-rasyti-apie-smurta-pries-moteris.pdf.

131  Daugiau informacijos: https://lygybe.lt/lt/naujienos/zurnalistu-publikacijose-smurto-pries-moteris-menkinimas/1015.

132  Daugiau informacijos:  https://lygybe.lt/lt/bridge.

2019 m. Tarnyba laimėjo finansavimą pagal Eu-
ropos Komisijos lėšomis iš dalies finansuojamo 
projekto paraišką ir nuo rugsėjo mėn. kartu su 
partneriais – Lietuvos žmogaus teisių centru, Ly-
gių galimybių plėtros centru ir socialinės rekla-
mos agentūra „Nomoshiti“ – pradėjo vykdyti 
24 mėnesių trukmės projektą „BRIDGE: vietos 
bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su 
smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“132. 
Projekto tikslas – vystyti ir įgyvendinti tarpži-
nybinį algoritmą efektyviai intervencijai smurto 
lyties pagrindu atvejais vietos bendruomenėse 
(Alytaus miesto, Jonavos rajono ir Ukmergės 
rajono savivaldybėse), stiprinti mokytojų ir mo-
kyklų personalo gebėjimus užkirsti kelią lyčių 
stereotipams, kurie prisideda prie smurto prieš 
moteris artimoje aplinkoje pateisinimo ir nor-
malizavimo, didinti visuomenės sąmoningą po-
žiūrį į smurto prieš moteris artimoje aplinkoje 
reiškinį ir skatinti smurto prevenciją. 

49 pav. Informacinis plakatas apie sisteminį smurtą

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

Nuo 2019 m. rugsėjo Tarnyba pradė-
jo vykdyti naują projektą smurto arti-
moje aplinkoje tema „BRIDGE: vietos 
bendruomenių stiprinimas efektyviai 
kovai su smurtu lyties pagrindu artimo-
je aplinkoje“. Projekto metu Tarnybos 
ekspertai dirbs su mokyklomis ir gy-
ventojų švietimu Alytuje, Jonavoje ir 
Ukmergėje. 

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/05/kaip-rasyti-apie-smurta-pries-moteris.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2018/05/kaip-rasyti-apie-smurta-pries-moteris.pdf
https://lygybe.lt/lt/naujienos/zurnalistu-publikacijose-smurto-pries-moteris-menkinimas/1015
https://lygybe.lt/lt/bridge
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4.2. Translyčių asmenų teisių apsauga

133  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Translyčių asmenų padėtis Lietuvoje: nacionalinė apžvalga, Vilnius: 2019, https://www.lygybe.lt/data/public/uplo-
ads/2019/06/translyciu-asmenu-padetis-lietuvoje_nacionaline-apzvalga.pdf.

134  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Translyčiai asmenys Lietuvoje: situacijos apžvalga (infografikas), 2019, https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/
trans-infografikas-web.pdf. 

Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos valsty-
bių, kuriose neegzistuoja reglamentuota teisės 
į lytinės tapatybės pripažinimą procedūra. Tei-
sinio reguliavimo trūkumas sąlygoja situaciją, 
kai translyčiai asmenys įvairiose gyvenimo sri-
tyse susiduria su diskriminacija. Dėl šios prie-
žasties Tarnyba aktyviai veikia translyčių asme-
nų žmogaus teisių užtikrinimo srityje.

Nors šiuo metu galiojanti Lygių galimybių įsta-
tymo redakcija neįtvirtina diskriminacijos lyti-
nės tapatybės pagrindu draudimo, Tarnyboje 
gauti skundai dėl galimos translyčių asmenų 
diskriminacijos būtų nagrinėjami kaip skundai 
dėl galimos diskriminacijos dėl lyties.      

2019 m. Tarnyba parengė ir išleido išsamų 
(121 psl.) leidinį „Translyčių asmenų padėtis 
Lietuvoje: (nacionalinė apžvaga)“133. Apžval-
goje pateikiamas tiek socialinės, tiek teisinės 
translyčių asmenų situacijos vertinimas bei for-
muluojamos atitinkamos rekomendacijos atsa-
kingoms valstybės institucijoms. Leidinyje na-
grinėjami tarptautinių organizacijų standartai 
ir rekomendacijos translyčių asmenų žmogaus 
teisių apsaugos srityje, reprezentatyvios Lietu-
vos gyventojų nuomonės apklausos apie trans-
lyčius asmenis rezultatai134, praktiniai iššūkiai, 
su kuriais translyčiai asmenys susiduria įvairio-
se gyvenimiškose situacijose, bei užsienio vals-
tybių geroji praktika. Apžvalga atskleidė, kad 
Lietuvos gyventojai mažai žino apie translyčių 
asmenų situaciją. Apie 36 proc. apklaustųjų ne-
sutiktų dirbti kartu su translyčiu asmeniu, be-
veik pusė nenorėtų gyventi kaimynystėje.

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

Tarnyba 2019 m. išleido leidinį „Trans-
lyčių asmenų padėtis Lietuvoje: nacio-
nalinė apžvaga“, kuris atskleidė, kad 
Lietuvos gyventojai mažai žino apie 
šių asmenų gyvenimą. Apie 36 proc. 
apklaustųjų nesutiktų dirbti kartu su 
translyčiu asmeniu, beveik pusė neno-
rėtų gyventi kaimynystėje.

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/translyciu-asmenu-padetis-lietuvoje_nacionaline-ap
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/translyciu-asmenu-padetis-lietuvoje_nacionaline-ap
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/trans-infografikas-web.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/trans-infografikas-web.pdf
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Gruodžio mėnesį Tarnyba surengė tarptautinę 
žmogaus teisių konferenciją „Translyčių asme-
nų teisių apsauga: tarptautinės tendencijos 
ir nacionalinės galimybės“135. Konferencijos 
metu buvo aptarti tarptautiniai Lietuvos Res-
publikos įsipareigojimai šioje žmogaus teisių 
srityje, užsienio valstybių geroji praktika bei 
translyčių asmenų patirtys Lietuvoje. Konferen-
cijoje dalyvavo 16 pranešėjų (5 iš jų – tarptau-
tiniai) ir daugiau nei 150 dalyvių. Tarptautinis 
renginys surengtas kaip Nacionalinio žmogaus 
teisių forumo dalis.136 Tarnyba taip pat parengė 
7 tekstus, susijusius su translyčių asmenų teisių 
apsaugos klausimais. 

135  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Tarptautinės konferencijos „Translyčių asmenų teisių apsauga: tarptautinės tendencijos ir nacionalinės galimybės“ 
programa, 2019, https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/12/translyciu-asmenu-teisine-apsauga_programa_lt.pdf.

136  Daugiau informacijos apie Nacionalinį žmogaus teisių forumą galite rasti čia: https://nztf.lt.

2019 m. gruodžio 11 d. dieną, bendradar-
biaudama su Lietuvos Respublikos teisingu-
mo ministerija, Tarnyba surengė tarpinstitucinį 
susitikimą, kuriame Maltos, Norvegijos ir Por-
tugalijos vyriausybių atstovai su kolegomis iš 
Lietuvos dalinosi gerąja patirtimi, realizuojant 
teisę į lytinės tapatybės pripažinimą. Susitiki-
mo metu buvo prieita prie išvados, jog, atsi-
žvelgiant į tarptautines tendencijas ir Pasaulio 
sveikatos organizacijos rekomendacijas, būtina 
sudaryti galimybę translyčiams asmenims pa-
sikeisti asmens tapatybės dokumentus ne tik 
be privalomųjų medicininių procedūrų reikala-
vimo, bet ir be psichiatro diagnozės.

50 pav. Tarptautinė konferencija „Translyčių asmenų teisių apsauga: tarptautinės tendencijos ir 
nacionalinės galimybės“

© Jono Petronio nuotrauka

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/12/translyciu-asmenu-teisine-apsauga_programa_lt.pdf
https://nztf.lt
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4.3. Tarnybos žinomumo didinimas

Nuo 2017 m. Tarnyba vykdo visuomenės apklausą dėl institucijos žinomumo ir pasitikėjimo ja. 
Apklausos duomenys rodo, kad per 2019 metus Lietuvos gyventojų pasitikėjimas Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnyba padidėjo iki 45 proc. Labiausiai Tarnyba pasitiki 26-35 metų amžiaus asme-
nys (48,5 proc.), namų šeimininkės (54,6 proc.), mažiausiai – ūkininkai (36,4 proc.).

Tarnybos užsakymu vykdytos apklausos metu visuomenės buvo klausiama, „Ar kreiptumėtės dėl 
patirtos diskriminacijos į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą?“. Rezultatai parodė, kad lyginant 
su 2018 metais vykdytos apklausa, padaugėjo asmenų, kurie į Tarnybą kreiptųsi dėl patirtos dis-
kriminacijos. Padaugėjo ir tokių, kurie teigė, kad nesikreiptų. Moterys kreiptųsi daugiau nei vyrai 
(46,1 proc. ir 34,5 proc.). Daugiausia kreiptųsi asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą arba nebaigtą 
aukštąjį išsilavinimą (47 proc.), mažiausiai – ūkininkai (54,6 proc.).

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

Pasitikiu Nepasitikiu Nei taip, nei ne / nežinau

2020 m. vasaris

2018 m. gruodis

2018 m. sausis

2017 m. sausis

Ar pasitikite Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba?

45 % 25 % 30 %

15,4 % 60,5 %24,1 %

28,6 % 11,7 % 59,7 %

29,1 % 14,7 % 56,2 %

Tikrai / greičiau taip Tikrai / greičiau ne Nežinau / neatsakysiu

2020 m. vasaris

2018 m. gruodis

Ar kreiptumėtės dėl patirtos diskriminacijos į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą?

41 % 41 % 18 %

28 % 37 % 35 %
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2019 m. Europos Komisijos Specialaus Eu-
robarometro tyrimo duomenys rodo, kad 16 
proc. Lietuvos gyventojų, tapę diskriminacijos 
aukomis, apie tai praneštų Lygių galimybių or-
ganizacijai arba ombudsmenui (ES vidurkis 12 
proc.)137.

Reaguodama į tai, kad Lietuvos gyventojams 
kyla daug įvairių klausimų, susijusių su diskrimi-
nacija ir lygių galimybių kontrolieriaus veiklos 
ribomis, Tarnyba pradėjo skelbti aiškinamųjų 
tekstų ciklą. Šios publikacijos parengtos atsi-
žvelgiant į gyventojų skunduose bei paklausi-
muose atsispindinčius lūkesčius. Dalis tekstų 
gyventojus supažindino su Tarnybos, kaip ly-
gybės institucijos, veiklos specifika. Pavyzdžiui, 
„Kaip turi veikti ES lygybės institucijos?“138, 
„Kaip užtikrinamas lygių galimybių kontrolie-
riaus nepriklausomumas?“139. Taip pat rašyta 
apie lygių galimybių kontrolieriaus, kaip vals-
tybės pareigūno, galimybes padėti žmonėms 
– informacinės žinutės „Kokią galią turi lygių 
galimybių kontrolieriaus sprendimai?“140, „Iš 
Tarnybos darbo: ko nedaro lygių galimybių 
kontrolierius“141. Gyventojai supažindinti su 
skundų tyrimų tvarka, kaip įstatymai apibrė-
žia pažiūras ir įsitikinimus, Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo išaiškinimu, kas yra diskri-
minacija dėl negalios, ir kt. 2020 metais pla-
nuojama tęsti šį ciklą jį susisteminant ir nuolat 
papildant. 

137  Specialusis Eurobarometras 493. Diskriminacija Europos Sąjungoje. Europos Komisija. Prieiga per internetą: https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publico-
pinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2251?fbclid=IwAR2wghC9-xqvo9udioxPSgpgUyg6lSkgorP4xq1PRu5cVZiNomxL126NDcg.

138  Prieiga per internetą: https://lygybe.lt/lt/naujienos/kaip-turi-veikti-es-lygybes-institucijos/1143.

139  Prieiga per internetą: https://lygybe.lt/lt/naujienos/kaip-uztikrinamas-lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-nepriklausomumas/1138.

140  Prieiga per internetą: https://lygybe.lt/lt/kokia-galia-turi-lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-sprendimai.

141  Prieiga per internetą: https://lygybe.lt/lt/naujienos/is-tarnybos-darbo.-ko-nedaro-lygiu-galimybiu-kontrolierius/1156.

Tarnyba kasmet vykdo institucijos pavadinimo 
ir kontrolierės Agnetos Skardžiuvienės pavar-
dės paminėjimo žiniasklaidoje monitoringą, 
kuris apima internetinės žiniasklaidos, radijo ir 
televizijos kanalų stebėseną. Šios veiklos tiks-
las – stebėti ir vertinti Tarnybos komunikacijos 
sklaidą ir efektyvumą. Per metus internetiniuo-
se naujienų portaluose, radijo ar televizijos ka-
naluose Tarnybos pavadinimas buvo paminėtas 
511 kartų, kontrolierė – 138 kartus. Lyginant su 
2018 metais, Tarnybos pavadinimo paminėji-
mų kiekis sumažėjo (2018 m. buvo paminėta 
613 kartų). Tai sietina su projektinėmis lėšomis 
finansuojamų sąmoningumo kėlimo kampani-
jų skaičiaus sumažėjimu ir mažesniu žiniasklai-
dai aktualių tyrimų dėl galimos diskriminacijos 
skaičiumi.

Labiausiai žiniasklaidoje Tarnybos pavadini-
mas buvo matomas vasario, kovo, balandžio ir 
gruodžio mėnesiais. Ryškiausios šių laikotarpių 
naujienos – Tarnybos organizuoti Nacionaliniai 
lygybės ir įvairovės apdovanojimai, pristatyta 
metinė ataskaita, paskelbta vadovėlių vertini-
mo lyčių aspektu apžvalga, paviešinti kontro-
lierės sprendimai dėl galimos diskriminacijos, 
surengtas Nacionalinis žmogaus teisių foru-
mas.

Dažniausiai Tarnybos vardas minėtas naujienų 
portaluose 15min.lt (160), LRT.lt (90), Delfi.lt 
(76). Su Tarnybos veikla susijusios žinios pa-
siekė ir regioninę žiniasklaidą: mažuosiuose 
ir regioniniuose naujienų portaluose Tarnyba 
buvo paminėta iš viso 250 kartų. Monitoringas 
atskleidė, kad Tarnybos matomumą labiausiai 
padidina sąmoningumo kėlimo kampanijos ir 
kasmetiniai renginiai. Praėjusiais metais kas-
metinių renginių matomumas žiniasklaidoje 
buvo didesnis beveik dvigubai.

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

2019 m. Tarnyba pradėjo rengti aiški-
namųjų tekstų apie diskriminaciją ir Tar-
nybos veiklą ciklą. Per praeitus metus 
parengta 10 tekstų. Ciklas bus tęsiamas 
ir 2020 m. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinionmobile/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/surveyKy/2
https://lygybe.lt/lt/naujienos/kaip-turi-veikti-es-lygybes-institucijos/1143
https://lygybe.lt/lt/naujienos/kaip-uztikrinamas-lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-nepriklausomumas/113
https://lygybe.lt/lt/kokia-galia-turi-lygiu-galimybiu-kontrolieriaus-sprendimai
https://lygybe.lt/lt/naujienos/is-tarnybos-darbo.-ko-nedaro-lygiu-galimybiu-kontrolierius/1156
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Kiekvienais metais Komunikacijos skyriaus dar-
buotojai stebi Tarnybos interneto svetainės 
lankomumą. 2019 metais svetainę aplankė 
beveik 48 tūkst. vartotojų. Lyginant su 2018 
metais jų skaičius išaugo 15,8 proc. Svetainė 
sulaukė beveik 129 tūkst. puslapio peržiūrų, tai 
yra 9 proc. daugiau nei 2018 metais. Svetainė-
je per metus publikuota 111 naujienų ir prane-
šimų žiniasklaidai. 

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu Tarnybos 
interneto svetainė www.lygybe.lt ir jos mobi-

lioji versija nėra tinkamai pritaikyta įgyvendi-
nant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 
ES 2016/2102 dėl viešojo sektoriaus institucijų 
interneto svetainių ir mobiliųjų programų priei-
namumo. Taip pat nebuvo įgyvendinti planuoti 
jos atnaujinimai, parengiant svetainės versijas 
rusų ir lenkų kalbomis, dėl valstybės biudžeto 
asignavimų neskyrimo šiems darbams. Pažy-
mėtina, jog šiuos atnaujinimus būtina įgyven-
dinti, siekiant užtikrinti, kad informacija apie 
Tarnybos veiklą būtų prieinama visiems asme-
nims, nepaisant jų negalios, amžiaus ir tauty-
bės.

2019 m. toliau stebėtas spartus Tarnybos pa-
skyros socialiniame tinkle „Facebook“ sekėjų 
skaičiaus augimas (padidėjo iki daugiau nei 2 
300 tinklo vartotojų). Paskyrą daugiausiai seka 
moterys (88 proc. visų sekėjų). Per metus šiuo 
komunikacijos kanalu gautos 163 žinutės su 
paklausimais apie diskriminaciją ir lygias gali-
mybes. 

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

Tarnybos interneto svetainė www.lygy-
be.lt 2019 m. sulaukė 16 proc. daugiau 
lankytojų (iš viso 48 tūkst. vartotojų). 
Joje publikuota per 100 naujienų. So-
cialiniame tinke „Facebook“ Tarnybos 
paskyros sekėjų skaičius padidėjo 23 
proc. (iš viso daugiau nei 2 300 tinklo 
vartotojų).

http://www.lygybe.lt
http://www.lygybe.lt
http://www.lygybe.lt
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4.4. Sąmoningumo didinimo kampanija „Už kompetenciją“

142  Diskriminuojantys darbo skelbimai – tokie darbo skelbimai, kuriuose prie profesinių reikalavimų darbuotojų kompetencijai (tokių kaip išsilavinimo, įgūdžių ar 
patirties reikalavimai, tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamomis funkcijomis) pateikiami ir su asmens tapatybe susiję reikalavimai, pavyzdžiui, konkrečios lyties, 
amžiaus, išvaizdos, religijos ir pan.

Tarnyba nuo 2016 m. vykdo sąmoningumo di-
dinimo kampaniją „Už kompetenciją“, kurios 
tikslas – informuoti darbdavius ir visuomenę 
apie diskriminuojančius darbo skelbimus,142 
mokyti juos atpažinti bei paskatinti apie juos 
pranešti.

 2019 m. buvo išnagrinėti 106 diskriminuojan-
tys skelbimai, atsiųsti visuomenės narių arba 
pastebėti pačių Tarnybos darbuotojų. Gavę 
informaciją apie netinkamo pobūdžio darbo 
skelbimą, Tarnybos darbuotojai susisiekdavo 
su darbdaviais arba jų atstovais bei paprašyda-
vo skelbimą pataisyti arba pašalinti. Tai atve-
jais, kai atsisakoma imtis veiksmų, Kontrolierius 
savo iniciatyva pradeda tyrimą dėl galimo lygių 
galimybių pažeidimo. Darbdaviams atsisakius 
imtis veiksmų, 2019 m. buvo pradėti tik 3 ty-
rimai. Viename jų Kontrolierė pripažino dis-
kriminaciją ir siūlė nutraukti lygias galimybes 
pažeidžiančius veiksmus. Kiti du tyrimai buvo 

nutraukti: vienas – nutraukus lygias galimy-
bes pažeidžiančius veiksmus, kitas – pradėjus 
administracinių nusižengimų teiseną.  

Kaip ir kiekvienais metais, didžiausią dalį ne-
tinkamų skelbimų sudarė skelbimai, kuriuose 
buvo ieškoma darbuotojų moterų. Dažniau-
siai buvo ieškoma administratorių, pardavė-
jų, barmenių, padavėjų, kambarinių, valytojų, 
indų plovėjų. 9 skelbimuose specifiškai ieško-
ta vyrų darbuotojų (ieškota inžinieriaus, krovi-
kų, baseino prižiūrėtojo, konsultanto drabužių 
parduotuvėje). Rečiau, tačiau vis dar pasitaiko 
ir amžiaus pagrindu diskriminuojančių darbo 
skelbimų. Visais atvejais pageidaujama jaunų 
darbuotojų arba nurodoma konkreti vyresnio 
amžiaus riba, iki kurios galima kreiptis (pavyz-
džiui, namų priežiūros darbui pageidautinas 
kandidato /-ės amžius – iki 50 metų). Keli dar-
bo skelbimai gauti ir dėl galimos diskriminaci-
jos išvaizdos pagrindu. Viename tokių skelbimų 
nurodyta, kad ieškoma idealios išvaizdos admi-
nistratorės, lankančios sporto klubą, turinčios 
idealius bendravimo įgūdžius, plačią šypseną 
ir supratimą apie aprangos stilių. Pažymėtina, 
kad, pagal Lygių galimybių įstatymą, diskrimi-
nacija dėl išvaizdos nėra draudžiama. Dėl šios 
priežasties lygių galimybių kontrolierius nega-
lėtų tirti situacijų, kuriose asmenys patiria dis-
kriminaciją dėl savo išvaizdos. 

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

2019 m. Tarnyba gavo informaciją apie 
106 diskriminuojančius darbo skelbi-
mus. Beveik visi skelbimai, po Tarnybos 
kreipimosi, buvo pataisyti arba pašalin-
ti.  
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4.5. Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2018

143  Renginio transliacija prieinama: https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/iteikti-zmogaus-teisiu-oskarai-tarp-laureatu-kunigas-verslas-ir-aktyvistai/1067.

2019 m. kovo 28 dieną Valdovų rūmuose Vil-
niuje buvo išdalyti šeštieji nacionaliniai lygy-
bės ir įvairovės apdovanojimai. Iškilmingoje 
ceremonijoje pagerbti 2018 metais labiausiai 
žmogaus teisių srityje nusipelnę asmenys ir or-
ganizacijos. 

Laureatai paskelbti 8 kategorijose. Lyčių lygy-
bės apdovanojimas įteiktas projekto „Moterys, 
kūrusios Lietuvos valstybę“ komandai. Ji įver-
tinta už istorinės atminties atnaujinimą prime-
nant Lietuvos valstybę kūrusias moteris. Tautų 
dialogo apdovanojimas atiteko kūrybinei spek-
taklio „Nežinoma žemė. Šalčia“ komandai. 
Menininkai apdovanoti už nacionalinėje teatro 
scenoje sukurtą lenkų, lietuvių, baltarusių bei 
rusų sugyvenimo paveikslą, atskleidžiantį eti-
nę Lietuvos įvairovę. Vaivorykštės apdovanoji-
mą pelnė žmonės, dirbę keliant Konstitucinio 
Teismo bylą dėl leidimo tos pačios lyties par-
tneriui gyventi Lietuvoje. Asmenys įvertinti už 
Lietuvos ir Baltarusijos piliečių ryžtą teisinėmis 
priemonėmis siekti leidimo tos pačios lyties 
partneriui gyventi šalyje užsienyje sudarytos 
santuokos pagrindu. Apdovanojimas „Ge-
riausias amžius – mano amžius“ skirtas „Rimi 
Lietuva“ kampanijai „#AmžiusNesvarbu“. Re-
klama įvertinta už kūrybišką ir jautrų būdą at-
kreipti dėmesį į sunkumus, su kuriais susiduria 
darbo ieškantys brandaus amžiaus žmonės. 
Įveiktos kliūties apdovanojimas įteiktas Timui 
van Wijkui ir restorano „Pirmas blynas“ kolek-
tyvui. Blyninė apdovanota už verslą, kurio misi-
ja – padėti proto negalią turintiems žmonėms 
įsitraukti į darbo rinką. Religijų ir įsitikinimų 
įvairovės apdovanojimą gavo kunigas Evaldas 
Darulis. Jo iniciatyva prie bažnyčios įsteigta 
LGBT* asmenų grupė. Dvasininkas teikia pa-
galbą parapijai priklausančių homoseksualių, 
translyčių asmenų tėvams ir šeimoms. Atviros 
visuomenės piliečio apdovanojimas įteiktas so-

cialinės iniciatyvos „Skolinu savo balsą“ kūrė-
jams. Jie įvertinti už stigmos, susijusios su ŽIV, 
ir užsikrėtusių asmenų socialinės atskirties ma-
žinimą. Metų proveržio apdovanojimas atiteko 
profesorei Mildai Ališauskienei. Ji apdovanota 
už organizacines pastangas rengiant pirmąjį 
Nacionalinį žmogaus teisių forumą. 

Renginys tiesiogiai transliuotas LRT Plius kana-
lu.143 Tarnyba apdovanojimų ceremoniją rengia 
kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės foru-
mu. Prie renginio organizavimo 2019 metais 
prisidėjo AB „Swedbank“, Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, Atviros Lietuvos fondas, 
Britų taryba, Norvegijos Karalystės ambasada, 
UAB „Rimi Lietuva“, AB „Telia Lietuva“. Infor-
maciniai partneriai – naujienų portalas 15min.lt 
ir žmogaus teisių portalas manoteises.lt. Ren-
ginyje dalyvavo daugiau nei 350 svečių. 

4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

Nacionaliniai lygybės ir įvairovės ap-
dovanojimai 2018 sulaukė kaip niekad 
daug rėmėjų. Renginį parėmė verslo 
atstovai, fondai, Norvegijos Karalystės 
ambasada bei Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija.  

https://www.lygybe.lt/lt/naujienos/iteikti-zmogaus-teisiu-oskarai-tarp-laureatu-kunigas-verslas-ir-a
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51 pav. Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2018 laureatai ir lygių galimybių kontrolierė 
Agneta Skardžiuvienė.

© Martyno Ambrazo nuotrauka
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5. LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS 
TARNYBOS VALDYMAS
5.1. Žmogiškieji ištekliai

2019 metų pradžioje Lygių galimybių kontro-
lieriaus darbui užtikrinti Tarnyboje buvo įsteig-
ta 17 pareigybių. Tačiau dėl nepakankamo dar-
bo užmokesčio metų viduryje teko peržiūrėti 
darbuotojų atliekamas funkcijas. Lygių galimy-
bių kontrolierė, įvertinusi Tarnybai skirtus vals-
tybės biudžeto asignavimus, vadovaudamasi 
efektyvumo principu, atliko visų Tarnyboje 
esančių pareigybių funkcijų analizę bei įverti-
nusi aplinkybę, kad kai kurių pareigybių aprašy-
muose išdėstytos funkcijos dubliuojasi, priėmė 
sprendimą – vykdyti Lygių galimybių integravi-
mo skyriaus struktūrinį pertvarkymą, naikinant 

vieną patarėjo pareigybę. Nuo 2019 m. liepos 
18 d. Tarnyboje liko 16 pareigybių. Dar 4 dar-
buotojai dirba pagal terminuotas projektinio 
darbo sutartis, Tarnybos vykdomų valstybės 
projektų „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, 
visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos 
mažinimui“ bei „Savivaldybės sėkmės kodas – 
lyčių lygybė“ administravimui užtikrinti.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie Lygių galimybių 
kontrolieriaus tarnybos pradėjo veikti Žmonių 
su negalia teisių stebėsenos komisija, kuri at-
lieka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konven-
cijos įgyvendinimo stebėseną.

AGNETA
SKARDŽIUVIENĖ
LYGIŲ GALIMYBIŲ

KONTROLIERĖ

KOMUNIKACIJOS
SKYRIUS

TEISĖS SKYRIUS

LYGIŲ GALIMYBIŲ
INTEGRAVIMO SKYRIUS

VEIKLOS ADMINISTRAVIMO
SKYRIUS

Patarėjas finansų
valdymo klausimais

Dalia Mikalauskaitė
Pirmininkės
pavaduotoja

Audronė 
Daukšaitė-Timpė
Narė (atšaukta)

Dovilė Juodkaitė
Narė

Vytautas Pivoras
Narys

Karolis Čepas
Sekretorius
(atšauktas)

ŽMONIŲ SU
NEGALIA TEISIŲ

STEBĖSENOS
KOMISIJA

prie Lygių galimybių
kontrolieriaus

tarnybos

Kristina Dudonytė
Pirmininkė

52 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos valdymo schema
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Formuojant Tarnybos darbuotojų komandą siekiama, kad darbuotojai gerbtų ir puoselėtų įvairovę. 
2019 metais Tarnybos darbuotojai (-os) rengė lygių galimybių politiką ir lygybės planą 2020–2022 
metų laikotarpiui, kuriame numatomi prioritetai bei veiksmai, kuriuos Tarnyba įgyvendins, siekda-
ma kurti saugią darbo aplinką visiems Tarnyboje dirbantiems darbuotojams (-oms).

Kolektyvo įvairiapusiškumui ir atvirumui atskleisti kasmet vykdoma laisvanoriška anoniminė Tarny-
bos darbuotojų apklausa. 

Kaip rodo apklausos rezultatai, Tarnybos dar-
buotojai turi aukštą kvalifikaciją ir didelę pa-
tirtį. Visi darbuotojai turi aukštąjį universitetinį 
išsilavinimą, 9 iš jų – teisinį. Net 8 darbuotojai 
turi daugiau nei vieną aukštąjį išsilavinimą.

Darbuotojų išsilavinimo įvairovė: teisė, žur-
nalistika, sociologija, komunikacija, vadyba, 
žmonių ištekliai, lyderystė ir pokyčių valdymas, 
socialinis darbas, filosofija, ryšių su visuomene 
ir rinkodaros komunikacija, maisto pramonės 
technologija, lyčių studijos, viešasis adminis-
travimas, istorija, politika, veiklos auditas, me-
dicina, intermedialios literatūros studijos.

20 - 29 m. 30 - 39 m. 40 - 49 m. 50 - 59 m. 60 m. ir daugiau
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53 pav. Darbuotojų sudėtis pagal amžių ir lytį
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Apklausos rezultatai rodo, kad Tarnyboje dirba 7 praktikuojantys katalikai, 1 nepraktikuojantis ka-
talikas, 1 evangelikas liuteronas, 1 evangelikas reformatas, 1 darbuotojas save priskiria tikinčiam, 
bet nepraktikuojančiam krikščioniui, 1 agnostikas, 6 darbuotojai yra netikintys, 2 darbuotojai in-
formacijos nenurodė.

Nuo 2018 m. darbuotojų tautinė sudėtis nepakito, Tarnyboje dirba 18 lietuvių ir 2 lenkų tautybės 
darbuotojai.

DARBUOTOJŲ 
IŠSILAVINIMO
ĮVAIROVĖ

Žurnalistika
Sociologija
Komunikacija
Vadyba
Žmonių ištekliai
Lyderystė ir pokyčių valdymas
Socialinis darbas
Filosofija
Ryšių su visuomene ir
rinkodaros komunikacija

Teisė
Maisto pramonės technologija
Lyčių studijos
Viešasis administravimas
Istorija
Politika
Veiklos audotas
Medicina
Intermedialiosios
literatūros studijos

54 pav. Darbuotojų išsilavinimo įvairovė 

DARBUOTOJŲ 
ĮSITIKINIMAI
IR PAŽIŪROS Saikingumas

Ekologija

Vegetarizmas

Humanizmas

Federalizmas Atsakingas
vartojimas

Pagarba
nevartojant
sarkastiškų,

pašaipių
žodžių

Visiems
vienodos
sąlygos

Altruizmas

Centro
kairiosios
pažiūros

Individualizmas

Liberalizmas

Aplinkosauga

Pagarba
įvairiems

įsitikinimams
ar pažiūroms

Feminizmas

Pacifizmas

55 pav. Darbuotojų įsitikinimai ar pažiūros
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19 darbuotojų kalba anglų kalba, 11 – rusų kalba, 7 – lenkų kalba, 5 – vokiečių kalba, po 1 – ispanų, 
ukrainiečių, baltarusių ir bulgarų kalbomis. Net 15 darbuotojų moka daugiau nei vieną užsienio 
kalbą. 

11 darbuotojų savo šeiminę padėtį nurodė kaip susituokę, 5 nesusituokę, 1 išsiskyręs ir 2 gyvena 
poroje nesusituokę, 1 nurodė gyvenąs vienas. 13 darbuotojų turi pareigą rūpintis artimaisiais, rei-
kalingais priežiūros.

5.2. Finansiniai ištekliai

2019 metais Tarnybos vykdomai Lygių galimybių užtikrinimo programai iš valstybės biudžeto buvo 
skirta 426 tūkst. eurų. Pagal Lygių galimybių užtikrinimo programą Tarnyba panaudojo 99,9 % vals-
tybės biudžeto lėšų (atlyginimai sudarė 83,92 %, projektų kofinansavimas – 4,95 %). 

56 pav. Tarnybos darbuotojai.
© Martyno Ambrazo nuotrauka
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III. IŠVADOS IR REKOMENDCIJOS

2017 metais į Lygių galimybių įstatymą 
buvo perkeltos 2014 m. balandžio 16 d. Euro-
pos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/54/
ES dėl priemonių, kad darbuotojai galėtų len-
gviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo 
teisėmis, nuostatos ir minėtas įstatymas buvo 
papildytas nauju draudžiamo diskriminavimo 
pagrindu – pilietybės pagrindu. Tokiu būdu 
Tarnybai pavesta vykdyti papildomas funkcijas, 
susijusias su diskriminacijos atvejų pilietybės 
pagrindu tyrimais, prevencine bei švietėjiška 
veikla. Pabrėžtina, jog, iki šiol neskyrus būti-
no finansavimo naujai pavestoms funkcijoms 
įgyvendinti, Tarnybai nėra sudaryta galimybė 
efektyviai vykdyti jai priskirtas naujas funkcijas. 

Europos Sąjungos ir Europos ekonomi-
nės erdvės piliečiai ir jų šeimos nariai vis dar 
susiduria su kliūtimis, gaunant viešąsias pas-
laugas valstybės arba savivaldybių instituci-
jose. Minėtos kliūtys dažniausiai kyla dėl skir-
tinguose teisės aktuose išdėstytų reikalavimų 
nesuderinamumo, dėl techninių (informacinių 
technologijų) problemų, dėl tarpinstitucinio 
bendradarbiavimo stokos. Siūlytina instituci-
joms, teikiančioms paslaugas elektroninėmis 
savitarnos priemonėmis, peržiūrėti ir įvertinti 
šiose institucijose taikomus teisės aktus, re-
glamentuojančius viešųjų paslaugų teikimą, 
bei užtikrinti paslaugų prieinamumą Europos 
Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės pilie-
čiams bei jų šeimos nariams.

Vykdydami Lygių galimybių įstatymo 17 
straipsnio 1 dalyje bei 2014 m. balandžio 16 
d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2014/54/ES dėl priemonių, kad darbuotojai 
galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų 
judėjimo teisėmis, numatytą pareigą, Tarny-
bos teisininkai teikia nepriklausomas teisines 
konsultacijas. Dėl konsultacijų į Tarnybą besi-
kreipiančių asmenų skaičius kiekvienais metais 

sparčiai auga. 2019-aisiais Tarnybos teisininkai 
lygių galimybių užtikrinimo ir nediskriminavi-
mo temomis konsultavo 840 asmenų, t. y. net 
282 asmenimis daugiau nei 2018 metais. Atsi-
žvelgiant į sparčiai augantį Tarnyboje teikiamų 
teisinių konsultacijų poreikį, siūlytina svarstyti 
didinti šios paslaugos teikimo mastą, užtikri-
nant būtinus žmogiškuosius išteklius.

Nuo 2019 m. liepos 1 d. Lygių galimybių 
įstatymu Tarnybai pavesta vykdyti Jungtinių 
Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendini-
mo kontrolę. Kontrolieriaus įsakymu buvo pa-
tvirtinta Žmonių su negalia teisių stebėsenos 
komisija prie Lygių galimybių kontrolieriaus 
tarnybos, kurią sudarė 4 neįgaliųjų asociacijų 
atstovai ir vienas Tarnybos atstovas. Konvenci-
jos įgyvendinimo stebėseną vykdančią komisiją 
techniškai ir ūkiškai aptarnauti Įstatymu paves-
ta Tarnybai. Finansavimas minėtų funkcijų vyk-
dymui (darbo užmokesčiui) Tarnybai nebuvo 
skirtas, todėl, įvertinus itin didelį darbo krūvį, 
žmogiškųjų išteklių trūkumą, Kontrolierius nuo 
2020 m. sausio 1 d. atšaukė Tarnybos atstovus 
iš komisijos nario bei komisijos sekretoriaus 
pareigų. 

Tarnyboje gaunami skundai rodo, kad 
dažnai publikuojamose reklamose nėra teisi-
nio pagrindo įžvelgti Lygių galimybių įstatymo 
ar Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pa-
žeidimus, tačiau reklamų turiniu ir vaizdiniais 
pažeidžiamos etikos, padorumo normos, že-
minamas žmogaus orumas. Pagal Lietuvos 
Respublikos reklamos įstatymo 20 straipsnio 
nuostatas reklamos vertinimą dėl padorumo, 
etikos, normų pažeidimo įgaliota atlikti rekla-
mos savitvarkos institucija, kuri šiuo metu Lie-
tuvoje nefunkcionuoja ir kurią siūlytina įsteigti. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės pro-
gramoje numatytos paramos jaunimui priemo-
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4.

5.

6.

2.

3.
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nės (parama jaunoms šeimoms įsigyti būstą, 
jaunųjų ūkininkų paramos priemonės ir kt.). 
Tam tikrais atvejais numatytos lengvatos jau-
niems asmenims (pavyzdžiui, socialinio drau-
dimo įmokų lengvatos asmenims iki 24 metų) 
skatina darbdavius diskriminuoti vyresnio am-
žiaus asmenis. Siūlytina atsižvelgti ir į vyresnių 
asmenų padėtį šiuolaikinėje visuomenėje bei 
numatyti jų socialinę atskirtį mažinančias prie-
mones.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Seime 
yra svarstomas naujos redakcijos Lygių galimy-
bių įstatymo projektas Nr. XIIIP-3512. Priėmus 
įstatymo projektą, sustiprėtų diskriminaciją pa-
tyrusių asmenų apsauga, būtų išplėstas drau-
džiamo diskriminavimo pagrindų sąrašas. Dėl 
šios priežasties rekomenduojama svartyti ir 
priimti naujos redakcijos Lygių galimybių įsta-
tymo projektą bei užtikrinti finansavimą prasi-
plėtusioms Tarnybos funkcijoms vykdyti.

Tarnybos parengta nacionalinė apžval-
ga apie translyčių asmenų situaciją Lietuvoje 
atskleidė, jog translyčiai asmenys, realizavę 
teisę į lytinės tapatybės pripažinimą teismo ke-
liu, susiduria su praktinėmis kliūtimis įvairiose 
gyvenimo srityse, o šios situacijos turi galimos 
diskriminacijos požymių. Dėl šios priežasties 
rekomenduojama nedelsiant svarstyti ir priimti 
Asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstaty-
mo projektą, inter alia, įtvirtinant diskriminaci-
jos lytinės tapatybės pagrindu draudimą.

Lygių galimybių kontrolierius, vykdydamas 
įstatymu jam pavestas funkcijas (būtent 
– keistis turima informacija su užsienio 

valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptau-
tinėmis organizacijomis bei vykdyti nepriklau-
somą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių kon-
vencijos stebėseną), susiduria su ribojimais, 
nes Tarnybai Jungtinių Tautų lygmeniu nėra 
suteiktas nacionalinės žmogaus teisių instituci-
jos statusas. Šiuo metu Tarnyba yra pasirengusi 
pradėti nacionalinės žmogaus teisių institucijos 
akreditacijos procesą. Tuo atveju, jei valstybė-
je narėje jau veikia nacionalinės žmogaus teisių 
institucijos statusą turinti organizacija, papil-

domos institucijos akreditacijos procesui pra-
dėti yra reikalingas valstybės narės Vyriausybės 
rašytinis pritarimas. Rekomenduojama pradėti 
tarpinstitucinį dialogą dėl nacionalinės žmo-
gaus teisių institucijos statuso suteikimo Lygių 
galimybių kontrolieriaus tarnybai.

Rekomenduojama skirti būtiną finansa-
vimą, reikalingą Tarnybos interneto svetainės ir 
jos mobiliosios versijos pritaikymui, kad ji būtų 
parengta pagal visas Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos ES 2016/2102 dėl viešojo 
sektoriaus institucijų interneto svetainių ir mo-
biliųjų programų prieinamumo normas ir reko-
mendacijas. 

Siekiant suvienodinti Kontrolieriaus ir 
kitų Seimo skiriamų kontrolierių (Seimo, Vaiko 
teisių apsaugos) priimtų sprendimų įgyvendini-
mo tvarką, siūlytina apsvarstyti Lietuvos Respu-
blikos administracinių bylų teisenos įstatymo ir 
kitų teisės aktų pakeitimo galimybę, numatant 
vienodą šių pareigūnų priimtų sprendimų ap-
skundimo tvarką.

7.

10.

11.

8.

9.

III. IŠVADOS IR REKOMENDCIJOS
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METAMS

Tarnybos, kaip nacionalinės žmogaus teisių institucijos, siekis akredituotis Jungtinių Tautų 
organizacijos lygmeniu.

Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo visuomenėje skatinimas.

Sąmoningumo apie smurtą lyties pagrindu artimoje aplinkoje didinimas ir bendruomenės 
atsako į smurto artimoje aplinkoje reiškinį stiprinimas Lietuvos regionuose. 

Viešojo ir privataus sektoriaus subjektų kompetencijų didinimas, įgyvendinant lygias gali-
mybes.

Švietėjiškos veiklos apie neapykantos kalbos atpažinimą visuomenėje vykdymas.

1.

2.

3.

4.

5.

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Skardžiuvienė
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