
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolieriaus 2022 metų veiklos ataskaita 
 

2023-03-13  Nr. BR-30 
Vilnius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

TURINYS 
Įžangos žodis .............................................................................................................................................. 3 

Lygios galimybės Lietuvoje. Kur esame? ................................................................................................... 4 

1. Bendra 2022 metų kreipimųsi statistika .......................................................................................... 12 

2. Tyrimai ir skundai dėl galimos diskriminacijos ................................................................................. 16 

2.1. Bendra tyrimų ir skundų statistika ................................................................................................ 16 

2.2. Galima diskriminacija dėl lyties..................................................................................................... 19 

2.3. Galima diskriminacija dėl negalios ................................................................................................ 22 

2.4. Galima diskriminacija dėl rasės, tautybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės ir pilietybės 27 

2.5. Galima diskriminacija dėl amžiaus ................................................................................................ 31 

2.6. Galima diskriminacija dėl socialinės padėties ............................................................................... 34 

2.7. Galima diskriminacija dėl tikėjimo, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų ............................................. 36 

2.8. Galima diskriminacija dėl lytinės orientacijos............................................................................... 38 

2.9. Galima daugialypė diskriminacija ................................................................................................. 40 

2.10. Rekomendacijų įgyvendinimas ................................................................................................... 41 

2.11. Teismų praktika ........................................................................................................................... 42 

3. Lygių galimybių integravimas ........................................................................................................... 44 

3.1. Lygios galimybės valstybės ir savivaldybių įstaigose .................................................................... 44 

3.2. Lygios galimybės darbo rinkoje ..................................................................................................... 45 

3.3. Lygios galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose ............................................................................ 47 

3.4. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas............................................................................ 47 

4. Švietėjiška ir prevencinė veikla ........................................................................................................ 49 

4.1. Smurtas dėl lyties .......................................................................................................................... 49 

4.2. Neapykantos kalbos prevencija .................................................................................................... 51 

4.3. Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas ...................................................................................... 52 

4.4. Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai ......................................................................... 54 

4.5. Tarnybos žinomumo ir informacijos prieinamumo didinimas ...................................................... 55 

5. Nepriklausomos apžvalgos ............................................................................................................... 58 

6. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai ...................................................................................................... 59 

7.     Pasiūlymai teisėkūrai ir strateginiams dokumentams ..................................................................... 61 

Išvados ir rekomendacijos ....................................................................................................................... 64 

  



3 
 

Įžangos žodis 

 

Gerbiami skaitytojai ir skaitytojos,  

kartu su komanda pristatau Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) 2022 metų 

veiklos atskaitą. Žvelgdama retrospektyviai, esu be galo dėkinga savo kolegoms ir kolegėms už tokį 

nuoširdų, svarbų ir tikrai nemažai energijos pareikalavusį darbą.  

Metai buvo kupini iššūkių ir neužtikrintumo. Lietuvos pasirinkta 

nereguliarių migrantų politika buvo stipriai kritikuota nacionalinių ir 

tarptautinių organizacijų. Rusija įsiveržė į Ukrainą ir visa Europos 

Sąjunga (ES) ieškojo būdų, kaip padėti žmonėms, bėgantiems iš karo 

paveiktų zonų. Šalyje netilo diskusijos dėl būtinų, bet iki šiol 

nepriimtų įstatyminių pokyčių. 

Visi šie procesai stipriai veikė ir mūsų darbinę kasdienybę – vykome į 

prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietas ir tyrėme, kaip jose 

laikomasi lygių galimybių principo. Rinkome, sisteminome ir 

viešinome informaciją apie pirmą kartą Europoje aktyvuotą laikiną 

karo pabėgėlių apsaugos mechanizmą, garsiai kalbėjome apie 

lengvatų Ukrainos žmonėms taikymą. Viešai akcentavome būtinybę 

užtikrinti, kad rusakalbiai Lietuvos gyventojai ir gyventojos nebūtų 

diskriminuojami ar persekiojami dėl savo tautybės bei kalbos. 

Aktyviai teikėme išvadas dėl teisės aktų pakeitimų, gerinančių 

asmeninio gyvenimo ir darbo derinimo galimybes, siūlydami pagaliau priimti orų partnerystės 

įstatymą, raginome stiprinti asmenų, nukentėjusių nuo diskriminacijos, seksualinio smurto, apsaugą, 

daugiau dėmesio skirti smurto dėl lyties prevencijai bei teisinės bazės tobulinimui.  

Metai buvo nelengvi, bet turime kuo pasidžiaugti. Įsigaliojusios Lygių galimybių įstatymo pataisos 

sustiprino šalies gyventojų apsaugą nuo diskriminacijos. Šiuos pokyčius jautėme tirdami (-os) skundus, 

konsultuodami (-os) organizacijas ir atsakinėdami (-os) į užklausas apie potencialią diskriminaciją. 

Tarnyba, turinti mažiau nei dvi dešimtis darbuotojų, per metus padėjo beveik 1 700 žmonių, 

įgyvendino 4 sąmoningumo didinimo kampanijas, darbovietėms ir mokykloms parengė nemažai 

metodinių leidinių lygių galimybių užtikrinimo klausimais, pateikė daugiau nei 40 išvadų arba 

rekomendacijų dėl teisinio reguliavimo.  

Visuomenei pateikėme ir išsamią nereguliarių migrantų padėties apžvalgą, kurioje identifikavome 

pagrindines problemas ir pamokas, kurias, kaip visuomenė, turėtume išmokti.   

Viliuosi, kad skaitydami šią ataskaitą įvertinsite, kokį atsakingą ir iššūkių kupiną darbą atlieka Tarnybos 

komanda. Galiu pažadėti, kad 2023-iaisiais dirbsime taip pat nuoširdžiai ir atkakliai.  

Birutė Sabatauskaitė, 

lygių galimybių kontrolierė   

Lygių galimybių kontrolierė 

 Birutė Sabatauskaitė.  

G. Grėbliūnės nuotr.  
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Lygios galimybės Lietuvoje. Kur esame? 

 

Tarnybos metinė veiklos ataskaita pradedama nuo lygių galimybių situacijos apžvalgos. Joje pristatomi 

lygių galimybių rodikliai, kuriais matuojama lygių galimybių ir žmogaus teisių pažanga Lietuvoje ir 

kitose šalyse. Aptariant mūsų šalies padėtį ir progresą pateikiami naujausi tarptautinės ir nacionalinės 

statistikos, visuomenės nuomonės apklausų duomenys. Jei 2022 metų duomenys dar neskelbiami, 

remiamasi ankstesnių metų duomenimis.  

Lyčių lygybė 

 

Lyčių lygybės pažangą ES šalyse matuoja Europos lyčių lygybės institutas. Pastaruosius kelerius metus 

instituto skaičiuojamas lyčių lygybės indeksas skelbiamas kasmet. 2022 metais Lietuva, surinkusi 60,6 

balo iš 100 galimų, užėmė 20-tą vietą tarp 27 ES valstybių (100 balų rezultatas reikštų, kad šalis pasiekė 

faktinę moterų ir vyrų lygybę visose indeksu matuojamose srityse). Didžiausia pažanga užtikrinant lyčių 

lygybę ES fiksuojama Švedijoje (83,9 balo), mažiausia – Graikijoje (53,4 balo). Bendras ES šalių vidurkis 

yra 68,6 balo.  

Indeksu matuojama moterų ir vyrų padėtis 6 srityse: darbo, pinigų, žinių, galios, laiko ir sveikatos. 

Atskirai stebima situacija smurto prieš moteris ir sąveikinės nelygybės (kai asmens nelygiavertę padėtį 

lemia keli tapatybės bruožai ir jų sąveika, pavyzdžiui, moterų su negalia, homoseksualių vyrų padėtis ir 

pan.) srityse.  

Lietuvos progresas (žr. 1 pav.), palyginus su kitomis valstybėmis, yra lėtas ir dažniau „kosmetinis“, nei 

realiai apčiuopiamas. Pavyzdžiui, geresnis pastarųjų metų įvertinimas yra susijęs su padidėjusiu 

Vyriausybėje dirbančių moterų skaičiumi ir bendru gyvenimo kokybės gerėjimu, bet ne su nuosekliais 

ir sistemingais pokyčiais valstybės lyčių lygybės politikoje.  

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/country/LT
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1 pav. Lietuvos lyčių lygybės indekso pokytis 2005–2020 metais.  

Blogiausia Lietuvos padėtis yra galios srityje (45,4 balo). Į ją patenka moterų ir vyrų pasiskirstymas 

politinėje, ekonominėje ir socialinėse srityse. Paprastai tariant, skaičiuojama, kiek moterų ir vyrų dirba 

Vyriausybėje, Seime, savivaldybių tarybose, didžiausių bendrovių valdybose, Lietuvos Banko valdyboje, 

Lietuvos mokslo taryboje, nacionalinio transliuotojo LRT taryboje, Lietuvos tautiniame olimpiniame 

komitete. Ir nors per pastaruosius 10 metų pastebimas nuoseklus gerėjimas (nuo 32,9 balo 2010 m. iki 

45,4 balo 2020 m.), lygiavertis moterų ir vyrų pasiskirstymas yra tik dabartinėje Vyriausybėje (Ministrė 

Pirmininkė, 6 ministrės ir 8 ministrai). Visose kitose institucijose moterų ir vyrų santykis kur kas 

mažesnis: vidutiniškai tik kas trečia arba tik kas ketvirta narė yra moteris. Pavyzdžiui, 2022 metų 

pabaigoje Lietuvos mokslo taryboje tarp 33 narių buvo 12 moterų (36 proc.), LRT taryboje iš 12 narių 

buvo 4 moterys (33 proc.), Tautinio olimpinio komiteto vykdomajame komitete tarp 13 narių buvo 4 

moterys (31 proc.), Lietuvos banko valdyboje tarp 4 narių buvo tik viena moteris (25 proc.), biržinių 

bendrovių valdybose moterų buvo tik 24,5 proc. Yra ir tokių įstaigų, kurių svarbiausiuose valdymo 

organuose moterys nedalyvauja. Pavyzdžiui, Mokslo tarybos ekspertinį komitetą sudaro 9 nariai ir visi 

jie vyrai, Mokslų akademijos prezidiumo visi 9 nariai taip pat yra vyrai. 

Lietuvos Respublikos Seime 2022 metų pabaigoje dirbo 40 parlamentarių moterų (28 proc.). 

Atkreiptinas dėmesys, kad iš 16 Seimo komitetų tik 2-iems vadovauja moterys, 11-ai Seimo komisijų – 

vos 4 moterys. Savivaldos lygmeniu moterų dalyvavimas dar mažesnis – tarp 60-ties merų buvo tik 4 

moterys (7 proc.). Savivaldybių tarybose tarp 1 501 narių buvo 470 moterų (26 proc.).  

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/power/LT
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/power/LT
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_pol_parl__wmid_locpol/bar/year:2022/geo:EU28,EU27_2020,IPA,EEA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,LI,NO,UK,ME,MK,AL,RS,TR,BA,XK/sex:M,W/UNIT:PC/POSITION:MEMB_CNCL/EGROUP:MUNICIP
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Duomenys rodo, kad moterys daugiau ar mažiau dalyvauja priimant svarbius sprendimus, tačiau darbo 

rinkoje bendras moterų skaičius vadovaujančiose pozicijose, 2021 m. Eurostato duomenimis, sudaro 

vos trečdalį (36 proc.). Pačiuose aukščiausiuose postuose (vadovių, direktorių, pirmininkių pareigose) 

moterų labai mažai. Pavyzdžiui,  tarp 18-os biržinių bendrovių prezidentų  buvo tik 1 moteris (5 proc.), 

iš 29 statutinių įstaigų Lietuvoje tik 3-ims (10 proc.) vadovavo moterys (visos vadovavo Lietuvos 

Respublikos muitinei pavaldžioms įstaigoms). Daugiausia moterų buvo tarp savivaldybių administracijų 

vadovių – 40 proc. (24 direktorės). Vis dėlto, atsižviegiant į tai, kad savivaldybių administracijose 

absoliuti dauguma darbuotojų yra moterys, šis skaičius yra mažas. Įvairiais skaičiavimais, šalies lyčių 

lygybės situaciją gerina tai, kad du iš trijų aukščiausių politinių postų – Ministrės Pirmininkės ir Seimo 

Pirmininkės – šiuo metu užima moterys.   

Laiko srityje Lietuva surinko 50,6 balo. Tai atspindi moterų ir vyrų įsitraukimą į vaikų auginimą ir 

rūpinimąsi kitais šeimos nariais, namų priežiūros darbus. Taip pat skaičiuojama, kiek moterų ir vyrų 

užsiima socialinėmis veiklomis, pavyzdžiui, sportuoja, įsitraukia į kultūrines ar kitas laisvalaikio veiklas 

už namų ribų, savanoriauja. Įvertinimas nesikeičia jau penkeri metai iš eilės, nes skaičiuojant lyčių 

lygybės indeksą vadovaujamasi 2015–2016 metų Eurofound duomenimis. Pagal juos, didžiausias 

moterų ir vyrų atotrūkis pastebimas dėl nelygiaverčio vyrų įsitraukimo į vaikų auginimą ir kitų šeimos 

narių priežiūrą (tik 24 proc. vyrų nurodė, kad tai daro kasdien), į maisto gaminimą ir namų ruošą (tik 29 

proc. tai atlieka kasdien). Tiesa, tokios tendencijos vis dar aktualios bei atsispindi ir naujausioje 

nacionalinėje statistikoje.  

2022 metais Europos lyčių lygybės institutas kartu su lyčių lygybės indeksu pristatė tyrimą apie 

neigiamą kovido pandemijos poveikį lyčių lygybei. Pasak tyrimo autorių, pandemija neigiamai paveikė 

moterų darbo ir asmeninio gyvenimo derinimą, nes padidėjo vaikų ir kitų šeimos narių priežiūros našta 

(pavyzdžiui, 57 proc. šalies moterų nurodė, jog vaikus prižiūri visiškai vienos arba beveik nepadedamos 

kitų asmenų). „Sodros“ duomenimis, 2022 metais 76 proc. visų vaiko priežiūros atostogose esančių 

asmenų sudarė moterys. Pirmaisiais vaiko auginimo metais vaiko priežiūros atostogas ima išimtinai 

moterys (Valstybės duomenų agentūros 2021 metų duomenimis, jų buvo 93 proc.). Vyrai vaiko 

priežiūros atostogas dažniau rinkosi antraisiais vaiko gyvenimo metais (38,5 proc.), kai, pagal iki 2022 

metų pabaigos galiojusią vaiko priežiūros atostogų tvarką, buvo galima tuo pačiu metu dirbti ir gauti iki 

40 proc. dydžio vaiko priežiūros išmoką. Praktikoje tai dažnai pasireiškė tuo, kad tėčiai vaiko priežiūros 

atostogų išeidavo formaliai, gaudami atlyginimą kartu su vaiko priežiūros išmoka, o de facto vaikus 

likdavo prižiūrėti mamos. Tokiam šeimos sprendimui poveikį daro ne tik lyčių normos ar stereotipai, 

bet ir tokios struktūrinės priežastys kaip moterų ir vyrų atlyginimų skirtumai. Lietuvoje moterys vis dar 

vidutiniškai uždirba mažiau nei vyrai ir vyrų atlygis geriau kompensuoja sumažėjusį motinos 

atlyginimą. Tėvystės atostogas, „Sodros“ duomenimis, pernai rinkosi 66 proc. visų tėvų. Nuo 2015 

metų tai yra didžiausias skaičius. Tam įtakos galėjo turėti besikeičiančios vyrų nuostatos (pavyzdžiui, 

2022-aisiais atliktos reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos duomenimis, 46 proc. vyrų teigia, 

kad auginti vaiką (-us) ir rūpintis šeima jiems yra svarbiau nei darbas / karjera), pakitę darbo ir 

asmeninio gyvenimo derinimo poreikiai ir įpročiai.  

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_wrklab_wrk_cond_wrkcultdiscr__tqoe1c2/bar/year:2021/geo:EU28,EU27_2020,EA19,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,NO,CH,UK,ME,MK,RS,TR/age:Y15-64/sex:W/isco08:OC1/wstatus:EMP/unit:PC
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/wmidm_bus_bus__wmid_comp_compbm/bar/year:2022-B2/geo:EU28,EU27_2020,IPA,EEA,BE,BG,CZ,DK,DE,EE,IE,EL,ES,FR,HR,IT,CY,LV,LT,LU,HU,MT,NL,AT,PL,PT,RO,SI,SK,FI,SE,IS,NO,UK,ME,MK,RS,TR,BA/EGROUP:COMP/sex:M,W/UNIT:NR/POSITION:PRES_BRD/NACE:TOT
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/time/LT
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/covid-19
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-focus/covid-19
https://atvira.sodra.lt/lt-eur/
https://atvira.sodra.lt/lt-eur/?page=I11
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/07/lietuvos-gyventoju-nuostatos-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimo-klausimais-2022.pdf
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Žinių srityje Lietuva surinko 57,6 balo. Šiuo atveju skaičiuojama lyčių nelygybė asmenims dalyvaujant 

švietime (formaliajame, neformaliajame ir mokymosi visą gyvenimą veikloje) bei lyčių segregacija 

pagal pasirenkamas mokslo kryptis. Žinių srityje šalies situaciją blogina dažnesnis berniukų iškritimas iš 

švietimo sistemos ir retesnis jų dalyvavimas aukštojo mokslo studijose. Aukštojo  mokslo institucijose 

minėtais mokslo metais moterų buvo daugiau nei vyrų: bakalauro ir profesinio bakalauro studijose jos 

sudarė 56 proc., magistro studijose – 65 proc., doktorantūros – 57 proc. visų studijuojančiųjų 

(Valstybės duomenų agentūros duomenys). 2021 metais daugiau moterų nei vyrų turėjo aukštąjį arba 

aukštesnįjį išsilavinimą (59 proc. moterų; 41 proc. vyrų). Moterų mokymosi visą gyvenimą lygis taip pat 

aukštesnis nei vyrų: Valstybės duomenų agentūros 2021 metų duomenimis, per pastaruosius 12 

mėnesių visą gyvenimą besimokančių moterų skaičius siekė 20,7 proc. (vyrų – 14,5 proc.). 

Situacija nesikeičia ir vertinant lyčių segregaciją mokslo ir profesijų srityse. Mūsų šalyje moterys yra 

labiau išsilavinusios nei vyrai, tačiau dažniau mokosi mažiau apmokamų specialybių: švietimo, menų, 

kalbų, humanitarinių bei socialinių mokslų, sveikatos priežiūros. Vyrai dažniau dominuoja informacijos 

ir ryšio technologijų, inžinerijos profesijų srityse. 

Pinigų srityje Lietuva gavo 70,4 balo. Šiuo atveju matuojama moterų ir vyrų finansiniai ištekliai bei 

ekonominė padėtis. Finansiniai ištekliai skaičiuojami nustatant du rodiklius: pagal vidutinį mėnesinį 

darbo užmokestį ir grynąsias pajamas (be uždarbio iš apmokamo darbo, apima ir pensijas, investicijas, 

pašalpas, kt. pajamų šaltinius). Skaičiuojant balus buvo naudojamasi 2018 metų Eurostato 

duomenimis. Pagal juos, vyrų vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 1 549, moterų – 1 316 (skaičiuojant 

perkamosios galios standartu (PGS), kuris yra dirbtinė valiuta, atspindinti ES valstybių narių kainų lygio 

skirtumus). Moterų ir vyrų mėnesinis bruto darbo užmokestis, Valstybės duomenų agentūros 2021 m. 

duomenimis, skyrėsi moterų nenaudai: vyrams tai buvo 1 660,9 euro, moterims – 1495,7 euro. 

Didesnis atotrūkis pastebimas privačiame sektoriuje (vyrai uždirba vidutiniškai 223 eurais daugiau). 

Didžiausias darbo užmokesčio atotrūkis moterų nenaudai buvo finansinės ir draudimo veiklos įmonėse 

– 34,3 proc. Moterų ir vyrų grynosios pajamos, Eurostato 2020 metų duomenimis, Lietuvoje skyrėsi 

taip pat moterų nenaudai (moterų – 14 460, vyrų – 16 207, skaičiuojant PGS).  

Ekonominė padėtis skaičiuojant indeksą apima moterų ir vyrų skurdo riziką. Eurostato duomenimis, 

2020 metais moterys Lietuvoje susidūrė su didesne skurdo rizika (24 proc. moterų ir 18 proc. vyrų). 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2021 m. moterų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje 

atskirtyje, buvo 27 proc., vyrų – 22 proc.  

Nors bendras Lietuvos rodiklis darbo srityje yra 73,9 balo, vienas geriausių šalies rodiklių šioje srityje – 

90,8 balo – skirtas už moterų ir vyrų dalyvavimą darbo rinkoje. Skaičiuojant balą matuojamas žmonių 

darbas visą dieną ir darbingo gyvenimo trukmė. Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų ES valstybių, moterų 

užimtumas ne visą darbo dieną yra didesnis nei vyrų (vyrų visos darbo dienos ekvivalentas yra 61 

proc., moterų – 51 proc.). Tai reiškia, kad jos dėl kitų gyvenimo įsipareigojimų negali dirbti visą darbo 

dieną, nes, pavyzdžiui, augina vaikus, turi prižiūrėti kitus šeimos narius. Moterų ir vyrų darbingo 

amžiaus trukmė mūsų šalyje yra beveik vienoda: moterų – 37 metai, vyrų – 38. Faktinę nelygybę tarp 

moterų ir vyrų, kaip ir žinių srityje, didina lyčių segregacija pagal profesijas. Valstybės duomenų 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/knowledge/LT
https://osp.stat.gov.lt/lietuvos-svietimas-ir-kultura-2022/svietimas/aukstasis-mokslas
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/money/LT
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/work/LT


8 
 

agentūros duomenimis, 2021 metais statybos srityje dirbo 90 proc. vyrų, transporto ir saugojimo 

srityje – 72 proc. vyrų, informacijos ir ryšių srityje – 62 proc. vyrų. Moterys dažniau dirbo žmonių 

sveikatos priežiūros ir socialinio darbo srityse (86 proc. visų darbuotojų), švietimo srityje (80 proc. visų 

darbuotojų).  

Geriausias Lietuvos įvertinimas fiksuotas sveikatos srityje – 82,7 balo. Šiuo atveju vertinama moterų ir 

vyrų sveikatos būklė, sveikatingas elgesys ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Eurostato 

2020 metų duomenimis, 49 proc. šalies moterų ir 41 proc. vyrų vertina savo sveikatą gerai arba labai 

gerai. Valstybės duomenų agentūros 2021 metų duomenimis, vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

buvo 9 metais trumpesnė nei moterų (vyrų – 69,6 metų, moterų – 78,9 metų.). Vyrai gyvena 

trumpiau, nes beveik 3 kartus dažniau miršta dėl išorinių mirties priežasčių (tyčinių susižalojimų, 

savižudybių, atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu, transporto įvykių). Taip pat jie dažniau renkasi 

rizikingesnį gyvenimo būdą: vartoja daugiau alkoholio, rūko, dažniau užsiima pavojinga veikla. Vyrai ir 

sveikatą periodiškai tikrinasi rečiau. Skaičiuojant vidutinę tikėtiną sveiko žmogaus gyvenimo trukmę, 

tiek vyrų, tiek moterų ji yra trumpesnė. 2020 metų vidutinė tikėtina moterų gyvenimo trukmė siekė 

78,8 metų, tačiau vidutinė tikėtina sveiko gyvenimo trukmė – 58,7 metų. Vidutinė tikėtina vyrų 

gyvenimo trukmė siekė 69,6 metų, vidutinė tikėtina sveiko gyvenimo trukmė – 55,1 metų. Taigi, nors 

moterys ir gyvena vidutiniškai dešimčia metų ilgiau nei vyrai, vėliausiuosius dvidešimt gyvenimo metų 

dažniau susiduria su ligomis arba negalia.  

Dar viena svarbi sritis kalbant apie moterų ir vyrų nelygiavertę padėtį Lietuvoje yra smurtas artimoje 

aplinkoje. Informatikos ryšių departamento duomenimis, 2022 metais 76 proc. visų nuo smurto 

artimoje aplinkoje nukentėjusių asmenų buvo moterys, o 89 proc. įtariamųjų smurtu – vyrai. Net ir tais 

atvejais, kai nuo smurto nukenčia vyrai, nuo kitų vyrų jie nukenčia dažniau nei nuo moterų. 

  

 

Tad kalbant apie smurtą artimoje aplinkoje akivaizdu, kad lytis yra lemiamas veiksnys jam pasireikšti. 

Pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje 2022 metais policijoje užregistruota daugiau nei prieš 

metus – 56 187 (2021-aisiais buvo 55 815) pranešimai.  

 

2 pav. Nuo smurto artimoje 

aplinkoje nukentėję asmenys 

pagal lytį.  

 

3 pav. Įtariamieji smurtu artimoje 

aplinkoje pagal lytį.  

 

 

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/health/LT
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=10226&datasource=78326
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=10226&datasource=78326
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=10228&datasource=78360
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Lietuvos gyventojų nuostatos pažeidžiamų visuomenės grupių atžvilgiu 

 

Kasmet yra matuojamos šalies gyventojų nuostatos skirtingų etninių, religinių ir socialinių visuomenės 

grupių atžvilgiu. Organizacijos „Diversity Development Group“ ir Lietuvos socialinių mokslų centro 

paskelbtais 2022 metų duomenimis, šalies gyventojai, kaip ir ankstesniais metais, labiausiai nenorėtų 

gyventi kaimynystėje su romais (59 proc.), iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis (58 proc.), 

asmenimis su psichikos negalia (48 proc.). Nuomoti būstą labiausiai nenorima iš įkalinimo įstaigų 

išėjusiems asmenims (63 proc.), romams (59 proc.) ir homoseksualiems asmenims (45 proc.), o dirbti 

vienoje darbovietėje daugiausiai apklaustųjų nenorėtų su asmenimis, turinčiais psichikos negalią (46 

proc.), su iš įkalinimo įstaigų išėjusiais asmenimis (37 proc.), romais (36 proc.). Palankiausiai visais 

klausimais tyrimo dalyviai vertina lenkus, tradicinių krikščioniškos kilmės krypčių tikėjimo atstovus, 

asmenis su fizine negalia, gruzinus (kartvelus), ukrainiečius. 

Didžiausi Lietuvos gyventojų nuostatų pokyčiai per metus užfiksuoti kalbant  apie požiūrį į pabėgėlius ir 

rusus. Požiūris į rusus reikšmingai pablogėjo, o į pabėgėlius – labai pagerėjo. Pavyzdžiui, lyginant 

rezultatus su 2021 m. duomenimis, sumažėjo nenorinčiųjų gyventi šalia pabėgėlių (nuo 47 proc. iki 27 

proc.) bei nenorinčiųjų nuomoti būsto pabėgėliams (nuo 48 proc. iki 33 proc.). Taip pat sumažėjo 

skaičius nenorinčiųjų dirbti vienoje darbovietėje su pabėgėliais (nuo 28 proc. iki 14 proc.). Kalbant apie 

rusus, padaugėjo šalies gyventojų, nenorinčių gyventi šalia jų (nuo 6 proc. iki 16 proc.), nuomoti jiems 

savo būsto (nuo 10 proc. iki 23 proc.), kartu dirbti (nuo 5 proc. iki 14 proc.). Per pastaruosius penkerius 

metus labai pagerėjo Lietuvos gyventojų požiūris į ukrainiečius (64 proc.), 80 proc. mūsų šalies 

gyventojų sutiktų, kad Lietuva priimtų gyventi karo pabėgėlius iš Ukrainos. Labai pablogėjo arba 

greičiau pablogėjo nei pagerėjo apklaustų gyventojų požiūris į rusus (tokį atsakymą nurodė 75 proc. 

apklausoje dalyvavusių respondentų), homoseksualius asmenis (58 proc.) ir musulmonus (51 proc.).  

 

LGBTI+ asmenų teisės  

 

Pasiekimai užtikrinant LGBTI+ (lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių, interlyčių ir kt.) asmenų teises 

Europoje ir Artimųjų Rytų regione kasmet matuojami sudarant Europos vaivorykštės žemėlapį (angl. 

Rainbow Europe Map). Juo matuojama LGBTI+ asmenų teisinė padėtis bei socialinė situacija 49 šalyse.  

http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2023/01/2022-m.-rugsejo-16-27-d.-duomenys.pdf
https://www.rainbow-europe.org/#8644/0/0
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2022 metais Lietuva užėmė 35 vietą surinkusi 24 proc. (100 proc. reikštų, kad LGBTI+ asmenys turi 

visišką lygybę su kitais bendrapiliečiais indekso matuojamose srityse). Pirmą vietą pagal šį indeksą ne 

pirmus metus užima Malta (surinkusi 93 proc.), paskutinę – Azerbaidžanas (2 proc.).  

 

 

Lietuva geriausiai įvertinta pilietinės visuomenės srityje dėl saviraiškos laisvės galimybių (83 proc.), 

blogiausiai – dėl tos pačios lyties šeimų apsaugos nebuvimo (0 proc.), interlyčių asmenų kūno 

integralumo neužtikrinimo (0 proc.), pagalbos prieglobsčio prašytojams trūkumo (17 proc.).  

Translyčių asmenų teisių užtikrinimas 54-iose Europos ir Centrinės Azijos valstybėse matuojamas 

atskiru indeksu – Translyčių žmonių teisių žemėlapiu (angl. Trans Rights Map). Jame 2022 metais 

Lietuva surinko 3 balus iš 30 galimų. Indeksu matuojama teisinė translyčių asmenų padėtis pripažįstant 

asmens lytinę tapatybę ir egzistuojančios apsaugos priemonės nuo diskriminacijos, neapykantos 

kalbos ir neapykantos nusikaltimų, priemonės prieglobsčio ieškantiems translyčiams žmonėms, 

situacija sveikatos ir šeimos srityse. Lietuva iš visų rodiklių užtikrina tik 3. Jie susiję su lytinės tapatybės 

pakeitimo pripažinimu: egzistuoja administracinė asmenvardžių keitimo procedūra, prieš keičiant 

dokumentus nėra privaloma chirurginė intervencija; iš asmenų, norinčių pasikeisti lyties žymenį 

dokumentuose, nėra reikalaujama privalomos sterilizacijos. Geriausiai indeksu jau ne pirmus metus 

įvertinta Malta (27 balai), blogiausiai (0 balų) – Azerbaidžanas, Kazachstanas, Kirgizija, San Marinas, 

Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas.  

4 pav. Europos vaivorykštės žemėlapis 2022 metais.  

 

https://www.rainbow-europe.org/#8644/0/0
https://transrightsmap.tgeu.org/
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2022 m. TGEU pristatė „Trans sveikatos žemėlapį“. Taip matuojamas sveikatos paslaugų prieinamumas 

translyčiams žmonėms ES šalyse. Lietuva pagal savo pasirengimą suteikti reikalingas sveikatos 

priežiūros paslaugas surinko 2 balus iš 12 galimų. Balai skirti už galimybę per 1–3 mėnesius gauti 

pirmines translyčiams žmonėms reikalingas sveikatos paslaugas.   

 

Socialinė padėtis ir skurdo rizika 

 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, bendros gyvenimo sąlygos Lietuvoje gerėja. Pavyzdžiui, 

per pastaruosius 5-erius metus (nuo 2017 iki 2021 m.) sumažėjo asmenų, dėl lėšų stokos negalinčių 

bent dalį susidėvėjusių drabužių pakeisti naujais (nuo 19 proc. iki 10 proc.), kiekvieną savaitę išleisti 

nedidelę pinigų sumą sau (nuo 23 proc. iki 13 proc.), reguliariai dalyvauti laisvalaikio veikloje (nuo 32 

proc. iki 16,5 proc.), bent kartą per mėnesį susitikti su draugais, giminaičiais ir pasivaišinti gėrimais, 

valgiais (nuo 17 proc. iki 8 proc.). 2021 metais asmenų, gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje 

atskirtyje, Lietuvoje buvo 24,5 proc. Didžiausią skurdo riziką patiria bedarbiai (50 proc.), 65 metų 

amžiaus ir vyresnės moterys (45 proc.). Labiausiai skursta vieniši asmenys (51 proc.) ir mamos bei 

tėvai, vieni auginantys vaikus (51 proc.) (tokioje padėtyje moterų yra net aštuonis kartus daugiau nei 

vyrų), taip pat pensininkai (39 proc.). Ilgalaikio skurdo riziką Lietuvoje patiria 14 proc. gyventojų.    

  

https://tgeu.org/trans-health-map-2022/
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1. Bendra 2022 metų kreipimųsi statistika 

 

5 pav. Kreipimųsi dinamika nuo 2012 metų1.   

2022 metais Tarnyboje iš viso gauti 1 686 kreipimaisi (207 skundai ir 1 479 paklausimai). Palyginus su 

2021 metais, kreipimųsi skaičius išaugo 80-čia. Visa pastarųjų 11 metų kreipimųsi dinamika pateikta 5 

paveiksle.  

Kreipimųsi dinamika apima bendrą skundų ir paklausimų statistiką. Šios sąvokos Tarnybos darbo 

praktikoje apibrėžiamos taip:  

Skundas – raštu (ar lietuvių gestų kalbos įrašu) pateiktas fizinio, juridinio ar anoniminio asmens 

kreipimasis, kuriuo prašoma atlikti tyrimą dėl galimai patirtos / pastebėtos diskriminacijos. Skunde 

nurodomos situacijos aplinkybės, pateikiami įrodymai bei įvardijamas skundžiamas subjektas, kurio 

veiksmų teisėtumą prašoma patikrinti.  

Paklausimas – raštu (el. paštu, „Facebook“ žinute ar užpildžius e-paklausimo formą) arba žodžiu 

(telefonu, gyvoje arba nuotolinėje konsultacijoje) pateiktas fizinio, juridinio ar anoniminio asmens 

kreipimasis, kuriuo prašoma pateikti tam tikros situacijos vertinimą. Paklausimu taip pat vadinamas 

prašymas pateikti informaciją, patarti ar pakonsultuoti įvairiais lygių galimybių užtikrinimo ar 

 
1 Paklausimai atskirai pradėti fiksuoti nuo 2015 metų. „Facebook“ paklausimų statistika renkama nuo 2016 metų. Šiemet į 
paklausimų statistiką įskaičiuotos ir telefoninės konsultacijos. Jos pradėtos fiksuoti nuo 2019 metų. Šios aplinkybės 
paaiškina ryškų paklausimų dinamikos pokytį lyginant 2012–2018 ir 2019–2022 metus. Senesnių ataskaitų grafikuose 
rašytiniai paklausiamai būdavo atskirti nuo žinučių „Facebook“ ir žodinių konsultacijų, nuo 2022 metų ši informacija 
pateikiama kartu.  
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diskriminacijos prevencijos klausimais. Paklausimus teikiantys pareiškėjai ir pareiškėjos neprašo 

pradėti tyrimo ar kitos administracinės procedūros.  

Teikiant paklausimą, dažniausiai prašoma pateikti vertinimą dėl:  

• galimos diskriminacijos;  

• Lygių galimybių įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo taikymo;  

• teisės akto atitikimo minėtiems įstatymams;  

• strateginio dokumento atitikimo lygių galimybių principams.  

Paklausimus gyventojai ir gyventojos dažniausiai teikė raštu – Tarnybos teisininkai (-ės) ir kiti / kitos 

specialistai (-ės) pateikė 732 išaiškinimus, išvadas ir atsakymus į įvairias užklausas. Žodžiu suteikta 605 

konsultacijos, į 142 paklausimus atsakyta per Tarnybos „Facebook“ paskyrą. Per metus sulaukta 207 

skundų.  

Vertinant kreipimųsi pasiskirstymą pagal tapatybės požymius, dėl kurių potencialiai susiduriama (arba 

galima susidurti) su lygių galimybių pažeidimais, akivaizdu, kad 2022 metais, kaip ir iki tol, dažniausiai 

kreiptasi dėl lyties (377 kartus), negalios (361 kartą) ir amžiaus (124 kartus). Kartu sumuojant 

paklausimus ir skundus dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės 

priklausomybės pagrindais, jų skaičius taip pat būtų itin didelis – 178. Visas kreipimųsi pasiskirstymas 

pateikiamas grafike:  

 
6 pav. Kreipimaisi pagal tapatybės požymius2.  

 
2 Kreipimųsi skaičius nesutampa su bendru kreipimųsi skaičiumi, nes vienu kartu asmuo gali kreiptis dėl galimos 
diskriminacijos daugiau nei vienu pagrindu (pavyzdžiui, lyties ir amžiaus, lyties ir socialinės padėties, ir t. t.). 
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83 kreipimaisi (28 skundai ir 55 paklausimai) priskirtini galimos daugialypės diskriminacijos atvejams3.  

Lygių galimybių įstatymas bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas numato, kad diskriminacija yra 

draudžiama 5-iose viešojo gyvenimo srityse:  

• valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veikloje;  

• švietimo įstaigų, kitų švietimo teikėjų bei mokslo ir studijų institucijų veikloje;  

• darbo santykiuose ir užimtumo srityje; 

• prekių ir paslaugų pardavime / teikime (vartojimo santykiuose); 

• organizacijų ir asociacijų, vienijamų profesinių interesų, veikloje.  

Lygių galimybių kontrolierė su savo komanda, be to, kad tiria skundus dėl galimos diskriminacijos šiose 

srityse, įgyvendina lygių galimybių integravimo bei kitokią švietėjišką ir prevencinę veiklą.  

Svarbu atkreipti dėmesį, kad absoliuti dauguma paklausimų, susijusių su teisiniais klausimais, patenka 

į Tarnybos kompetenciją; 57,6 proc. paklausimų raštu ir 68,9 proc. žodinių konsultacijų buvo susiję su 

teisine Tarnybos kompetencija.  

2022 metais gyventojai ir gyventojos dažniausiai kreipėsi dėl galimos diskriminacijos ar jos prevencijos 

vartotojų teisių apsaugos srityje (2021 metais dažniausiai kreiptasi dėl galimos diskriminacijos 

valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veikloje). Dėl galimos diskriminacijos šioje srityje 

sulaukta 89 skundų ir 314 paklausimų. Žmonės gana aktyviai domėjosi įvairiais klausimais, susijusiais 

su darbo santykiais, taip pat su valstybės ir savivaldybės institucijų bei įstaigų veiklos teisėtumu. 

Bendras kreipimųsi pasiskirstymas pagal sritis pateikiamas 7 paveiksle. Įdomu tai, kad darbo santykių 

klausimais konsultuojamasi gana dažnai, tačiau skundų šioje srityje sulaukiama daug rečiau  

(pavyzdžiui, dėl  vartotojų teisių apsaugos sulaukta 89 skundų, o dėl darbo santykių – vos 37). 

Akivaizdu, kad darbuotojai (-os) ir darbdaviai (-ės) domisi įvairiais lygių galimybių užtikrinimo 

klausimais, tačiau pirmieji, jei susiduria su galima diskriminacija, ginti savo teises išdrįsta tikrai ne 

visada. Šios tendencijos rodo, kad imtis aktyvių veiksmų (teikti oficialų skundą ar raštu prašyti 

situacijos įvertinimo) pareiškėjams (-oms) yra paprasčiau, kai nesibaiminama dėl galimų neigiamų 

pasekmių (pavyzdžiui, pastebėjus netinkamas paslaugų teikimo sąlygas, galimai žeminančias reklamas 

ar diskriminaciją valstybinėse institucijose). Žmonės gana retai skundžia esamus darbdavius, nes bijo 

prarasti darbą ar susilaukti kitokio sąlygų pabloginimo (verta nepamiršti, kad sąlygų bloginimas taip 

pat laikomas neteisėtu). Dar vienas to paaiškinimas galėtų būti ir taikus galimai diskriminacinės 

situacijos išsprendimas. Gyventojai (-os) dažnai skambina norėdami pasitikslinti, ar jų situacijoje 

galėtų būti įžvelgta lygių galimybių pažeidimo požymių. Pateikus vertinimą, šalia kvietimo teikti 

skundą dažnai pasiūloma apie galimą diskriminaciją informuoti patį darbdavį (-ę). Gali būti, kad 

diskusija su darbdaviu (-e) duoda teigiamų rezultatų ir skundo teikti nebelieka pagrindo.  

 
3 Daugialypės diskriminacijos atvejais gyventojai ir gyventojos yra diskriminuojami dėl daugiau nei vieno asmens tapatybės 
požymio. Pavyzdžiui, amžiaus ir lyties, amžiaus ir šeiminės padėties, ir pan.  
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7 pav. Kreipimaisi pagal sritis4. 

Apskritai moterys į Tarnybą kreipdavosi dažniau nei vyrai. Jos sudarė 38 proc. visų pareiškėjų, vyrai – 

31 proc. Beveik trečdalį paklausimų pateikė juridiniai asmenys (organizacijos, darbdaviai, valstybinės 

institucijos ir kt.), konsultavęsi įvairiais lygių galimybių užtikrinimo klausimais. Vyrai kiek dažniau teikė 

skundus (48 proc. skundų teikė vyrai, 45 proc. – moterys), tačiau šis skirtumas nėra itin ryškus. Skundų 

ir paklausimų pasiskirstymas pateiktas 8 ir 9 paveiksluose5.  

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Darbo santykių srities paklausimai iš dalies atspindi ir lygių galimybių integravimo veiklą. Šios sritys, įgyvendinant lygių 
galimybių užtikrinimo sklaidą, tarpusavyje itin susijusios, todėl duomenis reikėtų vertinti kompleksiškai.  
5 Langeliu „kita“ pažymėti anonimai (-ės), nepažymėta pareiškėjų lytis, atvejai, kuriais lyties identifikuoti neįmanoma, ir kt. 
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9 pav. Paklausimų pareiškėjų 
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8 pav.  Skundų pareiškėjų 

pasiskirstymas pagal lytį.   
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2. Tyrimai ir skundai dėl galimos diskriminacijos 
 

2022 metais įsigaliojo svarbūs Lygių galimybių įstatymo pakeitimai, kuriais praplėsta Tarnybos veikla 

bei sustiprinta gyventojų apsauga nuo diskriminacijos. Šie pakeitimai sudarė sąlygas lygių galimybių 

kontrolierei tyrimus dėl galimos diskriminacijos pradėti ir vykdyti platesne apimtimi.  

Svarbiausi pokyčiai:  

• Prekių pardavėjams, gamintojams ir paslaugų teikėjams įtvirtinta pareiga užtikrinti, kad 

teikiant paslaugas ar parduodant prekes nebūtų priekabiaujama. Iki 2022 metų birželio lygių galimybių 

kontrolierius (-ė) galėjo atlikti tyrimus dėl galimo priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo tik darbo 

santykių bei švietimo, mokslo ir studijų institucijų veiklos srityse. Užpildžius šią įstatyminę spragą, 

atsirado teisinis pagrindas tirti priekabiavimo ir seksualinio priekabiavimo atvejus gyventojams (-oms) 

gaunant paslaugas ar perkant prekes (vartotojų teisių srityje). 

• Švietimo, mokslo, studijų įstaigoms bei organizacijoms ir asociacijoms nustatyta pareiga 

užtikrinti, kad asmenys, pateikę skundą, kitaip pranešę apie diskriminaciją ar dalyvaujantys tokio 

pobūdžio bylose, nebūtų persekiojami. Jie ir jos taip pat turėtų būti apsaugoti nuo priešiško elgesio ar 

neigiamų pasekmių.  

• Darbdaviai (-ės) įpareigoti imtis tinkamų priemonių, kad žmonėms su negalia būtų sudarytos 

sąlygos gauti darbą, dirbti, siekti karjeros ar mokytis. Ši pareiga taikytina plačiau nei tik fizinės aplinkos 

prieinamumo užtikrinimo prasme. Tinkamų darbo sąlygų nesudarymas būtų laikomas diskriminacija, 

išskyrus atvejus, kai pritaikymas taptų neproporcinga našta darbdaviui.  

• Socialinės padėties pagrindas, dėl kurio draudžiama diskriminuoti, papildytas šeiminės 

padėties kriterijumi. Nuo 2022 metų rugpjūčio lygių galimybių kontrolierius (-ė) gali tirti skundus dėl 

galimos diskriminacijos, susijusios su šeiminiu statusu, vaikų turėjimu / neturėjimu ir pan.  

• Įvestas draudimas diskriminuoti dėl tėvystės, vaiko priežiūros atostogų, atostogų, skirtų 

slaugyti šeimos narį ar narę, lankstaus darbo grafiko nustatymo.  

• Tiesiai ir nedviprasmiškai įteisinta lengvatų teikimo asmenims dėl jų amžiaus, negalios ir 

socialinės padėties galimybė.  

 

2.1. Bendra tyrimų ir skundų statistika 
 

Tyrimą dėl galimos diskriminacijos lygių galimybių kontrolierius (-ė) gali pradėti dviem atvejais: gavęs 

(-usi) skundą arba savo iniciatyva. Gavus skundą aiškinamasi aplinkybės ir sprendžiama, ar pradėti 

tyrimą.  

Skundų pasiskirstymas pagal sritis:  
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10 pav. Skundų pasiskirstymas pagal sritis.  

2022 metais pagal skundus pradėti 69 tyrimai, 10 tyrimų pradėta kontrolierės iniciatyva, 11 skundų 

persiųsti kitoms institucijoms6.   

Per 2022 metus kontrolierė B. Sabatauskaitė, atlikusi tyrimus, priėmė 84 sprendimus (atlikus vieną 

tyrimą galima priimti keletą sprendimų ir jų tipų). Sprendimų tipai apibendrinti 11 paveiksle. 

 
6 Paprastai skundai kitoms institucijoms persiunčiami nepriimant atskiro sprendimo (jie traktuojami pagal Lygių galimybių 
įstatymo 27 str. „Atsisakymas nagrinėti skundą“. Sprendimai priimami pagal 29 str. „Lygių galimybių kontrolieriaus 
sprendimai“. Tarp visų galimų kontrolieriaus (-ės) sprendimų numatomas ir skundo persiuntimas).  

89
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ir įstaigos

Švietimas, mokslas ir studijos

Organizacijos ir asociacijos

Kompetencijai nepriskirtos sritys
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11 pav. Kontrolierės priimtų sprendimų pasiskirstymas procentais.   

Atlikus tyrimus, ketvirtadalis skundų pripažinti nepagrįstais, penktadalio tyrimų atvejais pažeidėjai ir 

pažeidėjos įspėti dėl padaryto lygių galimybių pažeidimo. Tarp visų sprendimų 13 proc. sudarė 

rekomendacijos nutraukti diskriminuojančius veiksmus / pakeisti diskriminacinį teisės aktą. Džiugina 

tai, kad gana dažnai, pradėjus tyrimą, apskųstieji (-osios) nutraukdavo lygias galimybes pažeidžiančius 

veiksmus, pakeisdavo potencialiai diskriminacines tvarkas. Tokiais atvejais (15 proc. visų sprendimų) 

kontrolierė tyrimus nutraukdavo.  

Per metus iš viso nustatyta 40 pažeidimų. Dažniausiai nustatyta diskriminacijos dėl lyties (19 kartų), 

negalios (12 kartų) ir amžiaus (7 kartus) atvejų. 2022 metais, kaip ir ankstesniais metais, daugiausia 

pažeidimų nustatyta vartotojų teisių apsaugos srityje.  

Pažeidimų pasiskirstymas pagal sritis pateiktas 12 paveiksle. 

 

26 %

18 %

15 %

13 %

8 %

8 %

1 %

10 %

Skundas pripažintas nepagrįstu

Įspėta dėl padaryto pažeidimo

Tyrimas nutrauktas, nes: nutraukti skundžiami
veiksmai; pakeistas skundžiamas teisės aktas

Siūlyta nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius
veiksmus, pakeisti / panaikinti teisės aktą

Tyrimas nutrauktas dėl objektyvių duomenų
trūkumo

Tyrimas nutrauktas atsiėmus skundą

Atsisakyta pradėti tyrimą, nes skundai priskirtini kitų
institucijų ar teismo kompetencijai

Paaiškėjo aplinkybės, dėl kurių skundo tyrimas tapo
neįmanomas



19 
 

 
12 pav. Pažeidimų pasiskirstymas pagal sritis.   

 

2.2. Galima diskriminacija dėl lyties 
 

2022 metais Tarnyba gavo 54 skundus dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu (13 skundų daugiau 

nei 2021 metais); 3 tyrimus dėl galimos diskriminacijos kontrolierė pradėjo savo iniciatyva (2021 

metais pradėti 7 tokie tyrimai). Keleri metai iš eilės skundų ir tyrimų skaičius didėja (žr. 13 paveikslą).   

 
13 pav. Skundų ir tyrimų savo iniciatyva dinamika nuo 2012 metų.  

Retrospektyviai apibendrinant skundų ir tyrimų kontrolierės iniciatyva tendencijas, galima pastebėti, 

kad pandemijos laikotarpiu besikreipusiųjų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu skaičius buvo 

reikšmingai sumažėjęs.  

28
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Moterys skundus teikdavo beveik dvigubai dažniau 

nei vyrai (žr. 14 paveikslą). Panaši tendencija fiksuota 

ir 2021 metais. Tarnybos darbo praktika rodo, kad 

moterys yra pagrindinės skundų dėl galimos 

diskriminacijos lyties pagrindu teikėjos – buvo dažnai 

pastebimos jas žeminančios reklamos, skųstasi dėl 

seksualinio priekabiavimo ir kitokio nepagarbaus 

elgesio.   

Daugiausia skundų sulaukta vartotojų teisių apsaugos 

srityje. Tai bene dvigubai daugiau gyventojų dėmesio 

sulaukusi sritis nei darbo santykiai. Pradėta gauti 

skundų dėl galimo seksualinio ir kitokio priekabiavimo 

šioje srtyje. Tirti tokius skundus kontrolierę įgalina jau 

aptarti įstatymo pokyčiai.  

Norėtųsi pasidžiaugti, kad vis dažiau sulaukiama skundų dėl galimos diskriminacijos darbo santykių 

srityje. Tačiau, nors viešojoje erdvėje apie sveiką ir pagarbią darbo aplinką kalbama vis daugiau, teikti 

oficialius skundus dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu žmonės dažniau ryžtasi jau nutraukę (-

usios) darbo santykius. Galima pastebėti ir tai, kad kartais skundus gyventojai ir gyventojos 

kontrolierei teikia paraleliai su skundais darbo ginčų komisijoms. Tokiais atvejais (kai tą patį skundą 

nagrinėja ikiteisminė institucija) lygių galimybių kontrolierius (-ė) skundo tirti negali. 

Skundų ir tyrimų pasiskirstymą pagal sritis galima apibendrinti taip:  

15 pav. Skundų ir tyrimų savo iniciatyva pasiskirstymas pagal sritis.  

Tiriant gautus skundus, taip pat  kontrolierei tyrimus atliekant savo iniciatyva, priimti 25 sprendimai, 

kuriais nustatyta 19 diskriminacijos dėl lyties atvejų. Daugiausia pažeidimų nustatyta vartotojų teisių 
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apsaugos srityje – 12, darbo santykių srityje – 5, po vieną pažeidimą užfiksuota valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų bei švietimo, mokslo ir studijų institucijų veikloje. Panašu, kad žmonės 

gana neblogai atpažįsta diskriminacijos dėl lyties požymius – dėl kurios srities dažniausiai kreiptasi, 

toje ir nustatyta daugiausia lygių galimybių pažeidimų.  

 

Aktualiausi tyrimų pavyzdžiai  
 

 

 

 

 

Metų pradžioje kontrolierė, gavusi skundą, pradėjo 

tyrimą dėl galimai diskriminacinės „Four and Crispy“ 

vištienos reklamos. Reklamoje vaizduota maudymosi 

kostiumėlį vilkinti mergina, ragaujanti keptų vištienos 

šlaunelių. Virš jos skelbtas užrašas „Ar jau bandei 

geriausią VIŠTYTĘ mieste?“. Atlikusi tyrimą B. 

Sabatauskaitė konstatavo, kad toks kūno 

panaudojimas ir užrašas nedviprasmiškai sudaiktina 

moteris, paverčia modelį geidžiamu objektu, kuriuo 

turėtų būti skatinami pardavimai. Pripažinta, kad tokiu 

reklaminiu sprendimu UAB „Fast Group“ pažeidė 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą. Įmonė įspėta 

dėl moterų žeminimo. 

Vasarą fiksuoti net keli pažeidimai, kai moterims ir vyrams atsisakyta suteikti tam tikras 

paslaugas arba taikyta skirtinga kainodara. Vienas tokių atvejų – grožio salone „Figaro“ 

atsisakyta klientę apkirpti mašinėle (30 min. kirpimas). Kirpimui ji užsiregistravo programėle, o 

atėjusi į saloną sužinojo, kad kirpėja paslaugos nesuteiks – ji taip kerpa tik vyrus. Klientei 

pasiūlyta užsirašyti pas kitą kirpėją kitu laiku. Neapsieita ir be komentarų apie tai, kaip šiais 

laikais lytys per daug suvienodinamos. Tokios replikos galėjo žeminti pareiškėją dėl jos lyties. 

Atlikusi skundo tyrimą kontrolierė įspėjo saloną valdančią UAB „Sudaira“ dėl diskriminacijos 

teikiant paslaugas. 

16 pav. Diskriminuojanti „Four and 

Crispy“ reklama.  

https://lygybe.lt/lt/restorano-four-and-crispy-reklama-pripazinta-diskriminuojancia-moteris
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/02/sprendimas-nr.-21si-8sp-6.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/06/sprendimas-22sn-27.pdf
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2022 metais sulaukta paklausimų dėl moksleivių uniformų – teirautasi, ar mokykla gali nustatyti, kokią 

apatinę uniformos dalį privalo dėvėti merginos, o kokią – vaikinai. Labiausiai tai buvo sietina su 

galimai privalomu merginoms ir mergaitėms sijonų / sarafanų vilkėjimu.  

Apibendrinus kreipimųsi dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu dinamiką, nustatyta, kad ilgametės 

tendencijos išlieka tos pačios:  

• darbo skelbimuose (publikuojamuose specializuotuose portaluose arba socialiniose tinkluose) 

vis dar nurodoma, kokios lyties darbuotojo (-s) pageidaujama; 

• vis dar aktualūs kreipimaisi dėl galimai mažiau palankaus darbdavių elgesio sužinojus apie 

nėštumą arba neseniai pagimdžiusių darbuotojų atžvilgiu (dėl to teiktos konsultacijos, vienu atveju 

skundas nenagrinėtas, nes jis jau buvo nagrinėjamas darbo ginčų komisijoje);  

• gana dažnai pranešama apie potencialiai diskriminuojančias, stereotipus tiražuojančias ir su 

etikos normomis prasilenkiančias reklamas ar pakuotes (tenka pabrėžti, kad Tarnyba negali vertinti 

etiškumo ar moralumo aspektų);  

• Tarnyba neretai sulaukia ir elektroninių laiškų, kuriais prašoma įvertinti politikų arba viešų 

asmenų pasisakymus. Dažniausiai jais menkinamos moterys. Nors kontrolierė B. Sabatauskaitė viešai 

komentuoja apie tokios bendravimo kultūros žalą visuomenės nuostatoms, tyrimų atlikti ji negali – 

viešosios informacijos vertinimą atlieka kitos institucijos.  

 

2.3. Galima diskriminacija dėl negalios 
 

Apžvelgiamaisiais metais Tarnyba gavo 48 skundus dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu. 

Lyginant su 2021-aisiais, šis skaičius šiek tiek išaugo (žr. 17 paveikslą).   

Rudenį B. Sabatauskaitė konstatavo, kad buvęs Nacionalinio transplantacijos biuro vadovas 

dar dirbdamas seksualiai priekabiavo prie jam pavaldžios darbuotojos. Šį skundą 

kontrolierei persiuntė Sveikatos apsaugos ministerija. Pareiškėja, kuri skundą pateikė jau 

išėjusi iš darbo, teigė, kad tuometis vadovas glostė jos rankas, pečius, žandu lietė jos veidą. 

Darbuotoja sulaukdavo klausimų ir pastabų apie privatų savo gyvenimą bei sutuoktinį. 

Kadangi jau prasidėjus tyrimui sveikatos apsaugos ministras patenkino biuro vadovo 

prašymą atleisti iš darbo, tyrimą B. Sabatauskaitė nutraukė. Vis dėlto šis tyrimas yra itin 

reikšmingas, nes seksualinio priekabiavimo faktas buvo nustatytas. 

https://lygybe.lt/lt/buves-nacionalinio-transplantacijos-biuro-vadovas-seksualiai-priekabiavo-prie-darbuotojos-naujiena
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/08/sprendimas-sn-84.pdf
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17 pav. Skundų ir tyrimų savo iniciatyva dinamika nuo 2012 metų.  

 

Moterys skundus teikdavo šiek tiek dažniau nei 

vyrai (jos sudaro daugiau nei pusę pareiškėjų). 

Pareiškėjų pasiskirstymas pagal lytį pateikiamas 18 

paveiksle.   

Daugiausia skundų sulaukta, o ir pažeidimų 

nustatyta, vartotojų teisių apsaugos srityje. Dėl 

pažeidimų šioje srityje gauti 24 skundai, nustatyta 

12 pažeidimų. Tai sietina su vis dar labai paplitusiu 

pastatų, miesto infrastruktūros neprieinamumu, 

skaitmeninių paslaugų teikimo trūkumais, socialinių 

paslaugų stoka. Deja, bet gydymo įstaigos, parkai ir 

kiti objektai dažniausiai vis dar neprieinami 

žmonėms su ribotu judumu.  

Asmuo į Tarnybą kreipėsi dėl pavėžėjimo paslaugų 

prieinamumo asmenims su negalia. Nors pažeidimas nepasitvirtino, kontrolierė kreipėsi į UAB „Bolt 

Services LT“ siūlydama imtis priemonių, kad paslaugas teikiantys vairuotojai (-os), priėmę keleivių su 

negalia užsakymus, iš karto informuotų apie galimybes keliauti su vežimėliu. Kontrolierė kreipėsi ir į 

AB „Lietuvos draudimas“ – siūlyta užtikrinti, kad sudarant KASKO draudimo sutartis dėl automobilių su 

rankiniu valdymu vairuotojams (-oms) būtų išaiškinamos paslaugų teikimo sąlygos ir papildomų naudų 

(ne)teikimo aplinkybės.  

Į Tarnybą asmenys kreipėsi (skundais, raštu bei telefonu) dėl savo vaikų su psichosocialine negalia. 

Pažeidimų nenustatyta, kadangi klausimai buvo išspręsti taikiai. Pavyzdžiui, vienam vaikui mokykloje 

nebuvo suteikta mokytojo (-s) padėjėjo (-s) pagalba, administracija spaudė siūlydama mokymąsi 
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https://lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/22sn-89sp-52.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/22sn-89sp-52.pdf
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namuose. Ilgainiui reikiama švietimo pagalba buvo suteikta. Kito vaiko nenorėta priimti į būrelį – 

pradėjus tyrimą situacija pasikeitė ir vaikas galėjo prisijungti prie neformaliojo švietimo veiklos.  

Nors dėl galimos diskriminacijos švietimo, mokslo ir studijų institucijų veiklos srityje skundų gaunama 

palyginus mažai, Tarnyba gavo daugybę signalų, jog švietimo sistemoje esama didelių iššūkių.  

Nuo 2024 metų mokyklos nebegalės atsisakyti priimti vaikų su negalia. Panašu, kad valstybė skiria 

finansavimą ir deda pastangas pasirengti šiems pokyčiams, tačiau vargu ar pastangos pakankamos. 

Pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktus 2021 metų duomenis, vos 0,7 proc. mokyklų 

aplinka yra visiškai prieinama vaikams su judėjimo negalia, 7,7 proc. įstaigų neturi jokio švietimo 

pagalbos specialisto ar specialistės, 65 proc. mokyklų su pradinėmis klasėmis švietimo pagalbos 

specialistų komandos yra nepilnos.  

Visų skundų pasiskirstymas pagal sritis pateikiamas 19 paveiksle.  

  
19 pav. Skundų pasiskirstymas pagal sritis. 

Atlikus tyrimus dėl galimos diskriminacijos priimta 26 sprendimai, kuriais nustatyta 12 pažeidimų. Visi 

jie konstatuoti vartotojų teisių apsaugos srityje.  
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Aktualiausi tyrimų pavyzdžiai  

 

 

Itin svarbūs buvo kontrolierės atlikti tyrimai dėl liftų nestojimo antruose daugiabučių 

aukštuose (gauti trys tokie skundai). Gyventojai (-os) kreipdamiesi į Tarnybą atskleidė, kad 

judėjimo liftu galimybių apribojimas yra sisteminė problema. Antrame aukšte gyvenantys 

žmonės su judėjimo negalia ar dėl kitų priežasčių sunkiau judantys (susižeidę, vyresni, su 

vaikų vežimėliais) negalėdavo patekti į savo namus. Pagal tuomet galiojusią tvarką, lifto 

sustojimui antrame aukšte turėjo pritarti visi namo gyventojai. Jie kartu turėdavo sutikti ir 

pasidalyti 800 eurų siekiančias eksploatacijos išlaidas. Gilindamasi į aplinkybes B. 

Sabatauskaitė nustatė, kad ne tik šie atvejai, bet ir visa sistema yra diskriminuojanti – 

nebuvo konkrečių teisinių nuostatų, namų administratorius įpareigojančių užtikrinti, kad visi 

daugiabučių aukštai būtų prieinami. Visais atvejais liftai buvo įjungti pradėjus tyrimus, todėl 

tyrimai nutraukti (sprendimai: 1, 2, 3), tačiau kontrolierė kreipėsi į Vilniaus miesto 

savivaldybę, Aplinkos ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją bei Neįgaliųjų 

reikalų departamentą siūlydama keisti galiojantį reglamentavimą. Seimui priėmus 

vadinamąją „negalios reformą“, ši problema išspręsta. 2024 metais įsigalios Asmens su 

negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kuriame įtvirtinta pareiga užtikrinti 

daugiabučiuose esančių liftų veikimą visuose aukštuose asmeniui su negalia to 

pageidaujant, nereikalaujant kitų gyventojų sutikimo. 

 

Pavasarį Tarnyba gavo skundą, kuriame pareiškėja, judanti vežimėliu, teigė, kad Registrų 

centras nesudarė jai sąlygų gauti elektroninio parašo sertifikatą. Ji negalėjo atvykti į įmonės 

padalinį, o šis sertifikatas galėjo būti išduotas tik asmeniui gyvai dalyvaujant.  

B. Sabatauskaitei atliekant tyrimą institucija vis tik rado sprendimą, kaip suteikti pareiškėjai 

paslaugą, tad procedūriniai veiksmai buvo nutraukti. Kontrolierė, siekdama kad panašios 

situacijos nepasikartotų, kreipėsi į Registrų centro vadovybę siūlydama keisti klientų 

aptarnavimo standartus. Institucija geranoriškai atsižvelgė į šią rekomendaciją ir patobulino 

vartotojų aptarnavimo tvarkas. Džiugina ir tai, jog darbuotojams parengta klientų su negalia 

aptarnavimo namuose ar kitoje jiems patogioje vietoje atmintinė.   

 

https://lygybe.lt/lt/liftas-nestoja-antrame-aukste-kontroliere-ragina-keisti-istatymus-pranesimas
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/07/sprendimas-22sn-43.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/10/sprendimas-22sn-80.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/10/sprendimas-22sn-114.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/07/sprendimas-22sn-42.pdf
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2022 metais asmuo su negalia laimėjo atranką į intelektinį televizijos žaidimą „Auksinis protas“. 

Atsakinga darbuotoja jam paskambino ir pakvietė atvykti į studiją filmuotis. Jis iš karto informavo, 

kad yra aklas, ir paklausė, ar būtų įmanoma vaizdinį žodžių grandinėlės klausimą pakeisti į žodinį. 

Asmeniui atsakyta, kad, deja, laidos komanda neturi galimybių sudaryti jam visaverčių sąlygų 

dalyvauti žaidime. Nesitaikstydamas su nelygiaverčiu traktavimu, jis kreipėsi į kontrolierę su 

oficialiu skundu. Džiugina tai, kad pareiškėjui buvo sudarytos sąlygos dalyvauti laidoje, todėl jis 

skundą atsiėmė.  

20 pav. Dėl sniego neprieinama parkavimo 

vieta. Nuotrauka iš bylos.  

Atlikusi tyrimą pagal žiemą gautą gyventojo 

skundą, kontrolierė nustatė, kad Vilniaus 

miesto savivaldybė ir šaligatvius tvarkanti 

UAB „Šilėja“ pažeidė žmonių su negalia teises 

neužtikrindamos saugios prieigos prie jiems 

skirtų parkavimosi vietų. Šaligatviai Pilaitės 

mikrorajone valyti taip, kad sniegas nuo jų 

būdavo nustumiamas link mašinų parkavimo 

vietų, be kita ko, ir skirtų žmonėms su negalia. 

Vežimėliu judantis pareiškėjas per sniego 

sankaupas negalėjo patekti prie savo 

automobilio – jam sukliudyta keliauti į darbą 

bei užsiimti kita veikla. Savivaldybei ir įmonei 

skirtas įspėjimas dėl asmens su negalia 

diskriminacijos. Savivaldybei taip pat 

rekomenduota savo teisės aktuose 

papildomai įtvirtinti reikalavimą žiemomis 

užtikrinti, kad žmonėms su negalia nebūtų 

sudarytos kliūtys pasiekti jiems ir joms skirtas 

automobilių parkavimo vietas. Džiugu, kad 

savivaldybės administracija į šią 

rekomendaciją atsižvelgė ir į naujai sudarytų 

sutarčių technines specifikacijas įtraukė tokį 

punktą. 

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/05/sprendimas-22sn-21.pdf
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Konsultuojant gyventojus išaiškėjo ir kitos problemos: žmonių su negalia patiriamas nedarbas ir 

skurdo rizika, socialinė atskirtis, eilės apsigyventi socialiniame būste ar grupinio / savarankiško 

gyvenimo namuose, prasta psichikos sveikata po per pandemiją patirtos atskirties.  

Apibendrinant gyventojų skundus dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu, galima pastebėti, kad 

tyrimo pradėjimas dažnai suveikia kaip prevencinė priemonė. Viešųjų ir privačių paslaugų teikėjai bei 

teikėjos gana geranoriškai ieško būdų atsižvelgti į žmonių su negalia interesus. Žinoma, norėtųsi, jog 

gyventojai bei gyventojos su kliūtimis visai nesusidurtų, o jų šalinimo nereikėtų spartinti 

administracinėmis procedūromis.  

Verta atkreipti dėmesį, jog Lietuvoje trūksta spartesnio viešosios paskirties pastatų prieinamumo 

užtikrinimo arba atsižvelgimo į universalaus dizaino principus įrengiant rekreacijos ar turiningo 

laisvalaikio vietas. 

 

2.4. Galima diskriminacija dėl rasės, tautybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės ir pilietybės 

 

Apžvelgiamaisias metais kontrolierė sulaukė 30 skundų dėl potencialios diskrimacijos rasės, tautybės, 

kalbos, kilmės, etninės priklausomybės bei pilietybės7. Situacijos, susijusios su šiais asmens tapatybės 

požymiais, paprastai aptariamos kartu, nes jos tarpusavyje itin persipynusios. Pareiškėjai ir 

pareiškėjos, teikdami skundus, neretai pažymi daugiau nei vieną iš išvardytų charakteristikų.  

Skundų ir tyrimų dinamika nuo 2012 metų pateikiama 21 paveiksle.  

 
7 Teisinė apsauga nuo diskriminacijos nustatyta Lygių galimybių įstatyme ir galioja tik Europos Sąjungos bei Europos 
ekonominės erdvės piliečiams.  

Pastatų neprieinamumą galima vadinti diskriminacijos klasika – dėl to itin apribotos žmonių su 

negalia galimybės pasiekti viešąsias erdves ir paslaugas. Tokių skundų būta ir 2022-aisiais. 

Birželį gyventojas kreipėsi į Tarnybą pranešdamas, kad Vilniaus Baltupių mikrorajone esantys 

laiptai remontuojant palikti taip, kad žmonės su judėjimo negalia neturėjo galimybių patekti 

prie Cedrono tvenkinio. B. Sabatauskaitei pradėjus tyrimą Vilniaus miesto savivaldybė atkreipė 

dėmesį, kad infrastruktūros remontas dar nebaigtas – konkrečių laiptų, prie kurių tuo metu 

nebuvo galima įrengti panduso ar kitos konstrukcijos, prieinamumas busiąs užtikrintas vėliau. 

Rugsėjį darbai baigti – nuožulna įrengta, tad kontrolierė tyrimą nutraukė. Savivaldybei ji 

rekomendavo planuojant infrastruktūros pertvarkymo darbus vadovautis universalaus dizaino 

principu ir prioritetą teikti tiems objektams, kuriais galėtų naudotis visi, įskaitant asmenis su 

ribotu judumu.  

 

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/09/22si-3sp-57.pdf
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21 pav. Skundų ir tyrimų savo iniciatyva dinamika nuo 2012 metų. 

 

Moterys skundus 2022 metais teikė aktyviau nei 

vyrai, tačiau skirtumas nėra itin didelis (17 ir 12 

skundų). Pareiškėjų pasiskirstymas pagal lytį 

pateiktas 22 paveiksle. Daugiausia skundų, kaip ir 

2021 metais, gauta dėl galimos diskriminacijos 

vartotojų teisių srityje, antroje vietoje pagal gautų 

skundų skaičių rikiuojasi valstybės ir savivaldybių 

institucijų bei įstaigų veiklos sritis. Skundų 

pasiskirstymas pagal sritis pateiktas 23 paveiksle. Iš 

viso priimti 8 sprendimai, kuriais konstatuoti 4 

pažeidimai; 3 kartus pažeistos vartotojų teisės, 1 

pažeidimas nustatytas darbo santykių srityje.  

18
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22 pav. Skundų pareiškėjų pasiskirstymas 

pagal lytį. 
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23 pav. Skundų ir tyrimų pasiskirstymas pagal sritis.  

Verta atkreipti dėmesį, kad Lygių galimybių įstatymo pakeitimai, kuriais numatytas draudimas 

priekabiauti vartotojų teisių srityje, itin pasiteisino. Visi nustatyti pažeidimai – priekabiavimo prie 

klientų ir klienčių atvejai. Įstatymo pokyčiai užpildė teisinę spragą ir sustiprino Tarnybos galimybes 

padėti nuo diskriminacijos nukentėjusiems žmonėms.  

 

Aktualiausi tyrimų pavyzdžiai 

50 %

7 %

20 %

7 %

17 %

Vartotojų teisių
apsauga

Darbo santykiai Valstybės ir
savivaldybių
institucijos
ir įstaigos

Švietimas,
mokslas ir

studijos

Kompetencijai
nepriskirtos sritys

B. Sabatauskaitė konstatavo, kad „Telia Lietuva“ diskriminavo į darbo pokalbį pakviestą 

kandidatę dėl jos tautybės, kalbos, kilmės ir pilietybės. Skundą pateikusios pretendentės 

teigimu, į darbo pokalbį ją pakvietusi darbuotoja iš pradžių teigė, kad jos kvalifikacija atrodė 

tinkama. Vėliau Lenkijos ir Baltarusijos pilietybes turinti pareiškėja buvo informuota, jog į 

antrą pokalbį ji nebėra kviečiama dėl to, kad turi baltarusiškų šaknų. Tarnybai pareiškėja 

pateikė būtent tokią raštu užfiksuotą „Telia Lietuva“ atstovės žinutę: „Tavo patirtis, išties, 

atitinka keliamus reikalavimus ir tinka mūsų siūlomai pozicijai, visgi, visiems darbinamiems 

kandidatams atliekame background patikrą, kurios, deja, rusų ir baltarusių kandidatai dėl 

susiklosčiusios geopolitinės situacijos šiuo metu nepraeina, tad kol kas negalime toliau 

svarstyti tavo kandidatūros. Išties gaila dėl susiklosčiusios padėties, tačiau asmeniškai tikiu, 

kad kitomis aplinkybėmis puikiai tiktum komandai su savo ilgamete patirtimi [...].“ Įmonei 

skirtas įspėjimas.   

 

https://lygybe.lt/lt/telia-lietuva-darbo-atrankoje-diskriminavo-baltarusisku-saknu-turincia-kandidate
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/11/sprendimas_nr.-22sn-103sp-67.pdf
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Verta atkreipti dėmesį, kad geopolitinė situacija gyventojus (-as) skatino domėtis, ar nuo karo ar 

politinio persekiojimo bėgantiems asmenims taikomos lengvatos nepažeidžia Lietuvos piliečių 

lygiateisiškumo. Vienas tokių pavyzdžių – Vilniaus universiteto įsteigtos stipendijos ir parama 

Baltarusijos ir Ukrainos akademinei bendruomenei. Svarbu pažymėti, kad atliekant tyrimą dėl galimos 

diskriminacijos yra lyginami keli skirtingais tapatybės požymiais pasižymintys žmonės, esantys tokiose 

pat ar panašiose aplinkybėse. Taip vertinama, ar, tarkime, tautybė daro įtaką mažiau palankių sąlygų 

sudarymui. Vertinant politinių ar karo pabėgėlių situacijas, palyginimo atlikti neįmanoma. Nuo 

politinio persekiojimo ar karo bėgančių Baltarusijos ir Ukrainos gyventojų padėtis skiriasi nuo Lietuvos 

piliečių – pastarieji nėra priversti palikti savo šalies. Svarbu pabrėžti ir tai, kad ES pirmą kartą 

aktyvuota vadinamoji Laikinos apsaugos direktyva. Vadovaudamasi šiuo dokumentu, Vyriausybė 

nutarė suteikti laikinąją apsaugą Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, 2022 m. vasario 24 d. 

arba vėliau pasitraukusiems (perkeltiems) iš Ukrainos dėl Rusijos karinės agresijos.  

Skundą dėl galimo priekabiavimo gaunant medicinos priežiūros paslaugas kontrolierei 

pateikė romų tautybės moteris, Respublikinės Panevėžio ligoninės konsultacijų poliklinikoje 

kartu su motina sulaukusi užgauliojimų (bendrosios praktikos slaugytoja elgėsi nepagarbiai, 

keletą kartų pakartojo frazę „Dink, čigone“ ir pan.). Pradėjus tyrimą paaiškėjo, kad 

poliklinikos administracija į situaciją pažvelgė itin rimtai: įvykio tyrimui suburta vidinė 

komisija nustatė, kad slaugytoja išprovokuodama konfliktinę situaciją pažemino ir įžeidė 

pareiškėją ir jos motiną. Slaugytoja buvo įspėta, jog tokiam elgesiui per metus pasikartojus ji 

gali būti atleista. Kadangi administracija ėmėsi proaktyvių veiksmų užkardyti priekabiavimą, 

B. Sabatauskaitė tyrimą nutraukė. Poliklinika dėl savo reakcijos visuomenei pristatyta kaip 

pozityvus pagarbios klientų ir klienčių aptarnavimo kultūros kūrimo pavyzdys.  

 

2022 metais kontrolierei teko vertinti, ar UAB „Tele 2“ nediskriminavo Nyderlandų 

Karalystės piliečio dėl jo pilietybės. Skundą pateikęs asmuo, turėjęs 5-erius metus galiojantį 

leidimą gyventi Lietuvoje, teigė, kad bendrovė atsisakė jam suteikti numerio perkėlimo 

paslaugas. Įmonė Tarnybai vėliau paaiškino, jog pareiškėjas paslaugą gauti gali, tačiau 

skirtingomis sąlygomis nei nuolat šalyje gyvenantys asmenys. Tokį traktavimą „Tele 2“ grindė 

tuo, kad neturi galimybių patikrinti nuolatinio gyventojo statuso neturinčių asmenų 

kreditingumo ir mokumo istorijos. Vis dėlto  B. Sabatauskaitė nustatė, kad mokumą ir 

kreditingumą patikrinti galima įvairiais būdais – pavyzdžiui, asmens paprašius pačiam 

pateikti papildomus mokumą įrodančius dokumentus. Dar tyrimui nepasibaigus bendrovė 

pakeitė savo klientų aptarnavimo tvarką, todėl tyrimas dėl galimos diskriminacijos 

nutrauktas.  

 

https://naujienos.vu.lt/vilniaus-universitetas-kviecia-prisideti-paremiant-ukrainos-akademine-bendruomene/
https://www.lygybe.lt/lt/pranesimai-ziniasklaidai/teisininkas-atsako-ar-ukrainos-pabegeliams-teikiamos-lengvatos-nediskriminuoja-lietuviu/1576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=LT
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/10/sprendimas-22-_sn-95.pdf
https://www.lygybe.lt/lt/kaip-istaigos-turetu-reaguoti-i-priekabiavimo-prie-vartotoju-atvejus-panevezio-pavyzdys
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/07/sprendimas-nr.-22sn-79sp-45.pdf
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Ne visi skundai, kuriuos 2022 metais gavo Tarnyba, buvo priskirti lygių galimybių kontrolierės 

kompetencijai, tačiau jie indikuoja gana rimtas ir didesnio dėmesio reikalaujančias problemas. 

Pavyzdžiui, prašyta įvertinti, ar Trakų, Šalčininkų, Vilniaus rajonuose esančių gimnazijų reorganizacija 

nepažeidžia tautinių mažumų teisių į kokybišką švietimą. Dėl minimalių mokinių skaičiaus reikalavimų 

neatitikimo rajonų gimnazijose panaikintos III ir IV gimnazijų klasės, kuriose dalykai dėstyti lenkų 

kalba. Moksleiviai ir moksleivės, pageidaujantys mokytis lenkiškai, turės lankyti toli (20–40 km) nuo 

namų esančias ugdymo įstaigas. Įsigilinus į situaciją paaiškėjo, kad lietuviškoms ir tautinių mažumų 

mokykloms taikomi tokie patys reikalavimai – gimnazijos klasėse turi būti ne mažiau nei 12 mokinių. 

Savivaldybės, kurios sutiktų finansuoti mažesnes lenkiškas klases, to daryti negali – Vyriausybė nėra 

numačiusi tokios galimybės. Žvelgiant iš Lygių galimybių įstatymo perspektyvos, situacija negali būti 

vertinama kaip diskriminacinė, pradėti tyrimo taip pat nėra pagrindo.  

Tarnybos darbuotojai ir darbuotojos taip pat sulaukė pagalbos prašymų dėl prieš rusų ir baltarusių 

kilmės mokinius nukreiptų bendramokslių patyčių (konsultacijos teiktos telefonu).  

Verta atkreipti dėmesį, kad padaugėjo romų tautybės asmenų skundų. Nors ši grupė susiduria su itin 

ryškia sistemine diskriminacija ir neigiamomis visuomenės nuostatomis, jos atstovų skundų Tarnyba 

sulaukdavo retai.  

 

2.5. Galima diskriminacija dėl amžiaus 
 

2022 metais Tarnyba gavo 21 skundą dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu, 5 tyrimai pradėti 

kontrolierės iniciatyva. Išanalizavus ilgametę statistiką galima pastebėti, kad skundų ir tyrimų dėl 

galimų lygių galimybių pažeidimų dėl amžiaus, priešingai nei dėl lyties ar negalios, skaičius pandemijos 

metu buvo išaugęs. 2022 metais buvo „grįžta“ į priešpandeminį laikotarpį (žr. 24 paveikslą).  

 
24 pav. Skundų ir tyrimų savo iniciatyva dinamika nuo 2012 metų.  
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Moterys ir vyrai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu skundus teikė labai panašiai: moterys – 

10 kartų, vyrai – 11. Įdomu tai, kad didžiausias skundų skaičius pateiktas dėl galimos diskriminacijos 

vartotojų teisių apsaugos srityje, tačiau daugiausia pažeidimų nustatyta darbo santykių srityje. 

Išnagrinėjusi skundus ir atlikusi tyrimus kontrolierė priėmė 12 sprendimų, jais nustatyti 7 pažeidimai 

(dėl darbo santykių – 3, vartotojų teisių apsaugos srityje – 2, valstybės ir savivaldybių institucijų bei 

įstaigų / švietimo, mokslo ir studijų srityse – po 1).  

 
25 pav. Skundų ir tyrimų pasiskirstymas pagal sritis.  

 

Aktualiausi tyrimų pavyzdžiai 

 

46 %

27 %

15 %

4 %

8 %

Vartotojų teisių
apsauga

Darbo santykiai Valstybės ir
savivaldybių
institucijos
ir įstaigos

Švietimas, mokslas
ir studijos

Kompetencijai
nepriskirtos sritys

Vasarą kontrolierė konstatavo, kad Sveikatos apsaugos ministerija diskriminuoja vyresnius nei 

69-erių metų vyrus – jiems nesudaroma galimybė nemokamai pasitikrinti dėl galimo prostatos 

vėžio. Į Tarnybą kreipėsi 79-erių metų pareiškėjas, kuris pagal gydytojo rekomendaciją turi 

reguliariai atlikti specifinio prostatos antigeno tyrimą. Dešimtmetį jis tai darė savo lėšomis, 

nes pagal ankstyvosios prostatos vėžio diagnostikos tvarką šie tyrimai kompensuojami tik 

asmenims nuo 50 iki 69 metų amžiaus. Kontrolierė kreipėsi į ministeriją siūlydama sudaryti 

sąlygas esant būtinybei sveikatą nemokamai pasitikrinti ir patiems vyriausiems visuomenės 

nariams. 

https://www.lygybe.lt/lt/kontroliere-nemokamu-prostatos-vezio-tyrimu-amziaus-riba-nepagrista-pranesimas
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/07/sprendimas-nr.-22sn-69.pdf
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Kontrolierė, gavusi informaciją apie potencialiai diskriminuojančią kainodarą, savo iniciatyva 

pradėjo tyrimą dėl „Lumina Park Vilnius“ nuolaidų studentams (-ėms) iki 26 metų amžiaus. 

Įmonė geranoriškai suvienodino bilietų studentams (-ėms), nepriklausomai nuo jų amžiaus, 

kainas, todėl tyrimas buvo nutrauktas.  

 

Rudenį B. Sabatauskaitė nustatė, kad Kalvarijos savivaldybė pažeidė Lygių galimybių įstatymą 

– atrankoje į administracijos direktoriaus (-ės) pareigas prie kandidatės priekabiauta dėl jos 

amžiaus. Vykstant Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdžiui meras garsiai 

komentavo: „<...> 31-eri metai, turi keturis vaikelius, per tą laiką baigė mokslus, jokios 

patirties neturi. Kaip aš ją galiu skirti?“ Kontrolierė atkreipė dėmesį, kad rinkdamiesi 

darbuotojus ir darbuotojas darbdaviai (-ės) ne tik privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus 

nepriklausomai nuo amžiaus, lyties ir kitų asmens tapatybės požymių, bet ir susilaikyti nuo 

žeminančių ir orumą menkinančių pastabų apie jauną ar vyresnį kandidatų (-čių) amžių. 

B. Sabatauskaitė įspėjo Kalvarijos savivaldybę dėl priekabiavimo (jis laikomas viena iš 

diskriminacijos formų).  

 

Spalį kontrolierė įspėjo UAB „Finansinių sprendimų agentūra“ dėl to, kad ši agentūra 

diskriminavo įsidarbinti norėjusią kandidatę dėl jos amžiaus. Skundą Tarnybai pateikusios 

pareiškėjos prašyta nurodyti, kokio ji amžiaus (tai yra Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 

pažeidimas), bei buvo pareikšta, kad vienai iš pozicijų taikomas amžiaus cenzas (tai yra 

tiesioginė diskriminacija dėl amžiaus). Dėl panašių aplinkybių įspėta ir UAB „Leader auto“. 

Bendrovei rekomenduota pasirengti lygių galimybių politiką įgyvendinančius teisės aktus.  

 

2022 metais nagrinėta ir Europos Sąjungos paramos smulkiesiems ūkininkams (-ėms) 

skyrimo tvarka. Skundą pateikęs asmuo teigė, kad Nacionalinės mokėjimo agentūros 

organizuotas konkursas paramai gauti pažeidė vyresnių nei 40 metų paraiškas teikiančių 

asmenų interesus. Vertinant paraiškas, jaunesniems asmenims skiriama 10 balų (taip 

siekiama paskatinti jaunimo įsitraukimą į žemės ūkio sektorių). Pareiškėjas nuogąstavo, kad 

taip sumažėja vyresnių ūkininkų galimybės gauti finansavimą. Atlikusi išsamų tyrimą, B. 

Sabatauskaitė nustatė, kad, nors traktavimas ir skiriasi, jis nėra diskriminacinis. Pagal Lygių 

galimybių įstatymą, įstatymais nustatyti apribojimai dėl amžiaus nelaikytini diskriminacija, 

kai juos pateisina teisėtas tikslas, kurio siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Vis 

dėlto kontrolierė Žemės ūkio ministerijai, kuriai pavaldi minėta agentūra, rekomendavo 

tikslingai sekti ir įvertinti, kaip jauniesiems ūkininkams skirtos motyvacinės priemonės 

prisideda prie užsibrėžtų socialinės įtraukties rezultatų.  

 

https://www.lygybe.lt/lt/kalvarijos-savivaldybeje-priekabiavimas-del-amziaus-pranesimas
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/08/22sn-86sp-55.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/sprendimas_22-63.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/sprendimas-22-75.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/08/22sn-90sp-53.pdf
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Be jau aptartų situacijų, Tarnyba taip pat sulaukė kreipimųsi dėl elektroninių paslaugų / nuolaidų 

prieinamumo (UAB „Maxima LT“ rekomenduota atsižvelgti į vyresnių asmenų poreikius).  

Savo iniciatyva kontrolierė tyrė, ar amžiaus apribojimai siekiant gauti vartojimo paskolą buvo teisėti. 

Skundo tyrimas baigtas 2023 metais.  

Apibendrinant skundų ir tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu rezultatus, akivaizdu, 

kad kai kuriems darbdaviams bei darbdavėms trūksta žinių, kokią apsaugą potencialiems 

darbuotojams numato įstatymai. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad orus gyventojų senėjimas 

turėtų būti didesnis prioritetas tiek viešojo, tiek privataus sektoriaus įstaigoms.  

 

2.6. Galima diskriminacija dėl socialinės padėties 
 

2022 metais Tarnyba gavo 28 skundus dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties8 pagrindu, 

vienas tyrimas pradėtas kontrolierės iniciatyva. Socialinės padėties, kaip kompleksinio asmens 

tapatybės požymio, sąvokos išplėtimas, įtraukiant šeiminę padėtį, padidino Tarnybos galimybes padėti 

šalies gyventojams (-oms).  

Pastarųjų kelerių metų skundų ir tyrimų skaičiaus dinamika rodo, kad žmonės vis aktyviau gina dėl 

savo socialinės padėties galimai pažeistas teises (žr. 26 paveikslą). 

 
26 pav. Skundų ir tyrimų savo iniciatyva dinamika nuo 2012 metų.  

Pareiškėjų pasiskirstymas pagal lytį yra identiškas: moterys ir vyrai pateikė vienodai skundų – po 14. 

Daugiausia skundų gauta vartotojų teisių apsaugos srityje (pasiskirstymas pagal sritis pateiktas 27 

 
8 Pagal Lygių galimybių įstatymą, socialinė padėtis apima: šeiminę padėtį; išsilavinimą ir kvalifikaciją; mokymąsi ir studijas 
kurioje nors švietimo įstaigoje; turimą nuosavybę ir gaunamas pajamas; nustatytą valstybės paramos poreikį; kitus su 
ekonomine asmens padėtimi susijusius veiksnius.  

30
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https://lygybe.lt/lt/teikdama-vartojimo-paskolas-bigbank-as-diskriminuoja-lietuvos-senjorus
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paveiksle), o pažeidimų nustatyta darbo santykių srityje (2). Iš viso kontrolierė priėmė  

9 sprendimus, jais nustatyti 3 pažeidimai. 

Kreiptasi dėl galimo lygių galimybių pažeidimo gaunant paslaugas ar įsigyjant prekes, tačiau 

diskriminacinės aplinkybės nebuvo patvirtintos.  

 
27 pav. Skundų ir tyrimų pasiskirstymas pagal sritį.  

2021 metais daugiausia skundų gauta ir tyrimų atlikta dėl valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų 

veiklos srities (iš viso 43 proc.), vartotojų teisių apsaugos srities – penktadalis. Taigi, šiuo aspektu 

situacija 2022-aisiais buvo visai kita.  

Potenciali diskriminacija dėl socialinės padėties, kaip ir ankstesniais metais, dažnai buvo susijusi su 

galima diskriminacija dėl amžiaus. Šią sąsają sustiprino šeiminės padėties įtraukimas į socialinės 

padėties sąvoką – žmonės kreipėsi dėl sudaromų skirtingų sąlygų turint vaikų, svarbiu aspektu tapo ir 

turimų vaikų amžius.  
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Aktualiausi tyrimų pavyzdžiai  

 

2.7. Galima diskriminacija dėl tikėjimo, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų  
 

Apžvelgiamaisiais metais kontrolierė sulaukė 10 skundų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, religijos, 

įsitikinimų ar pažiūrų pagrindais. Iš viso priimti 5 sprendimai, nenustatytas nė vienas Lygių galimybių 

įstatymo pažeidimas.  

Vienas iš nustatytų diskriminacijos pavyzdžių – jau minėtas UAB „Leader auto“ atvejis. 

Pareiškėjui ketinant kandidatuoti į tiekėjo-ekspeditoriaus poziciją, jo buvo paprašyta atsakyti 

į įvairius klausimus. Dalis jų, tokių kaip „Kokia yra jūsų šeimyninė padėtis?“ ar „Jūsų CV 

nenurodyta kiek jums metų?“, niekaip nebuvo susiję su dalykine būsimo darbuotojo 

kompetencija. Bendrovė įspėta, nes pažeidė Lygių galimybių įstatymą bei Moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymą. Jais numatyta, kad darbdaviai (-ės), vykdydami darbuotojų paiešką, 

privalo taikyti vienodus atrankos kriterijus nepriklausomai nuo asmenų amžiaus, socialinės 

padėties, lyties ir kitų asmens tapatybės požymių. Taip pat draudžiama iš kandidatų ir 

kandidačių reikalauti informacijos apie privatų jų gyvenimą – amžių, šeiminę padėtį ar šeimos 

planavimą.  

 

Metų pabaigoje B. Sabatauskaitė dėl diskriminacijos amžiaus ir šeiminės padėties pagrindais 

įspėjo UAB „Lotosų jūra“. Bendrovė, organizuojanti „Mamų mugę“, į rudenį vykusį išankstinį 

uždarą renginį mamoms ir tėčiams leido atsivesti tik vyresnius nei dešimties metų vaikus. 

Tėvai, norėję savo mažamečiams vaikams nupirkti rūbų ir kitokių prekių, negalėjo to padaryti 

lygiai su tais, kurių vaikai vyresni. Tokia diskriminacine tvarka nesudaryta galimybė patikrinti, 

ar mažiems vaikams skirti drabužiai ir kitos prekės bus tinkami (tiks jų dydis, spalva, modelis ir 

t. t.).  

 

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/sprendimas-22-75.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/sprendimas-_sn-152.pdf
https://lygybe.lt/lt/diskriminacija-uzdarame-mamu-muges-renginyje-kviesti-tik-asmenys-be-mazameciu-vaiku
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28 pav. Skundų ir tyrimų savo iniciatyva dinamika nuo 2012 metų.  

Skundų skaičius, lyginant su skundais dėl galimos diskriminacijos kitais pagrindais, kaip ir kasmet, buvo 

gana nedidelis (pastarųjų 11 metų dinamika pateikta 28 paveiksle). Įdomu tai, kad skundų padaugėjo 

įvedus sveikatos apsaugos naujoves, susijusias su koronaviruso infekcija, tačiau didžiąja dalimi šių 

atvejų vertinimas nepriklausė lygių galimybių kontrolierės kompetencijai (pavyzdžiui, įvedus 

privalomas / rekomenduojamas vakcinas).  

Moterys ir vyrai į Tarnybą galimos diskriminacijos tikėjimo, religijos, įsitikinimų ar pažiūrų atvejais 

kreipėsi taip pat vienodai – po 5 kartus. Dažniausiai kreiptasi dėl situacijų, kurios nepatenka į Lygių 

galimybių įstatymu reguliuojamas sritis (2021 metais daugiausia skundų sulaukta dėl galimai neteisėtų 

valstybės ir savivaldybės įstaigų bei institucijų veiksmų / patvirtintų tvarkų).  

Skundų pasiskirstymas pagal sritis:

 
29 pav. Skundų pasiskirstymas pagal sritis.  
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Aktualiausi tyrimų pavyzdžiai 

 

Ankstesniais metais skundų dėl galimos diskriminacijos religijos pagrindu iš įkalinimo įstaigų būdavo 

sulaukiama dažniau. Asmenys skųsdavosi, kad jiems nesudaromos galimybės melstis, maisto racionas 

prieštaraudavo jų religiniams įsitikinimams.  

2022 metais sulaukta skundų iš merams pavaldžių asmenų. Teigta, kad dėl kitokių politinių įsitikinimų 

sudaromos prastesnės darbo sąlygos. Nė viena iš šių situacijų nepasitvirtino – atliekant tyrimus 

paaiškėdavo, kad nesutarimai yra asmeninio pobūdžio.  

 

2.8. Galima diskriminacija dėl lytinės orientacijos  
 

2022 metais sulaukta 4 skundų dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu; 1 tyrimą 

kontrolierė pradėjo savo iniciatyva. Iš viso priimti 3 sprendimai, nenustatytas nė vienas diskriminacijos 

atvejis. Pastarųjų 11 metų statistika rodo, kad skundų dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos 

pagrindu, lyginant su kitais asmens tapatybės požymiais, sulaukiama mažiausiai (skundų dinamika 

pateikta 30 paveiksle). 

Į Tarnybą kreipėsi Pravieniškių pataisos namų gyventojas teigdamas, kad įstaigos 

administracija prie jo priekabiauja dėl tautybės ir religijos. Skunde pasakota, kad jo nuolat 

klausta, ar jis yra rusas, stačiatikis. Pareiškėjas taip pat teigė buvęs nuolat kaltintas dėl karo 

Ukrainoje, jam kartota, kad jis privalo atlikti bausmę ne Lietuvoje, o Rusijos Federacijoje. Šis 

atvejis nepatenka į kontrolieriaus (-ės) kompetenciją – Lygių galimybių įstatymas 

nereglamentuoja bausmių atlikimo. Gyventojo skundas persiųstas Seimo kontrolierių įstaigai. 

Būtent ši institucija yra laikoma nacionaline prevencijos institucija pagal Konvencijos prieš 

kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą. 
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30 pav. Skundų ir tyrimų savo iniciatyva dinamika nuo 2012 metų. 

Mažą skundų skaičių galima paaiškinti tuo, kad lytinė orientacija yra specifinis tapatybės požymis – jis  

nėra akivaizdžiai matomas. Norint pateikti skundą dėl galimo lygių galimybių pažeidimo, reikėtų 

atsiskleisti, tačiau tikrai ne visi LGBTI+ asmenys Lietuvoje jaučiasi saugūs tai padaryti.  

  
31 pav. Skundų ir tyrimų pasiskirstymas pagal sritį.  

Visi į Tarnybą kreipęsi asmenys buvo moterys. Daugiausia skundų sulaukta vartotojų teisių apsaugos 

bei kontrolierės kompetencijai nepriskirtinose srityse. 

Aktyviau nei skundus gyventojai ir gyventojos teikė paklausimus – prašė išvadų ir paaiškinimų įvairiais 

su diskriminacija susijusiais klausimais. Daugiausia kreiptasi dėl įvairių teisės aktų – kraujo donorystės 

galimybių homoseksualiems ar biseksualiems vyrams, Civilinės sąjungos įstatymo projekto, Europos 

Komisijos rengiamų dokumentų.  
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Taip pat konsultuota galimos neapykantos kalbos klausimu.  

 

2.9. Galima daugialypė diskriminacija  
 

Kaip jau rašyta, teikdami 28-is skundus gyventojai žymėjo daugiau nei vieną asmens tapatybės 

požymį, dėl kurių galimai susidūrė su diskriminacija. Tokios situacijos, kai diskriminuojama dėl daugiau 

nei vieno asmens tapatybės požymio, apibūdinamos kaip daugialypė diskriminacija.  

Daugialypė diskriminacija gali būti įvairi. Asmuo gali būti diskriminuojamas dėl skirtingų savo 

charakteristikų: vienose situacijose dėl amžiaus, kitose – dėl negalios ir pan. Žmogus taip pat gali būti 

diskriminuojamas dėl kelių savo asmens tapatybės požymių iš karto, pavyzdžiui, dėl savo tautybės ir 

religijos, amžiaus ir šeiminės padėties, lyties ir tautybės. Asmuo gali būti diskriminuojamas ir tada, kai 

tapatybės požymiai tarpusavyje sąveikauja, o ši sąveika padidina diskriminacijos riziką. Pavyzdžiui, 

moterys su negalia kai kuriais atvejais atsiduria prastesnėje situacijoje nei moterys be negalios, taip 

pat – nei vyrai su negalia arba be jos. 

Tarnybos darbo praktikoje pastebima, kad galima diskriminacija dėl socialinės padėties yra susijusi su 

amžiumi (paslaugų tėvams apribojimas dėl jų vaikų amžiaus, elektroninių programėlių išmaniajame 

telefone neprieinamumas vyresnio amžiaus ir / ar nepasiturintiems gyventojams (-oms).  

Gana dažnai galima diskriminacija dėl negalios yra susijusi ir su amžiumi, ypač jei kalbama apie fizinės 

aplinkos neprieinamumą. Jau aprašyti liftų nestojimo antrame aukšte atvejai arba priėjimo prie 

Baltupių mikrorajone esančio parko apsunkinimo pavyzdžiai tai iliustruoja. Kai kurie vyresnio amžiaus 

žmonės dėl suprastėjusios sveikatos nebegali lipti laiptais, todėl aplinkos neprieinamumas (liftų ar 

pandusų nebuvimas) pažeidžia ir jų teises.   

Nors oficialių skundų žmonės nepateikė, sulaukta ir paklausimų dėl to, kad rusams arba rusiškai 

kalbantiems (kai kuriais atvejais – ukrainų kilmės) asmenims neleista apsilankyti parduotuvėje / 

pasinaudoti paslaugomis. Šioje situacijoje įžvelgtina galimos diskriminacijos dėl tautybės ir kalbos 

požymių.  

https://www.coe.int/en/web/gender-matters/intersectionality-and-multiple-discrimination
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Aktualiausi tyrimų pavyzdžiai 

 

2.10. Rekomendacijų įgyvendinimas  
 

Atlikęs (-usi) tyrimą, lygių galimybių kontrolierius (-ė) gali rekomenduoti nutraukti lygias galimybes 

pažeidžiančius veiksmus. Praktikoje tai gali būti siūlymas pakeisti diskriminuojančią paslaugų teikimo 

tvarką, lygioms galimybėms prieštaraujantį ministro (-ės) įsakymą ar kitokį įstatymo galios neturintį 

teisės aktą.  

Rudenį į Tarnybą kreipėsi Lietuvos veiklių žmonių bendrijos atstovė, kuriai Vilniaus pataisos 

namų administracija nebeleido lankyti nuteistųjų (organizacija pataisos namuose skleidžia 

krikščionybę). Institucija tokį sprendimą motyvavo tuo, kad jos apsilankymų metu užfiksuotas 

nederamas elgesys – ilgesni ir trumpesni apsikabinimai su bausmę atliekančiais asmenimis. 

Pareiškėja teigė, kad apsikabinimu perduodamas palaiminimas ir tai yra neatsiejama 

krikščionių bendruomenės tradicijų dalis. Pasak jos, asociacijos atstovai vyrai taip pat 

praktikuoja apsikabinimus, tačiau dėl to nesulaukė jokių priekaištų. Teikdama skundą 

pareiškėja teigė, kad jaučiasi diskriminuojama dėl religijos, tikėjimo ir lyties. Kadangi dėl tos 

pačios situacijos ji kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, tyrimas nutrauktas 

(kontrolierė negali tirti skundo, jei jis nagrinėjamas teisme). 

 

 Metų pabaigoje kontrolierė konstatavo, kad UAB „Leader auto“ pažeidė Lygių galimybių 

įstatymą bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą, nes iš darbo ieškančio žmogaus reikalavo 

informacijos apie jo amžių bei šeiminę padėtį. Į tiekėjo-ekspeditoriaus pareigas 

kandidatavusio asmens prašyta atsakyti į su profesine kompetencija visiškai nesusijusius 

klausimus. Pavyzdžiui, „Kokia yra jūsų šeimyninė padėtis?“, „Jūsų CV nenurodyta kiek jums 

metų?“ Toks darbuotojų atrankos procesas yra diskriminacinis, asmuo buvo paraleliai 

diskriminuojamas dėl savo amžiaus ir socialinės padėties. Įmonei skirtas įspėjimas.  

 

 

Vasarą nustatyta, kad Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro administracija diskriminavo 

pacientus ir pacientes su ribotu judumu – dėl sugedusio lifto jie ir jos negalėjo patekti į 

Psichosocialinės reabilitacijos skyrių ir ten gauti reikalingų paslaugų. Specifinė paslauga – 

dialektinė elgesio terapija – teikta tik trečiame aukšte. Asmenys su judėjimo negalia negalėjo 

ten patekti, todėl paslaugos negavo. Nors skundas gautas dėl asmens su negalia padėties, bet 

jis aktualus ir vyresnio amžiaus asmenims bei kitiems, turintiems judėjimo sunkumų. 

Kontrolierė centro administracijai rekomendavo psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 

organizuoti taip, kad jos būtų prieinamos visiems.  

 

eg 

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/sprendimas-nr.-22sn-147sp-66.pdf
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/sprendimas-22-75.pdf
https://www.lygybe.lt/lt/kontroliere-sugedes-liftas-ne-priezastis-ignoruoti-pacientus-su-negalia-pranesimas
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2023/01/sprendimas-nr.-22sn-29sp-36.pdf
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Paprastai dauguma rekomendacijų yra įgyvendinamos (Tarnyboje vykdoma nuolatinė jų įgyvendinimo 

stebėsena). Kartais procesas užtrunka, kadangi pokyčiams gali reikėti didesnių investicijų, teisinio 

reguliavimo keitimas taip pat nebūtinai vyksta greitai.   

Apžvelgiant 2022 metų veiklą, verta išskirti kelis pozityvius pavyzdžius, kuomet padarytus pažeidimus 

įstaigos įsivertino rimtai ir ėmėsi pokyčių:  

• Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras inicijavo bendradarbiavimą su savivaldybe ir 

užtikrino, kad viename iš centro padalinių veiktų liftas – dabar visi pacientai (-ės), nepriklausomai 

nuo negalios ar amžiaus, gali patekti į trečią aukštą ir gauti jame teikiamas sveikatos priežiūros 

paslaugas.   

• Kauno technologijų universitete pakeistos diskriminacinės užduotys. Pavasarį buvo nustatyta, 

kad informacinių technologijų dalyko praktinių užduočių skirstymas pagal lytį diskriminavo 

studentes (-us). Universiteto administracijai rekomenduota praktines užduotis aprašyti taip, kad 

studentai ir studentės aiškiai suprastų, jog užduoties tipą gali pasirinkti nepriklausomai nuo savo 

lyties.   

Deja, ne visos institucijos ir organizacijos paslaugas savo klientams (-ėms) laiko prioritetu. Kontrolierei 

atkreipus dėmesį, kad esami paslaugų teikimo apribojimai diskriminuoja dalį vartotojų, atsisakyta 

nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius veiksmus arba nereaguota į pateiktas rekomendacijas:  

• „IKI Express 24/7“ parduotuvę, esančią Vilniuje (Didžioji g. 6), valdanti UAB „Magma Solutions“ 

neįgyvendino (ir neaišku, ar ketina įgyvendinti) kontrolierės rekomendacijos visiems vartotojams (-

oms), nepriklausomai nuo jų negalios, sudaryti sąlygas įsigyti parduotuvės prekių.  

• UAB „Lidl Lietuva“ nuo 2021 metų dar neužtikrino, kad visi klientai (-ės), nepriklausomai nuo 

amžiaus, galėtų naudotis prekėms taikomomis nuolaidomis. Gavusi pensinio amžiaus gyventojo 

skundą, kontrolierė nustatė, kad tvarka, kai nuolaidos taikomos tik „Lidl Plus“ programėlės 

turėtojams (-oms), netiesiogiai diskriminuoja asmenis dėl jų amžiaus (tyrimo metu tik kas trečias–

ketvirtas pensinio amžiaus asmuo naudojosi išmaniuoju įrenginiu ir internetu). Įmonei siūlyta 

išplėsti „Lidl Plus“ programėlės naudojimosi sąlygas, tačiau tai nebuvo padaryta. Pažymėtina, kad 

dėl to į Tarnybą asmenys kreipėsi ir 2022 metais. 

 

2.11. Teismų praktika  
 

Gyventojai (-os), nesutinkantys su kontrolierės sprendimais, turi teisę juos skųsti teismams. Šia teise 

žmonės, nors ir ne itin aktyviai, dažniausiai naudojasi teismų prašydami pakeisti / panaikinti 

sprendimus, kuriais diskriminacijos faktas nebuvo nustatytas. Tarnyba (jos atstovai) teismo 

procesuose kai kuriais atvejais dalyvauja Tarnybą įtraukus į procesą trečiuoju asmeniu arba kaip 

išvadą teikianti institucija – taip teikiamas ekspertinis vertinimas.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NP38lHq2nzKzs-bbM2bnZBVfTL5_FVxhDqiR5oRXHo0/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NP38lHq2nzKzs-bbM2bnZBVfTL5_FVxhDqiR5oRXHo0/edit#gid=0
https://www.lygybe.lt/lt/kauno-technologiju-universitete-studentu-diskriminacija-lyties-pagrindu
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/09/sprendimas-nr.-22si-1sp-432.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/11/sprendimas-21-62.pdf
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2022 metais Tarnyba dalyvavo 23 teismo procesuose; 17 bylų nagrinėta Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.  

12-oje administracinių bylų Tarnyba dalyvavo kaip atsakovė, vienoje – kaip pareiškėja (apeliantė),  

4-iose – kaip tretysis suinteresuotas asmuo. Apžvelgiamaisiais metais baigtos nagrinėti 7 bylos, kai 

žmonės nesutiko su kontrolierės sprendimu. Visi pareiškėjų skundai atmesti; 5-iose administracinėse 

bylose procesas dar nesibaigė. Dar viena byla nagrinėta Lietuvos administracinių ginčų komisijoje. 

Išnagrinėjus šią bylą pareiškėjo (-s) skundas taip pat buvo atmestas.  

Tarnyba taip pat teikė išvadas arba trečiuoju asmeniu dalyvavo 6-iose 2022 metais nagrinėtose 

civilinėse bylose.  

Itin reikšmingas buvo teismo sprendimas dėl tėvų su negalia teisės auginti vaikus. Kauno apygardos 

administracinis teismas konstatavo, kad iš asmens su negalia vaikas atimtas neteisėtai. Kelerius metus 

trukęs neviešas procesas baigtas pripažinus, kad savivaldybė ir Lietuvos valstybė, atstovauta 

Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos skyriaus, diskriminavo asmenį dėl negalios, o 

jo nepilnametį vaiką – dėl ryšio su negalią turinčiu šeimos nariu. Valstybės institucijos nepagrįstai 

apribojo vaiko teisę augti biologinėje šeimoje, šeimai nesuteikė būtinos pagalbos ir reikiamų paslaugų. 

Tarnyba šioje byloje teikė ekspertinę išvadą. 
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3. Lygių galimybių integravimas 
 

Be skundų tyrimo ir teisinių konsultacijų, Tarnyba įgyvendina prevencinę ir švietėjišką veiklą. Viena 

šios funkcijos dalis – lygių galimybių integravimas. Ši veikla vykdoma:  

• rengiant ir įgyvendinant lygių galimybių integravimo priemones;  

• didinant viešojo ir privataus sektorių organizacijų kompetenciją lygių galimybių užtikrinimo ir 

nediskriminavimo srityse;  

• užtikrinant lygių galimybių principo įtraukimą į nacionalinės viešosios politikos procesus;  

• vykdant nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą. 

2022 metais įvairiais lygių galimybių užtikrinimo klausimais Tarnybos ekspertės ir ekspertai iš viso 

vedė 60 mokymų. Juose dalyvavo 684 asmenys. Dar 215 žmonių pasinaudojo galimybe dalyvauti e-

kursuose, skirtuose savivaldybėms bei darbdaviams (-ėms). Papildomai AB „Swedbank“ darbuotojams 

surengta paskaita-diskusija „Kaip mes galime kurti įtraukią organizaciją?“. Joje dalyvavo daugiau nei 

100 žmonių. Be to, įgyvendinant projektą „#NoPlace4Hate: Lietuvos institucijų atsako į neapykantos 

kalbą tobulinimas“ organizuotas susitikimas su nevyriausybinėmis organizacijomis. Susitikimo metu 

aptarti Lygių galimybių įstatymo pakeitimai, priekabiavimo bei neapykantos kalbos žalos ir 

atpažįstamumo klausimai.  

 

3.1. Lygios galimybės valstybės ir savivaldybių įstaigose  
 

Apžvelgiamaisiais metais Tarnyba kartu su partneriais (-ėmis) toliau tęsė Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą valstybės projektą „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių 

lygybė“. 2022 metais surengta 40 mokymų, kuriuose sudalyvavo savivaldybių administracijų 306 

atstovai (-ės). Lektoriai (-ės) savivaldos darbuotojams paaiškino, kodėl teikiant paslaugas svarbu 

atsižvelgti į lyties aspektą, taip pat mokyta, kaip, rengiant ir įgyvendinant strateginius dokumentus, 

tinkamai atsižvelgti į skirtingos lyties gyventojų poreikius.  

2021 metais projekte sukurtas lyčių lygybės stebėsenos 

savivaldybėse įrankis, leidžiantis identifikuoti lyčių lygybės 

padėtį skirtingose Lietuvos vietose. 2022-aisiais visos 60 

savivaldybių užpildė anketas apie lyčių lygybės įgyvendinimą 

vietos bendruomenėse ir pateikė kitą reikiamą informaciją. 

Apibendrinęs šiuos kokybinių ir kiekybinių rodiklių duomenis, 

įrankis aštuoniose skirtingose kategorijose parodys moterų ir 

vyrų padėties skirtumus savivaldybėse. 2023 metų pavasarį 

Lietuvos gyventojams pristatomas interaktyvus žemėlapis, 

atspindėsiantys lyčių lygybės padėtį visoje šalyje.  

32 pav. Lietuvos lyčių lygybės 

žemėlapis.  

https://www.lygybe.lt/lt/kas-yra-lygiu-galimybiu-integravimas
https://mokymai.lygiadieniai.lt/
https://mokymai.lygiadieniai.lt/
https://lygybe.lt/lt/noplace4hate
https://lygybe.lt/lt/noplace4hate
https://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-kontroliere-susitiko-su-nvo-atstovais-emis
https://lygybe.lt/lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe
https://lygybe.lt/lt/savivaldybes-sekmes-kodas-lyciu-lygybe
https://lygiadieniai.lt/stebesena/
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Savivaldybių administracijų ir joms pavaldžių įstaigų darbuotojai (-os) aktyviai mokėsi ir 

elektroniniuose kursuose „Lyčių lygybės sprendimai sėkmingai savivaldai“ ir / arba „Lyties aspekto 

integravimas į paslaugų teikimo sritį“. Juose žinių sėmėsi 110 dalyvių. Projekto partnerė – Lietuvos 

moterų lobistinė organizacija – taip pat organizavo informacinius renginius savivaldybių 

bendruomenėms. Iš viso įvyko 36 tokie susitikimai.  

Įgyvendinant projektą aktyviai bendradarbiauta ir su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM). 

Šios ministerijos organizuotuose renginiuose Tarnybos ekspertės (-ai) skaitė įvairius pranešimus. 

Savivaldybių atstovai (-ės) supažindinti su lyties aspekto integravimo koncepcija. Pranešimai skaityti ir 

konferencijoje, skirtoje savivaldybių administracijų atstovams (-ėms), vykdantiems lygių galimybių, 

moterų ir vyrų lygybės, smurto artimoje aplinkoje politikos formavimo ir įgyvendinimo funkciją. 

Dalyviams (-ėms) papasakota, kaip užtikrinti lygias galimybes teikiant paslaugas, taip pat pristatyti 

įrankiai, kuriais naudojantis tai galima padaryti.  

Įsitraukta į SADM organizuojamą naujos pareigybės savivaldybėse kūrimą; 5-iose bandomosiose  

savivaldybių administracijose dirbs žmonės, atsakingi už lygių galimybių, lyčių lygybės ir smurto 

artimoje aplinkoje politikų formavimą bei įgyvendinimą. Tarnybos ekspertė padėjo rengti šios 

pareigybės aprašą.  

Tarnybos atstovė taip pat konsultavo tyrėjų grupę, SADM užsakymu sukūrusią Kokybės standartą 

savivaldybių administracijoms lygių galimybių, lyčių lygybės bei smurto artimoje aplinkoje prevencijos 

ir pagalbos teikimo politikos srityse. Dokumento tikslas – užtikrinti vieningą šios politikos 

įgyvendinimo vertinimo sistemą ir užtikrinti jo naudojimą vietos lygmeniu. Teiktos pastabos dėl 

standarto atitikimo savivaldybių situacijoms, lyčių lygybės ir lygių galimybių problematikai ir 

principams. Nors išbandytas ir pristatytas visoms savivaldybėms, šis dokumentas vis dar tobulintinas.  

 

3.2. Lygios galimybės darbo rinkoje 
 

Tarnyba nuolat konsultuoja darbdavius įvairiais lygių galimybių užtikrinimo ir įtraukios darbo aplinkos 

kūrimo klausimais. Vien Lygių galimybių integravimo grupė per 2022 metus suteikė 83 tokio pobūdžio 

konsultacijas; 14-ai darboviečių vesti seminarai „Diskriminacijos prevencija ir lygių galimybių 

užtikrinimas darbovietėje“. Tarnybos mokymų platformoje 

esančius e-kursus „Lygybės ir nediskriminavimo ABC“ išklausė 

105 dalyviai. 

Į lygių galimybių integravimą darbovietėse Tarnyboje žvelgiama 

itin sistemiškai ir nuosekliai. Darbdaviams (-ėms), norintiems šį 

procesą vykdyti kokybiškai, siūloma 5 žingsnių metodika. Ji 

apima suvokimą, situacijos analizę, planavimą, įgyvendinimą ir 

situacijos į(si)vertinimą.  33 pav. Lygių galimybių liniuotės 

logotipas.  

https://lygiadieniai.lt/#elektroniniai-mokymai
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Lygios%20galimyb%C4%97s/LG%2C%20LL%2C%20ANSAA%20kokybinis%20tyrimas.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Lygios%20galimyb%C4%97s/LG%2C%20LL%2C%20ANSAA%20kokybinis%20tyrimas.pdf
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/veiklos-sritys/Lygios%20galimyb%C4%97s/LG%2C%20LL%2C%20ANSAA%20kokybinis%20tyrimas.pdf
https://www.lygybe.lt/lt/mokymai
https://lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-zingsniai
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Situacijos analizei siūlomas jau kelerius metus egzistuojantis Lygių galimybių liniuotės įrankis. 

Darbuotojams (-oms) ir darbdaviams (-ėms) užpildžius specialias anketas, įmonei suteikiamas lygių 

galimybių užtikrinimo įvertis (skaičiuojant 1–10 balų skalėje). Kartu su balu organizacijai pateikiama ir 

ataskaita, identifikuojanti pagrindinius iššūkius, bei rekomendacijos, ką būtų galima tobulinti.  

2022 metais Lygių galimybių liniuotės anketas užpildė ir įvertį gavo 15 darboviečių: UAB „Ignitis“, 

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Šiaulių apylinkės teismas, Senjorų socialinės globos 

namai, advokatų kontora „Ellex Valiunas“, UAB „DPD Lietuva“, Mažeikių rajono savivaldybė, 

Vilkaviškio rajono savivaldybė, AB Lietuvos paštas, Europos socialinio fondo agentūra, Teisingumo 

ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Utenos apylinkės teismas, Nacionalinė 

mokėjimo agentūra, Vyriausybės kanceliarija. 

Įdirbio lygių galimybių užtikrinimo srityje įsivertinimui Tarnyba siūlo Lygių galimybių sparnus. Tai tiek 

viešoms, tiek privačioms organizacijoms tinkantis standartas, atskleidžiantis, kokia apimtimi 

darbovietės yra įsipareigojusios įgyvendinti lygių galimybių principus. Atlikus dokumentų analizę,  

organizacijos įvertinamos 1, 2 arba 3 Lygių galimybių sparnais (jos turi atitikti nuo 4 iki 12 kriterijų). 

Apžvelgiamaisiais metais sparnais įsivertino 5 organizacijos: Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija, UAB „Baltijos pervežimai“, AB ERGO („ERGO Insurance SE Lietuvos filialas“ ir „ERGO 

Life Insurance SE“), UAB „Voltas IT“, UAB „Infare VNO“.   

Įgyvendinant projektą „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe“ 

organizuoti mokymai apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą. Juose iš viso dalyvavo 38 asmenys iš 

27 skirtingų organizacijų. Dalyviai ir dalyvės susipažino su derinimo tema ir strategijomis, sužinojo, 

kokią įtaką šio balanso užtikrinimui turi lyčių nelygybė.  

Po šių mokymų atrinktos keturios darbovietės, su kuriomis toliau 

bendradarbiauta rengiant organizacijos asmeninio gyvenimo ir darbo 

derinimo veiksmų planą. Kiekvienos darbovietės iniciatyvinei grupei 

surengta speciali darbinė sesija, kurios metu aptarta organizacijų 

darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo politikos svarba, svarstyta, ką 

galima padaryti, kad darbuotojai ir darbuotojos galėtų efektyviau 

derinti asmeninius ir darbinius įsipareigojimus. Taip pat atlikta 

kiekvienos darbovietės situacijos analizė – nustatyta, kokių konkrečių 

balanso užtikrinimo priemonių trūksta, kaip naudojamasi esamomis 

bei kaip jomis naudojasi skirtingos darbuotojų grupės. 

Pavasarį parengtos rekomendacijos darbdaviams ir darbdavėms, kaip 

kurti asmeninio gyvenimo ir darbo derinimui palankią darbinę aplinką. 

Rekomendacijos, kartu su gerąja projekto įgyvendinimo praktika, 

pateko į leidinį „Daugiau balanso“.  

Visą informaciją apie lygių galimybių užtikrinimą darbovietėse galima 

rasti Tarnybos administruojamose svetainėse „Lygybesplanai.lt“ ir „Daugiaubalanso.lt“.  

34 pav. Leidinys „Daugiau 

balanso“.  

https://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-liniuote/
https://www.lygybesplanai.lt/lygiu-galimybiu-sparnai/
https://lygybe.lt/lt/balance/
https://daugiaubalanso.lt/darbuotojui/leidinys/
https://www.lygybesplanai.lt/
https://daugiaubalanso.lt/
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3.3. Lygios galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose 
 

Tarnybos ekspertės (-ai) aktyviai dalyvauja užtikrinant, kad mokyklose ir ugdymo programose mažėtų 

diskriminacinių nuostatų, stereotipų, kad pati mokymosi aplinka būtų saugesnė bei įtraukesnė.  

2022 metais pradėtas „Įtraukios mokyklos“ atmintinių ciklas – parengtos dvi atmintinės mokyklų 

administracijoms. Vienoje trumpai ir aiškiai išdėstytos rekomendacijos, kaip kurti saugią aplinką 

translyčiams (-ėms) mokiniams ir mokinėms. Ši metodinė medžiaga parengta atsižvelgiant į 

identifikuotą poreikį – dvi mokyklos kreipėsi prašydamos konsultacijų, ką reikėtų daryti, kad translyčiai  

(-tės) mokiniai (-ės) galėtų mokytis oriai ir saugiai. Kita atmintinė („Įtrauki mokykla: kaip užtikrinti 

seksualinio priekabiavimo prevenciją mokykloje“) sukurta reaguojant į viešojoje erdvėje pasklidusią 

žinią apie galimo seksualinio priekabiavimo mokyklose bei jaunimo organizacijose atvejus.  

Bendradarbiaudama su Nacionaline švietimo agentūra vadovėlių rengėjams (-oms) ir vertintojams  

(-oms) Tarnybos ekspertė vedė seminarą „Lygių galimybių užtikrinimas rengiant mokymo priemones“. 

Jo metu aptarta, kaip išankstinės nuostatos ir stereotipai veikia priimamus sprendimus, pristatyta 

socialinės nelygybės statistika. Dalyviai ir dalyvės taip pat gavo patarimų, kaip išvengti diskriminacinių 

nuostatų kuriant mokymo priemonių turinį, laikytis pagarbos įvairovei bei įvairovės puoselėjimo 

principų.  

 

3.4. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas  

 

Vykdydama švietėjišką ir prevencinę veiklą Tarnyba bendradarbiauja su įvairių sričių ekspertais (-

ėmis), nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei įstaigomis, užsienio 

partneriais (-ėmis).  

Įgyvendindama nacionalinius ir tarptautinius projektus, Tarnyba dirbo kartu su Lygių galimybių plėtros 

centru, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“, socialinės reklamos agentūra „Nomoshiti“, Lietuvos 

savivaldybių asociacija, Lietuvos moterų lobistine organizacija, Lietuvos moterų informacijos centru, 

Nacionaline LGBT* asociacija LGL, Lietuvos negalios organizacijų forumu.  

2022 metais baigtas projektas „#HATEFREE: stiprinant dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą 

neapykantos kalbos prevencijos ir lygių galimybių sklaidos srityse“. Jo metu Tarnyba aktyviai 

bendradarbiavo su Norvegijos Karalystės ambasada: organizuota sąmoningumo didinimo kampanija, 

skirta visuomenės nuostatų apie prieglobsčio prašytojus gerinimui, rengti Nacionaliniai lygybės ir 

įvairovės apdovanojimai 2020–2021. Projektą finansavo Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondas.  

Projektui pasibaigus, numatomas bendradarbiavimo tęstinumas. B. Sabatauskaitė susitiko su 

Norvegijos Karalystės ambasadoriumi Ole Terje Horpestadu. Aptartos ateities bendradarbiavimo 

galimybės ir perspektyvos.  

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/10/kaip-kurti-saugia-aplinka-translyciams-moksleiviams.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/10/kaip-kurti-saugia-aplinka-translyciams-moksleiviams.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/11/atmintine_seksualinio-priekabiavimo-prevencija-mokykloje.pdf
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2022/11/atmintine_seksualinio-priekabiavimo-prevencija-mokykloje.pdf
https://www.emokykla.lt/titulinis/pradzia/seminaro-mokymosi-priemoniu-autoriams-duomenimis-gristas-mokymosi-turinys-ir-lygios-galimybes-ugdymo-turinyje-medziaga/46277
https://lygybe.lt/lt/hatefree
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Prieš pat Vilniuje vykusias „Baltic Pride“ eitynes sostinėje 

susitiko lygybės ir žmogaus teisių institucijų atstovės ir 

atstovai iš Lietuvos, Norvegijos ir Suomijos. 

B. Sabatauskaitė kartu su Seimo kontrolierėmis ir 

ombudsmenais (-ėmis) iš Norvegijos ir Suomijos pasirašė 

pareiškimą, kviečiantį Lietuvos politikus (-es) ir kitas 

atsakingas institucijas imtis konkrečių priemonių, 

apsaugančių tos pačios lyties šeimas, translyčių asmenų 

teises, LGBTI+ jaunimą.  

Kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis (Lietuvos 

žmogaus teisių centru, VšĮ „Ribologija“, asociacija „Lygiai“ 

bei Moterų informacijos centru) rengta seksualinio smurto prevencijos kampanija „Seksas – ne 

pareiga“. Jos metu iškelta sutikimo lytiniams santykiams svarba ir apsaugos nuo seksualinio smurto 

reformos poreikis (pradedant sutikimo sąvokos įtraukimu į Baudžiamąjį kodeksą).   

Tarnyba yra aktyvi tarptautinio lygybės institucijų tinklo EQUINET narė. Vienas svarbiausių klausimų, 

kuriam 2022 metais EQUINET skyrė itin daug dėmesio, – vieningi lygybės institucijų veiklos standartai. 

Dar 2018 metais Europos Komisija (EK) išleido rekomendacijas, kokius kriterijus turėtų atitikti ES 

lygybės institucijos. Šios rekomendacijos sugulė į du EK direktyvų projektus, kurie nustato lygybės 

institucijų veiklos standartus (vienas skirtas lygybės institucijoms, veikiančioms lyčių lygybės, kitas – 

vienodo visų žmonių traktavimo dėl kitų asmens tapatybės požymių srityse), kurių tekstas šiuo metu 

derinamas su ES šalių vyriausybėmis. EQUINET taip pat aktyviai teikia savo pasiūlymus ir įžvalgas. 

Tarnyba taip pat aktyviai dalyvauja teikdama pastabas / pasiūlymams dėl Europos Sąjungos Tarybos 

direktyvų.  

 

 

  

35 pav. „Baltic Pride“ išvakarėse 

vykusio susitikimo dalyviai ir dalyvės.  

https://lygybe.lt/lt/kontrolieres-atejo-metas-uztikrinti-lgbti-asmenu-zmogaus-teises
https://lygybe.lt/lt/birute-sabatauskaite.-uzkirsti-kelia-seksualiniam-smurtui-galime-dar-mokykloje
https://lygybe.lt/lt/naujienos/kaip-turi-veikti-es-lygybes-institucijos/1143
https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/1_4_201221_prop_dir_parl_council_eq_bod_en.pdf
https://commission.europa.eu/system/files/2022-12/1_1_201224_prop_council_dir_eq_bo_en.pdf
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4. Švietėjiška ir prevencinė veikla 

 

Plačiosios visuomenės informavimas ir švietimas – vienas svarbiausių Tarnybos prioritetų, tačiau ši 

veikla iki šiol didžiąja dalimi vykdyta tik dėl laimėtų projektinių paraiškų. Įvairių ES ir kitų tarptautinių 

finansavimo mechanizmų finansavimas įgalina komandą įgyvendinti sąmoningumo didinimo 

kampanijas, atlikti tyrimus, publikuoti leidinius, vykdyti visuomenės nuomonės apklausas ir pan. 

Projektinis finansavimas turi įtaką ir prioritetinių temų pasirinkimui šviečiant visuomenę.  

Tarnybai svarbu bendrauti su įvairiomis visuomenės grupėmis, nes taip iš pirmų lūpų išgirstama, su 

kokiomis problemomis susiduria skirtingos bendruomenės. 2022 metais organizuoti du susitikimai, 

įtraukiantys skirtingas organizacijas. Tarnybos komanda susitiko su LGBTI+ asmenims 

atstovaujančiomis organizacijomis. Jos pasidalijo iššūkiais, su kuriais susiduriama tiek vykdant 

advokaciją, tiek kasdieniame gyvenime. Susitikimo dalyviai (-ės) taip pat aptarė Tarnybos vaidmenį 

skatinant translyčių asmenų teisinės apsaugos užtikrinimą ir reikalingų teisės aktų priėmimą, tos 

pačios lyties asmenų šeiminių santykių reguliavimą, EK LGBTIQ asmenų lygybės ES strategijos 

įgyvendinimą. 

Seimui priėmus įstatymų pakeitimus, išsiplėtė asmenų, kuriuos Lygių galimybių įstatymas saugo nuo 

diskriminacijos, ratas. Kadangi įvestas draudimas diskriminuoti dėl šeiminės padėties, kontrolierė 

inicijavo susitikimą su šeimų organizacijomis. Kaip keletą aktualiausių problemų jų atstovai (-ės) iškėlė 

darbdavių elgesį, kai žmonės darbo vietose susiduria su diskriminacija dėl šeiminės padėties, taip pat – 

priekabiavimą, kurį mokyklose patiria vaikai iš mokytojų, pareikštas rūpestis dėl egzistuojančių lyčių 

stereotipų, kurių neatitinkantys vaikai sulaukia patyčių. 

Be šių pokalbių, kontrolierė ir Tarnybos atstovai nuolat susitinka su kitų pilietinės visuomenės 

organizacijų, profesinių sąjungų, institucijų ir įstaigų atstovais ir / arba dalyvauja  jų organizuojamuose 

renginiuose, kuriuose dalijamasi lygių galimybių užtikrinimo iššūkiais, pristatoma Tarnybos veikla.  

Vasarį Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą sukėlė nemažai žmogaus teisių iššūkių. Viešosios ir 

privačios įstaigos iš karo zonos pabėgusiems ukrainiečiams (-ėms) pradėjo taikyti įvairias lengvatas. Kai 

kuriems gyventojams kilo klausimų dėl tokių sąlygų teisėtumo – Tarnyba ne kartą atsakinėjo į 

paklausimus, ar jomis nėra diskriminuojami Lietuvos piliečiai ir pilietės. Reaguodama į šias užklausas, 

Tarnybos komanda savo interneto svetainėje sukūrė atskirą rubriką „Karas ir diskriminacija“. Joje 

pateikiama visa aktualiausia informacija apie teisinį reguliavimą, patyčių prieš rusakalbius vaikus 

prevenciją, pasiruošimą nuo karo bėgančių žmonių įdarbinimui ir kt. 

 

4.1. Smurtas dėl lyties  
 

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 78,8 proc. asmenų, 2022 metais nukentėjusių nuo smurto 

artimoje aplinkoje, buvo moterys; 80,6 proc. jų patyrė intymaus partnerio smurtą. Nukentėjusių ir 

https://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-kontroliere-susitiko-su-lgbti-bendruomene
https://www.lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-kontroliere-susitiko-su-seimoms-atstovaujanciomis-organizacijomis
https://lygybe.lt/lt/karas-ir-diskriminacija
https://osp.stat.gov.lt/informaciniai-pranesimai?articleId=10572074
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smurtaujančių asmenų proporcija nesikeičia daug metų – tai rodo, kad lytis šiame kontekste yra itin 

svarbi dedamoji paveikslo dalis. 

Jau seniai Tarnyba vykdo smurto lyties pagrindu prevenciją. Įgyvendintas ne vienas EK finansuotas 

projektas, kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis siekta, kad smurto artimoje aplinkoje diskurse 

atsirastų suvokimas, kad nukentėjusiųjų ir smurtaujančiųjų lytis (teisingiau, istoriškai su lytimis susieti 

vaidmenys ir normos) yra reikšmingas smurtą lemiantis faktorius.   

Kovo mėnesį Seimas priėmė Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimus, kurie 

įsigalios 2023 metų liepą. Deja, bet į kontrolierės (ir į moterims atstovaujančių žmogaus teisių 

organizacijų) siūlymus nebuvo atsižvelgta – smurto lyties pagrindu sąvoka į įstatymą neįtraukta. Vis 

dėlto verta pakartoti, kokią naudą toks žingsnis atneštų. Tikslus įvardijimas, kad moterys nuo smurto 

artimoje aplinkoje nukenčia dėl istoriškai nusistovėjusio galios disbalanso tarp lyčių, leistų planuoti 

tikslines prevencijos bei pagalbos priemones, įgalintų atpažinti pasikartojančius motyvus bei padėtų 

pasiekti efektyvesnių rezultatų.  

Į smurto dėl lyties diskursą tikslinga įtraukti ir kitus asmens tapatybės požymius, dėl kurių moterys 

atsiduria didesnėje rizikoje patirti smurtą. Vienas jų – negalia. Balandį Tarnyba kartu su partnerėmis – 

Lygių galimybių plėtros centru, VšĮ „Psichikos sveikatos perspektyvos“ ir socialinės reklamos agentūra 

„Nomoshiti“ pradėjo dvejų metų trukmės projektą „Matomos: dėmesys smurtui prieš moteris su 

negalia“. Juo siekiama didinti smurto prieš moteris su negalia atpažįstamumą šalyje, tobulinti 

koordinuoto institucijų atsako į smurtą artimoje aplinkoje algoritmą Lietuvos savivaldybėse. 

Įgyvendinant šį projektą Tarnybos užsakymu atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa apie 

tai, kaip visuomenė vertina moterų su negalia gebėjimą gyventi savarankiškai, kurti santykius ir šeimą. 

Taip pat aiškintasi, ar žmonės atpažįsta prieš moteris su negalia nukreiptą smurtą romantiniuose 

santykiuose, kaip jis vertinamas bei kiek paplitęs nukentėjusiųjų kaltinimas. Apklausos duomenys 

atskleidė, kad moterys su intelekto negalia ir moterys su psichosocialine negalia9 yra kur kas dažniau 

stigmatizuojamos nei moterys su judėjimo, klausos, regėjimo negalia. Ypač priešiškai gyventojai (-os) 

vertina šių moterų galimybes gyventi savarankiškai, kurti santykius bei pasirinkimą turėti vaikų.  

Priešiškiausios nuostatos moterų su įvairiomis negaliomis atžvilgiu būdingos žemesnį išsilavinimą ir 

mažesnes pajamas turintiems Lietuvos gyventojams (-oms), dažnai – vyresnio amžiaus respondentams 

(-ėms). Moteris su negalia nuvertinančios nuostatos šiai grupei būdingos net ir tada, kai didžioji 

visuomenės dalis tokių nuostatų nepalaiko. Pavyzdžiui, ši respondentų grupė linkusi pateisinti 

judėjimo negalią turinčios partnerės ar sutuoktinės finansinę kontrolę. Absoliuti dauguma apklaustųjų 

tokio ekonominio smurto pateisinamu nelaikė. 

Įdomu tai, kad moksleiviai (-ės) ir studentai (-ės) moterų su negalia emancipacijos atžvilgiu turi 

daugiau neigiamų nuostatų nei kitos visuomenės grupės. Pavyzdžiui, jie ir jos dažniau nei kiti yra linkę 

 
9 Intelekto negalia – negalia, susijusi su intelekto gebėjimų raida. Psichosocialinė negalia – negalia, susijusi su ilgą laiką 
trunkančiais psichikos sveikatos sutrikimais (pavyzdžiui, schizofrenija, depresija, generalizuotas nerimo sutrikimas). 

https://lygybe.lt/lt/kontroliere-ragina-seima-itraukti-lyties-aspekta-i-apsaugos-nuo-smurto-artimoje-aplinkoje-istatyma
https://lygybe.lt/lt/seen
https://lygybe.lt/lt/seen
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/12/visuomenes-nuomones-apklausa-apie-smurta-pries-moteris-su-negalia_2022.pdf
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pateisinti ekonominę ir socialinę moterų su negalia kontrolę, dažniau buvo linkę kaltinti smurtą 

patyrusias moteris, dažniau manė, jog kalbėdamos apie smurtines patirtis jos „sutirština spalvas“.  

Vasarą pradėtas kokybinis tyrimas apie lyties ir negalios sąveikas kasdieniame moterų su negalia 

gyvenime. Juo siekiama daugiau sužinoti apie moterų su negalia patirtį ir žinias apie smurtą artimoje 

aplinkoje. Šios kokybinės apklausos pagrindu bus įgyvendinamos kitos projekte numatytos veiklos: 

rengiama socialinė kampanija apie smurto atpažįstamumą; kuriamos motyvacinės ir informacinės 

priemonės specialistams ir specialistėms, teikiantiems (-čioms) pagalbą; taip pat – asmenims, 

savivaldybėse atsakingiems už pagalbą bei smurto prevenciją. 

Projekto metu pradėtos rengti dvi nepriklausomos apžvalgos:   

• teisės aktų analizė, kuria aiškinamasi, kaip 

tarptautiniu ir nacionaliniu mastu reglamentuojama 

apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje sistema, 

koks dėmesys joje skiriamas moterų su negalia 

apsaugai;  

• teikiamos pagalbos ir prevencijos priemonių 

analizė, kuria siekiama išnagrinėti, kaip Lietuvos 

savivaldybės yra pasirengusios atsižvelgti į nuo 

smurto nukentėjusių moterų su negalia poreikius.  

Pirminiai analizių duomenys buvo pristatyti 

Nacionalinio žmogaus teisių forumo (NŽTF) 

organizuotoje diskusijoje „Smurtas dėl lyties. Ar 

Lietuva pasiruošusi padėti moterims su negalia?“ 

(žr. 36 paveikslą).  

 

4.2. Neapykantos kalbos prevencija  
 

2022 metais Tarnyba baigė du neapykantos kalbos prevencijai skirtus projektus (sutrumpintai: 

„#NoPlace4Hate“ ir „#HATEFREE“). Jų pabaiga pažymėta dviem socialinėmis kampanijomis – „Už 

baimių pamatyk žmogų“ ir „Diskriminacijos žodynas“.  

Kovo–balandžio mėnesiais socialiniuose tinkluose ir lauko reklamos stenduose viešinti plakatai, kuriais 

siekta sumažinti priešiškumą prieglobsčio prašytojams ir migrantams (padidėjęs priešiškumas 

fiksuotas 2021 metų pabaigoje), romams, musulmonams bei rusakalbiams Lietuvos gyventojams, 

kurie po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą, susidūrė su patyčių ir neapykantos kalbos lavina. Kartu su 

reklaminiais plakatais viešintas pagarbų diskursą formuojantis straipsnių ciklas (16 publikacijų), 

inicijuotas ekspertų (-čių) dalyvavimas informacinėse televizijos ir radijo laidose. Taip viešinta ir 

Tarnybos sukurta neapykantos kalbos prevencijai skirta platforma „Nepyka.lt“.  

36 pav. NŽTF diskusijos dalyvės ir dalyvis. 

Jono Petronio nuotr.   

https://lygybe.lt/lt/smurtas-artimoje-aplinkoje-ar-lietuvoje-moterys-su-negalia-saugios
https://lygybe.lt/lt/smurtas-artimoje-aplinkoje-ar-lietuvoje-moterys-su-negalia-saugios
https://nepyka.lt/
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Vasarą atlikta reprezentatyvi pakartotinė Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad dvejus metus 

įgyvendinti projektai, kartu su kitų organizacijų įdirbiu, davė teigiamų rezultatų. Pavyzdžiui, lyginant su 

2020 metų rezultatais, 6 proc. išaugo žmonių, kurie kreiptųsi į teisėsaugą, jei asmeniškai susidurtų su 

neigiamais komentarais internete, skaičius. 2022 metais į teisėsaugą tokiais atvejais būtų kreipęsi 24 

proc. apklaustųjų.   

Be šių projektinių veiklų, Tarnybos atstovė teikė pastabas Vidaus reikalų ministerijos parengtam 

bendradarbiavimo memorandumo dėl atsako į neapykantos kalbą ir neapykantos nusikaltimus 

stiprinimo projektui. Dokumente Tarnybai numatyta visuomenės švietimo ir neapykantos kalbos bei 

neapykantos nusikaltimų prevencijos funkcija. Deja, 2022 metais šis tarpinstitucinis susitarimas 

nebuvo pasirašytas. Tarnybos nuomone, skirtingoms institucijoms ir pilietinei visuomenei pasirašius 

bendradarbiavimo memorandumą, tai galėtų padėti gerinti pažeidžiamų grupių apsaugą nuo 

neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos, stiprintų šių veikų prevenciją.  

 

 4.3. Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas  

 

Apžvelgiamaisiais metais sėkmingai baigtas projektas „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo 

derinimas virsta realybe“. Jo metu daug dėmesio skirta visuomenės švietimui apie tai, kokią įtaką lyčių 

lygybei daro balansą skatinančių priemonių (ne)buvimas.  

Įgyvendinant šį projektą AB „Swedbank“ vykdyta vidinė motyvacinė kampanija. Ja siekta įkvėpti 

darbuotojus ir darbuotojas naudojant jų kolegų istorijas apie tai, kas padeda sėkmingai derinti 

asmeninį ir profesinį gyvenimus.  

37 pav. Vienas iš kampanijos „Už 

baimių pamatyk žmogų“ plakatų. 
38 pav. Viena iš kampanijos „Už baimių 

pamatyk žmogų“ reklamų soc. tinkluose. 

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/07/omnibus-tyrimo-ataskaita-del-neapykantos-k.reiskinio2022.07.27_final.pdf
https://lygybe.lt/lt/tyrimas-daugiau-nei-puse-lietuvos-gyventoju-priesisku-komentaru-internete-nelaiko-saviraiskos-laisve
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Projektas baigtas Tarnybai kartu su AB „Swedbank“ surengus konferenciją „Darbo ir asmeninio 

gyvenimo derinimas: naudinga darbuotojui, vertinga darbdaviui“. Konferencijoje dalyvavo daugiau nei 

100 žmonių. Joje aptarta, kaip organizacijos gali prisidėti prie darbuotojų asmeninio gyvenimo ir darbo 

balanso užtikrinimo, kalbėta apie vaiko priežiūros atostogose esančių arba iš jų grįžtančių motinų 

patirtis, darbo sąlygas, tėvų aktyvesnį įsitraukimą į vaikų auginimą ir jų patirtis.  

Konferencijoje pristatyti 2 svarbūs projekto metu kartu su 

socialine reklamos agentūra „Nomoshiti“ sukurti produktai: 

leidinys „Daugiau balanso“ ir asmeninio gyvenimo ir darbo 

derinimo formulė (ji pristatyta atskira socialine kampanija). 

Pastaroji yra įrankis, kurį pasitelkiant galima įsivertinti, kaip sekasi 

derinti asmeninį ir profesinį gyvenimus. Iš viso formulė apima 11 

kasdienio gyvenimo kokybei svarbių aspektų: darbą, šeimą, 

emocinę sveikatą, dvasingumą arba religingumą, intelektualinę 

veiklą, sveikatą ir fizinę formą, buitį, asmeninį gyvenimą, 

socialinius ryšius, miegą ir į daugelio dienotvarkę prasmunkantį 

iššvaistytą laiką.  

Projekto metu išleisti 5 lankstinukai (žr. 40 paveikslą), kaip 

organizacijos galėtų sėkmingai vykdyti lygių galimybių 

integravimo politiką, kurti saugią ir pagarbią darbo aplinką, 

įsivertinti, ar pasirinkta vidinė politika veikia. Darbovietėms taip 

pat pristatyti patarimai, kaip sukurti geresnes sąlygas tėvams 

derinti darbą ir vaikų auginimą.  

Baigiant projektą atlikta kartotinė reprezentatyvi Lietuvos 

gyventojų nuomonės apklausa apie asmeninio gyvenimo ir darbo 

derinimą. Tyrimas atskleidė, kaip pakito visuomenės nuomonė 

apie dirbančių moterų ir vyrų vaidmenis auginant vaikus. 

Pavyzdžiui, 39 proc. apklaustųjų visiškai / iš dalies sutiko su 

teiginiu „Man atrodo normalu, jei moteris grįžta į darbą po pusės 

metų vaiko priežiūros atostogų“. 2020 metais taip maniusiųjų 

buvo tik 22 proc. Šiuo klausimu ypač pasikeitė vyrų požiūris. 2022 

metais sutikusių / iš dalies sutikusių vyrų dalis buvo 41 proc., prieš 

dvejus metus – vos 18 proc. Stipriai išaugo ir vyrų, kurie, 

negalėdami suderinti šeimos bei asmeninio gyvenimo su darbu, svarstytų keisti darbą, dalis. 2020 

metais jų buvo 36 proc., 2022 metais – jau 57 proc.  

Projektui oficialiai pasibaigus vasarą, jis gyvuoja toliau. Iniciatyva „#ŠiuolaikiniaiTėčiai“, kurios metu 

tėčiai viešai dalijosi tėvystės džiaugsmais ir iššūkiais, vis dar aktyvi. Per 2022 savo istorijomis pasidalijo 

dar 20 tėčių. Šios istorijos laukiamos bei toliau bus viešinamos ir 2023 metais.  

39 pav. Formulę pristatanti 

iliustracija.  

40 pav. Lankstinuko apie 

asmeninio ir profesinio 

gyvenimo balanso užtikrinimą 

pavyzdys.  

https://daugiaubalanso.lt/darbuotojui/konferencija-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimas-naudinga-darbuotojui-vertinga-darbdaviui/
https://daugiaubalanso.lt/darbuotojui/konferencija-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimas-naudinga-darbuotojui-vertinga-darbdaviui/
https://daugiaubalanso.lt/darbuotojui/leidinys/
https://daugiaubalanso.lt/formule/
https://daugiaubalanso.lt/formule/
https://lygybe.lt/lt/tetis-mazais-vaikais-gali-pasirupinti-taip-pat-gerai-kaip-mama.-tyrimas-parode-kad-taip-mano-7-is-10-lietuvos-gyventoju
https://www.instagram.com/siuolaikiniaiteciai/
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Daugiau informacijos apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą galima rasti specialiai šiai temai 

dedikuotoje Tarnybos svetainėje „Daugiaubalanso.lt“.  

 

4.4. Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai  

 

Dėl pandemijos apribojimų tradiciniais tapę Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2021 

metais nebuvo organizuojami. 2022 metų balandį vykusioje ceremonijoje laureatai ir laureatės kartu 

pagerbti už 2020–2021 metų nuopelnus žmogaus teisių užtikrinimo srityje.  

Iškilminga apdovanojimų ceremonija vyko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, 

renginys tiesiogiai transliuotas „LRT Plius“ kanalu. Jame dalyvavo 401 žmogus.  

Apdovanojimai, kuriems buvo nominuoti 24 asmenys ir iniciatyvos, išdalyti 8-iose – lyčių lygybės, 

tautų dialogo, LGBTI+ lygiateisiškumo, amžiaus, negalios, religijų ir įsitikinimų, metų proveržio bei 

pagarbos žmogui – srityse. Laureatais tapo: organizacijos „Mamos už LGBTQ+ vaikus“ narė Rasa 

Račienė, lyčių lygybės ekspertė Rugilė Butkevičiūtė, iniciatyva „Mokytojai pabėgėliams“, projektas 

„Gedimino legionas“, socialinė 

įdarbinimo agentūra „SOPA“, Lietuvos 

Caritas, iniciatyva „Stiprūs kartu“.  

Laureatams (-ėms) atiteko menininkės 

Ievos Paltanavičiūtės sukurtos statulėlės 

bei generalinio rėmėjo AB „Swedbank“ 

įsteigti piniginiai prizai. Apdovanojimus 

Tarnyba organizavo kartu su nacionaline 

LGBT* teisių organizacija „LGL“, Lietuvos 

negalios organizacijų forumu ir Moterų 

informacijos centru. Nacionaliniai 

lygybės ir įvairovės apdovanojimai  

2020–2021 organizuoti įgyvendinant 

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

41 pav. 3 tėčių istorijų nuotraukos. Iš kairės: Linas ir Rapolas; Paulius ir Rytė; Gediminas, 

Rokas ir Ajus Jonas. M. Ambrazo nuotraukos.  

42 pav. B. Sabatauskaitė ir laureatai bei laureatės.  

M. Ambrazo nuotr. 

https://daugiaubalanso.lt/darbuotojui/konferencija-darbo-ir-asmeninio-gyvenimo-derinimas-naudinga-darbuotojui-vertinga-darbdaviui/
https://www.lygybe.lt/lt/laimetojams-iteikti-nacionaliniai-lygybes-ir-ivairoves-apdovanojimai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000212500/nacionaliniai-lygybes-ir-ivairoves-apdovanojimai-2021
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finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo finansuotą projektą „#HATEFREE“. 

Organizuojant apdovanojimus glaudžiai bendradarbiauta su Norvegijos Karalystės ambasada. 

Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų organizavimą taip pat rėmė Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerija, Britų taryba, UAB „Rimi Lietuva“, AB „Telia Lietuva“, UAB „Integre Trans“, Šiaurės 

ministrų tarybos biuras Lietuvoje.  

 

4.5. Tarnybos žinomumo ir informacijos prieinamumo didinimas  

 

Vertindama savo švietėjiškos ir prevencinės veiklos efektyvumą, Tarnyba kasmet užsako 

reprezentatyvią šalies gyventojų apklausą. Taip aiškinamasi apie institucijos žinomumą ir visuomenės 

pasitikėjimą ja. 2023 metų sausio mėnesį atlikto tyrimo duomenimis, kas aštuntas Lietuvos gyventojas 

(-a) yra girdėjęs (-usi) apie Tarnybą. Girdėjusiųjų dalis sudaro 78 proc. Lyginant su 2021 ir 2020 metais, 

šis skaičius beveik nesikeičia.  

Pastebėtina, kad gyventojų pasitikėjimas, lyginant su 2021 metais, šiek tiek kritęs (reprezentatyvios 

„Spinter research“ atliktos apklausos paklaida – iki 3 proc.). Gyventojų paklausus „Ar pasitikite Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnyba“, trečdalis jų atsakė, kad taip, trečdalis – ne, 39 proc. neturėjo 

nuomonės. Pasitikėjimo Tarnyba dinamika pateikiama 43 paveiksle.  

 
43 pav. Gyventojų pasiskirstymas paklausus, „ar pasitikite Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba“.  

Gyventojų paklausus, ar kreiptųsi į Tarnybą dėl patirtos diskriminacijos, tendencijos, lyginant su 2021 

metais, išlieka gana panašios (žr. 44 paveikslą).  

30

36

39

31

24

22

39

40

39

2023

2022

2021

Taip Ne Nežinau
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44 pav. Gyventojų pasiskirstymas paklausus, „Ar kreiptumėtės dėl patirtos diskriminacijos į Lygių 

galimybių kontrolieriaus tarnybą?“  

 

2022 metais organizuota atskira socialinė kampanija 

„Diskriminacijos žodynas“, skirtas diskriminacijos atpažinimui ir 

Tarnybos žinomumui didinti. Lietuvių ir rusų kalbomis 

transliuoti radijo klipai, socialiniuose tinkluose platinti 

reklaminiai skydeliai (žr. 45 paveikslą), pristatantys realius 

diskriminacijos atvejus, žiniasklaidai platinti straipsniai, 

pasakojantys apie Lygių galimybių įstatymo pokyčius ir naudą.  

Lyginant su 2021 m., apžvelgiamaisiais metais komunikacija 

buvo efektyvesnė: 5,5 proc. padidėjo Tarnybos paminėjimų 

žiniasklaidoje skaičius (iš viso 674). Tarnybos svetainės 

„Lygybe.lt“ lankomumas išaugo 18 proc. (iš viso svetainėje 

apsilankė 73 613 vartotojai). Paskelbtų straipsnių ir / arba 

pranešimų žiniasklaidai skaičius padidėjo apie 10 proc. (iš viso 

publikuota 105 tekstai).  

Apžvelgiamaisiais metais socialiniame tinkle „Facebook“ Tarnybos skelbti įrašai ir reklama iš viso 

pasiekė 1 471 233 žmonių auditoriją. Turinys (įrašai, reklaminiai skydeliai ir kitokia informacija) 

auditorijai iš viso parodytas 11 616 198 kartus.  

39

42

46

42

41

34
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20

2023

2022

2021

Tikrai / greičiausiai taip Tikriausiai / tikrai ne Nežinau / nesu tikra(s)

45 pav. „Diskriminacijos žodyno“ 

kampanijos reklamos pavyzdys. 
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2022 metais didelis dėmesys skirtas Tarnybos viešinamos informacijos prieinamumo užtikrinimui. Šie 

metai buvo pasirengimo susikurti aukščiausius prieinamumo standartus atitinkančią interneto 

svetainę. Bendradarbiaujant su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga įsigytos programavimo 

konsultacijų paslaugos – parengta išsami techninė specifikacija ir būsimos svetainės brėžinys. Esminė 

informacija pradėta versti į lietuvių gestų kalbą, Tarnybos specialistai (-ės) sėmėsi žinių, kaip 

informaciją rengti lengvai suprantama kalba. Paleisti naują ir maksimaliai prieinamą svetainę 

planuojama 2023 metų viduryje.  
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5. Nepriklausomos apžvalgos 

 

2022 metų sausio–vasario ir gegužės–birželio mėnesiais Tarnybos komanda pakartotinai vyko į šiuos 

centrus: Kybartų užsieniečių registracijos, Pabradės užsieniečių registracijos, Medininkų užsieniečių 

registracijos, Ruklos pabėgėlių priėmimo ir Naujininkų pabėgėlių priėmimo. Šių ir 2021 metais vykdytų 

vizitų įžvalgos buvo pateiktos nepriklausomoje Tarnybos apžvalgoje „Baltarusijos ir Lietuvos sieną 

kirtusių asmenų lygių galimybių užtikrinimas sulaikymo vietose“ 

(žr. 46 paveikslą).   

Šioje apžvalgoje pateikiamos identifikuotos problemos ir 

rekomendacijos atsakingoms valstybės institucijoms bei sulaikymo 

vietoms. Dokumente pateikiamos išvados dėl sulaikymo vietose 

kilusių iššūkių lygių galimybių užtikrinimo aspektu. Ataskaitoje taip 

pat siūlomi būdai, kaip ateityje turėtų būti užtikrinamos priėmimo 

centruose ir užsieniečių registracijos centruose apgyvendinamų 

asmenų sąlygos, kokias lygių galimybių pažeidimų prevencijos 

priemones vertėtų pasitvirtinti. Taip pat atkreiptas dėmesys į 

būtinybę sukurti mechanizmą, pagal kurį būtų apibrėžiamas 

pažeidžiamumo identifikavimas, pagalbos teikimas, smurto, 

diskriminacijos, priekabiavimo ar seksualinio priekabiavimo 

prevencija ir reagavimas. Susisteminus visą surinktą informaciją, 

nustatyta, kad nė vienoje iš sulaikymo vietų nebuvo nustatyta aiški 

procedūra, kaip į tokius atvejus turėtų būti reaguojama. 

Atlikus išsamų vertinimą, galima teigti, jog visose pagrindinėse sulaikymo vietose kilo rimtų iššūkių 

užtikrinant sulaikytų asmenų saugumą, organizuojant paslaugas ir visiems asmenims sudarant 

vienodas sulaikymo sąlygas atsižvelgiant į jų tapatybės požymius. Lygių galimybių pažeidimai ar jų 

rizika nustatyti lyties, kilmės, odos spalvos, etninės priklausomybės, kalbos, religijos, negalios, 

seksualinės orientacijos, socialinės padėties pagrindais. Darytina išvada, kad daugumos pažeidimų 

būtų galima išvengti taikant sulaikymui alternatyvias priemones.  

Rengiant ataskaitą apžvelgtos praeities pamokos, iš kurių vertėtų pasimokyti. Jei ateityje šalyje būtų 

sulaukta panašaus sieną kirtusių asmenų antplūdžio, vertėtų pasitelkti kitų institucijų ir / arba 

organizacijų ekspertus (-es) – šie žmonės galėtų padėti atlikti pažeidžiamumo vertinimą laiku. Taip pat 

būtų tikslinga parengti supaprastintą pažeidžiamumo įvertinimo tvarką, kuri galėtų būti laikina 

pagalba prieš atliekant išsamias pažeidžiamumo identifikavimo procedūras.  

Planuojama, kad 2023 metais visuomenei bus pristatytos dvi nepriklausomos apžvalgos, kuriose 

teisiniu ir socialiniu aspektais bus nagrinėjama moterų su negalia patiriamo smurto artimoje aplinkoje 

problema.  

46 pav. Titulinis apžvalgos 

puslapis.  

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/12/na_2022-12-12_nepriklausomos-stebesenos-ataskaita.pdf?fbclid=IwAR0pkNx00vC76-7C7Twa1SS-fkXMGrJz-LUjttMeBGZPtcY7XNXSPobbtUY
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2022/12/na_2022-12-12_nepriklausomos-stebesenos-ataskaita.pdf?fbclid=IwAR0pkNx00vC76-7C7Twa1SS-fkXMGrJz-LUjttMeBGZPtcY7XNXSPobbtUY
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6. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai 

 

2022 metais Tarnyboje iš viso dirbo 19 žmonių: 11 valstybės tarnautojų, 7 darbuotojai (-os) pagal 

darbo sutartį, taip pat laikinai buvo įdarbintos 4 darbuotojos, dirbusios pagal terminuotą projektinio 

darbo sutartį. Praktiką atliko 4 asmenys. 

Dėl itin ribotų žmogiškųjų išteklių ir papildomai priskiriamų funkcijų Tarnyba susiduria su iššūkiais 

įgyvendinti visas įstatymais pavestas funkcijas. Dėl biudžeto asignavimų trūkumo 3  asmenys įdarbinti 

puse etato.  

Tarnyboje vykdytos psichosocialinės rizikos vertinimo metu nustatyta, kad viena didžiausių rizikų 

institucijoje kyla dėl darbo krūvio ir laiko trūkumo. Tarnyboje vykdomas strateginis veiklų planavimas, 

tačiau jo nepakanka siekiant optimizuoti darbus, nes didžioji dauguma funkcijų yra privalomos pagal 

Lygių galimybių įstatymą ir Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymą. 

Tarnybos darbuotojai aktyviai dalyvauja 8-ių Europos specializuotų lygių galimybių institucijų tinklo 

(EQUINET) darbo grupių ir klasterių veikloje: „Lygybė ir teisė“, „Komunikacijos strategijos ir praktikos“, 

„Lyčių lygybė“, „Politikos formavimas“, „Tyrimai ir duomenų rinkimas“, „LGBTI+ šeimų laisvo judėjimo 

klasteris“, „Lygių galimybių integravimo klasteris“, „Standartų projektas“.  

Be jų, taip pat dalyvaujama ir šiose tarptautinėse ir nacionalinėse tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

darbo grupėse; tai:  

• Europos Komisijos Moterų ir vyrų lygių galimybių patariamasis komitetas;  

• Statistikos taryba; 

• 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos 

komitetas;  

• 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos komitetas;  

• Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetas; 

• Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos stebėsenos komitetas;  

• Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano įgyvendinimo 

stebėsenos komitetas; 

• Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo stebėsenos komitetas;  

• Neįgaliųjų reikalų taryba; 

• Šeimos politikos komisija; 

• Darbo grupė informacijos prieinamumo neįgaliesiems sistemos tobulinimo klausimams 

nagrinėti;  

• Darbo grupė 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/882 

Dėl gaminių ir paslaugų prieinamumo reikalavimų perkėlimui į nacionalinę teisę;  

• Darbo grupė 2021 m. rugsėjo 16 d. priimtos Europos Komisijos rekomendacijos (ES) 2021/1534 

dėl žurnalistų ir kitų žiniasklaidos specialistų apsaugos, saugumo ir įgalėjimo užtikrinimo Europos 

Sąjungoje įgyvendinimo koordinavimui; 
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• Tarpinstitucinė Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų įgyvendinimo 

stebėsenai reikalingų rodiklių rengimo darbo grupė;  

• Darbo grupė veiksmingam atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje 

skatinti.  

Atsižvelgiant į tai, kad darbinės aplinkos iššūkiai (darbo krūvis, stresas, bloga komunikacija tarp  

kolegų (-ių), nuovargis ir kt.) kenkia fizinei ir psichikos sveikatai, Tarnyboje aktyviai rūpintasi šių 

problemų prevencija. Per metus įvyko 4 psichologinio klimato gerinimo supervizijos, surengti streso 

valdymo mokymai. Siekiant įvertinti darbuotojų darbo sąlygas psichosocialinių rizikų aspektu, įvykdyta 

darbuotojų apklausa. Apibendrinus šią apklausą 2023 metais bus parengtas detalus šių rizikų valdymo 

planas.  

Tarnybos darbuotojai (-os) dalyvavo 25 tarptautiniuose ir nacionaliniuose kvalifikacijos kėlimo 

renginiuose. Jų temos ir sritys labai įvairios: dirbtinio intelekto keliami iššūkiai, lygybės planavimas bei 

duomenų rinkimas, dokumentų valdymo bei archyvavimo pokyčiai, viešųjų pirkimų procedūrų 

tobulinimas, korupcijos prevencija, psichologinio smurto ir mobingo atpažinimas, pasirengimas karinei 

krizei, nerimo bei streso valdymas, darbo santykių bei kitokio teisinio reglamentavimo naujovės, 

įvairūs komunikacijos klausimai ir kt.  

Mokymai ir seminarai vyko ir Tarnybos patalpose. Be seminaro apie streso darbe valdymą, taip pat 

vyko užsiėmimai lytinės tapatybės ir translyčių asmenų padėties, saugios ir pagarbios darbo aplinkos 

temomis.  

2022 metais iš valstybės biudžeto Tarnybai skirta 567 tūkst. eurų. Beveik 82 proc. šių lėšų skirta 

darbuotojų darbo užmokesčiui. Projektiniai veiklai iš Europos Komisijos ir Europos socialinio fondo 

agentūros (per Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją) gauta beveik 237 tūkst. eurų. Žmonių su 

negalia teisių stebėsenos komisijos veiklai buvo skirta 8 785 eurai. 51 proc. šių lėšų buvo panaudota 

komisijos narių darbo užmokesčiui.  

Apžvelgiamaisiais metais Tarnyba įvykdė 174 viešuosius pirkimus. Dažniausiai pirktos grafinio dizaino 

ir reklamos paslaugos, numatytos Tarnybos vykdomuose projektuose. Didžiausios vertės – 32 850 

eurų – pirkimu įsigytos vaizdo ir radijo klipų sukūrimo paslaugos (visuomenei šie klipai pristatyti 2023 

metais).  

2022 metais Tarnyba persikėlė į naujas patalpas, esančias S. Konarskio g. 35, Vilniuje.  
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7. Pasiūlymai teisėkūrai ir strateginiams dokumentams 

  

Rekomendacijas dėl esamo reglamentavimo keitimo Tarnyba teikia ne tik skundų ir tyrimų kontekste. 

Tarnybos komanda, paprašyta arba savo iniciatyva, gan aktyviai vertina ir teikia pasiūlymus teisės 

aktams bei kitiems strateginio planavimo dokumentams. 2022 metais Tarnyba pateikė daugiau nei 40 

išvadų; 22 jų pateiktos per Lietuvos narystės ES informacinę sistemą (LINESIS) – taip vertintos įvairios 

Lietuvos pozicijos dėl ES teisėkūros iniciatyvų.  

Pagrindiniai teikti pasiūlymai ir išvados:  

• Seimo Žmogaus teisių komitete svarstant Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo 

naują redakciją pakartotinai atkreiptas dėmesys į būtinybę į įstatymą įtraukti smurto dėl lyties sąvoką. 

Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais, 1 iš 3 moterų visame pasaulyje patyrė arba per savo 

gyvenimą patirs intymaus partnerio fizinį ir (arba) seksualinį smurtą. Lietuvoje dėl smurto artimoje 

aplinkoje kasmet į policiją kreipiamasi kelias dešimtis tūkstančių kartų. Iš visų užregistruotų asmenų, 

įtariamų (kaltinamų) smurtavus prieš kitą asmenį, apie 87 proc. yra vyrai, o apie 76 proc. 

nukentėjusiųjų – moterys10. Šios tendencijos nesikeičia jau daugybę metų, todėl, siekiant spręsti 

smurto artimoje aplinkoje problemą, į lyties aspektą atsižvelgti būtina.  

• Seimo Žmogaus teisių komitetui pateikta išvada dėl Darbo kodekso keitimo įstatymo projekto, 

keičiančio psichologinio smurto ir priekabiavimo dėl lyties apibrėžimą. Tarnyba iš esmės pritardama 

būtinybei į Darbo kodeksą įtraukti psichologinio smurto ir priekabiavimo apibrėžimą (įskaitant 

priekabiavimą dėl lyties) atkreipė dėmesį į tai, jog ketinta nustatyti skirtingą apibrėžimą nei numatytas 

Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme bei Lygių galimybių įstatyme. Remiantis Tarnybos pastabomis, 

priimta ir nuo 2022 metų lapkričio 1 d. įsigaliojusia nuostata nebereikalaujama, kad dėl psichologinio 

smurto ir / ar priekabiavimo būtinai būtų kilusi žala – pakanka, kad nepriimtinu elgesiu įžeidžiamas 

asmens orumas arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka11. 

• Tarnyba aktyviai dalyvavo teikiant pastabas Darbo kodekso bei Ligos ir motinystės įstatymų 

projektų nuostatoms, kuriomis nustatomos didesnės garantijos asmeninio ir darbo gyvenimo 

derinimui. Teiktos pastabos susijusios su darbuotojų, prižiūrinčių suaugusius asmenis su negalia, 

darbo sąlygomis ir garantijomis, įtėvių ir įmočių vaiko priežiūros ir / ar tėvystės atostogomis, vienišų 

mamų ir tėvų vaiko priežiūros atostogų neperleidžiama dalimi ir kt. Į dalį Tarnybos pastabų atsižvelgta. 

Tarnyba sveikina, kad Lietuvoje įtvirtintas neperleidžiamas vaiko priežiūros atostogų laikotarpis, 

kuriuo siekiama skatinti lygiavertiškesnį abiejų tėvų įsitraukimą į vaiko priežiūrą, tačiau atkreipia 

dėmesį, jog išmokos besirenkantiems (-čioms) trumpesnį vaiko priežiūros atostogų laikotarpį, lyginant 

su ankstesniu teisiniu reguliavimu, yra sumažintos.  

 
10 Informatikos ir ryšių departamento duomenys. Prieiga per internetą: 
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=10226&datasource=78326 ir 
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=10228&datasource=78360. Žiūrėta 2023-03-03. 
11 Pastabos teiktos Lietuvos Respublikos darbo kodekso 14, 25, 27, 30, 52, 58, 144, 221, 222, 223, 225, 226, 227, 240 
straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 2261 straipsniu įstatymo projektui Nr. XIVP-1516. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women#:~:text=Estimates%20published%20by%20WHO%20indicate,violence%20is%20intimate%20partner%20violence.
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=10226&datasource=78326
https://www.ird.lt/lt/reports/view_item_datasource?id=10228&datasource=78360
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• Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui teikta išvada dėl Civilinės sąjungos įstatymo projekto bei 

su juo susijusių galimų Civilinio kodekso pakeitimų. Partnerystės instituto įkūrimas LGBTI+ poroms 

suteiktų bent minimalią teisinę apsaugą, tačiau dabartiniai siūlymai yra itin kompromisiniai. Tarnyba iš 

esmės pritarė būtinybei sureguliuoti nesusituokusių porų šeiminius santykius, bet parengti 

įstatyminiai pokyčiai orios partnerystės neužtikrintų. Kritikuota tai, jog siūlomas teisinis 

reglamentavimas šių santykių nelaikytų šeiminiais, partneriai (-ės) negalėtų pasirinkti savo partnerių 

pavardės, bendro turto reguliavimo klausimai yra problemiški, nenumatoma jokia tokiose šeimose 

gyvenančių vaikų apsauga.  

• Seimo Žmogaus teisių komitetui pakartotinai siūlyta kurti efektyvų reklamos savitvarkos 

mechanizmą. Tokį poreikį kontrolierė identifikavo gaudama skundus ir tirdama diskriminacinio 

pobūdžio reklamas. Taip pat atkreiptas dėmesys, jog Lietuvoje egzistuojantis prekių ir produktų 

išvaizdos reglamentavimas yra nepakankamas.  

• Žemės ūkio ministerijai, parengusiai Vyriausybės nutarimų projektus dėl valstybės stipendijų 

tradicinių amatų meistrams (-ėms), amatininkams (-ėms) ir pameistriams (-ėms), siūlyta į paraiškų 

teikimo tvarką įrašyti nuostatą, kad dokumentai gali būti teikiami ir kitais būdais, o ne tik pasirašius 

kvalifikuotu elektroniniu parašu. Tai aktualu asmenims, kurie dėl amžiaus, socialinės padėties ar kitų 

asmens tapatybės požymių šia technologija nesinaudoja. Džiugu, kad į rekomendacijas jau atsižvelgta.  

• Vidaus reikalų ministerijai siūlyta papildyti Vidaus tarnybos statutą nuostatomis, 

įtvirtinančiomis pareigą vidaus tarnybos pareigūnams užtikrinti saugias tarnybos sąlygas (aplinką) jų 

tarnybos metu, įskaitant apsaugą nuo priekabiavimo bei kitų diskriminacijos formų. Tokia apsauga 

būtina efektyvesnei garbės ir orumo apsaugai. Rekomendacija kol kas neįgyvendinta.  

• Teiktos pastabos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtam Smurto artimoje 

aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2022 metų veiksmų plano 

projektui. Dokumente trūko konkretumo, kokybinių vertinimo kriterijų. Tarnybos ekspertai ir 

ekspertės rekomendavo organizuoti smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir atpažinimo mokymus, 

skirtus pedagogams (-ėms), švietimo pagalbos specialistams (-ėms) bei mokyklų administracijoms. 

Užsiėmimų metu turėtų būti didinamas supratimas apie lyčių stereotipų ir nuostatų sąsajas su smurtu 

dėl lyties, šio smurto formas mokykloje ir tarpasmeniniuose mokinių santykiuose.  

• SADM taip pat teiktos pastabos dėl Moterų ir vyrų lygių galimybių 2023–2025 metų veiksmų 

plano. Nors valstybė deklaruoja, kad lyčių lygybės sieks sistemiškai ir kompleksiškai, tokių veiksmų 

plane itin stigo. Plane trūko vizijos, o numatytos priemonės, nors ir apėmė gana platų visuomeninio 

gyvenimo sričių spektrą, buvo fragmentiškos, silpno poveikio ir neilgalaikės.  

• Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai teiktos pastabos dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių 

ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo. Siekta 

užtikrinti, kad mokymo medžiaga atitiktų Lygių galimybių įstatymo, įtraukaus švietimo bei 

prieinamumo principus. Džiugu, kad apraše atsirado tokia formuluotė: „vadovėliai ir mokymo 

priemonės turėtų užtikrinti pagarbos asmenų įvairovei principą.“ 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/19be79d03fb411edbf47f0036855e731?jfwid=-nx08onlst
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12-ai ministerijų Tarnybos atstovai ir atstovės išsiuntė raštus dėl 2021–2030 metų nacionalinio 

pažangos plano plėtros programų pažangos priemonių, kuriose įtvirtintas horizontalusis „lygių 

galimybių visiems“ principas. 

Pagrindiniai pasiūlymai ir pastabos:  

• Įgyvendinant SADM kuruojamo Šeimos politikos stiprinimo plėtros plano pažangos priemonę 

„Stiprinti vaikų ir jaunimo lytiškumo ugdymą“ siūlyta atsižvelgti į būtinybę užtikrinti seksualinio 

priekabiavimo ir priekabiavimo dėl tapatybės, smurto bei smurto dėl lyties prevenciją. Siūlyta daugiau 

dėmesio skirti savo ir kito ribų atpažinimui bei gerbimui, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės 

suvokimui, pagarbaus požiūrio ugdymui bei reprodukcinės sveikatos svarbai.   

• Kritikuota Susisiekimo ministerijos (SUMIN) Susisiekimo plėtros plano pažangos priemonė 

„Gerinti susisiekimą oro transportu“. Dokumente pasigesta aiškaus išdėstymo, kaip ši priemonė 

prisidės prie horizontaliojo principo įgyvendinimo, kokiais kriterijais bus įvertintas jos poveikis lygioms 

galimybėms.  

• Į SUMIN taip pat kreiptasi dėl Susisiekimo plėtros plano pažangos priemonės „Gerinti eismo 

saugą“. Tarnybos ekspertai (-ės) atkreipė dėmesį  į tai, jog numatytas priemonės poveikis 

nediskriminavimo principams yra perdėm abstraktus. Ministerijos klausta, kaip nustatyta, kad naujai 

kuriama infrastruktūra vienodai galės naudotis visos socialinės grupės. Pažymėta, kad lygių galimybių 

užtikrinimas skirtingoms visuomenės grupėms kartais reikalauja aktyvių veiksmų, jų efektyvumas 

turėtų būti matuojamas konkrečiais rodikliais. Tarnybos komanda priemonės rengėjų teiravosi, ar bus 

vertinamas eismo saugos užtikrinimas atskirai moterims, vyrams, vyresnio amžiaus žmonėms bei 

asmenims su negalia.  

 

  

https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios-galimybes/horizontalusis-principas-lygios-galimybes-visiems?lang=lt
https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/lygios-galimybes/horizontalusis-principas-lygios-galimybes-visiems?lang=lt
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Išvados ir rekomendacijos 

 

Apibendrinant 2022 metais Tarnybos nuveiktus darbus ir iššūkius, su kuriais susidurta, teiktinos šios 

išvados ir pasiūlymai: 

1. Lygių galimybių įstatymo pakeitimai, įsigalioję 2022 metų vasarą, jau duoda apčiuopiamų 

rezultatų. Kontrolierė pagaliau turėjo galimybę tirti gyventojų skundus dėl galimo priekabiavimo 

vartotojų teisių apsaugos srityje, nagrinėti galimos diskriminacijos dėl šeiminės padėties atvejus.  

2. Į Tarnybą besikreipiančių žmonių skaičius, lyginant pastaruosius penkerius metus, išlieka gana 

didelis. Gyventojai (-os) dažniausiai kreipėsi dėl galimų lygių galimybių pažeidimų lyties, negalios, 

amžiaus bei su tautybe, kilme bei pilietybe susijusiais pagrindais. Daugiausia kreipimųsi sulaukta ir 

pažeidimų nustatyta vartotojų teisių srityje.  

3. Lietuvos gyventojai (-os) gana neblogai supranta, kas yra lygios galimybės – absoliuti dauguma 

kreipimųsi pateko į Tarnybos kompetenciją. Vis dėlto visuomenės diskriminacijos suvokimas skiriasi 

nuo to, kaip ši sąvoka įtvirtinta teisinėje sistemoje. Atsižvelgiant į tai, tikslinga investuoti į visuomenės 

teisinio raštingumo ir diskriminacijos atpažinimo didinimą.  

4. Tyrimo dėl galimos diskriminacijos pradėjimas yra puiki prevencinė priemonė – 15 proc. tyrimų 

dėl galimos diskriminacijos yra nutraukiami, nes galimi pažeidėjai (-os) nutraukia lygias galimybes 

pažeidžiančius veiksmus / pakeičia skundžiamą teisės aktą. Akivaizdu, kad, siekiant išspręsti su galima 

diskriminacija susijusią problemą, tikslinga kreiptis į Tarnybą.  

5. Atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduriama tiriant skundus dėl galimai diskriminacinės 

reklamos, rekomenduojama sukurti efektyvų reklamos industrijos savitvarkos mechanizmą, taisyti 

prekių ir produktų išvaizdos reglamentavimą į jį taip pat įtraukiant ir diskriminacinio turinio draudimą.  

6. Suprantant, kad LGBTI+ bendruomenė Lietuvoje susiduria su struktūrine diskriminacija bei 

teisiniu nesaugumu, rekomenduojama priimti orų ir nesusituokusių porų šeiminius santykius 

reglamentuojantį partnerystės įstatymą.   

7. Reprezentatyvi visuomenės apklausa parodė, kad moterys su intelekto negalia ir moterys su 

psichosocialine negalia smurto artimoje aplinkoje kontekste yra stipriai stigmatizuojamos. Gana 

paplitęs nukentėjusiųjų kaltinimas, šios moterys nelaikomos savarankiškomis, galinčiomis kurti šeimas 

ir auginti vaikus. Tikslinga šviesti visuomenę parodant, kad moterys su negalia yra labai skirtingos, o jų 

galimybės – daug platesnės, nei dauguma įsivaizduoja. Be to, rekomenduotina daugiau dėmesio skirti 

moterų su negalia patiriamo smurto prevencijai ir apsaugos mechanizmo stiprinimui.  

8. Reglamentuojant pagalbą nukentėjusioms (-iems) nuo smurto artimoje aplinkoje bei 

įgyvendinant šio reiškinio prevenciją, pasigendama požiūrio, kad absoliuti dauguma tokio smurto 

atvejų kyla iš įsišaknijusios lyčių nelygybės. Atsižvelgiant į tai, į Apsaugos nuo smurto artimoje 

aplinkoje įstatymą rekomenduojama įtraukti smurto dėl lyties sąvoką. Rengiant smurto artimoje 
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aplinkoje prevencines programas ir planus, siūloma nusimatyti konkrečias ir ilgalaikes priemones, 

padėsiančias kelti specialistų (-čių) kompetenciją, didinti visų amžiaus grupių asmenų gebėjimą šį 

smurtą atpažinti įvardijant, jog jis yra susijęs su skirtingu moterų ir vyrų traktavimu. Problemą spręsti 

padėtų ir Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje 

prevencijos ir kovos su juo (Stambulo konvencijos) ratifikavimas.  

9. Atsižvelgiant į seksualinio smurto latentiškumą ir žmogaus teisių eksperčių bei ekspertų 

siūlymus, rekomenduojama į Baudžiamąjį kodeksą įtraukti sutikimo sąvoką, sujungti išžaginimo ir 

seksualinio prievartavimo nusikalstamas veikas apibrėžiančius straipsnius, stiprinti šio smurto 

prevenciją visų amžiaus grupių žmonėms.  

10. Rekomenduojama įvertinti ir parengti Baudžiamojo kodekso 60 str. 1 d. 12 punkto pakeitimus, 

numatant, kad išankstinės nuostatos dėl asmens tapatybės požymių, kaip motyvas, būtų laikomos 

sunkinančia aplinkybe t. y. siūloma įvertinti, ar formuluotė, „jei veika padaryta siekiant išreikšti 

neapykantą“, atitinka tarptautinius standartus. Atitinkamai vertėtų keisti ir 129, 135, 138 kodekso 

straipsnių dalis, įtvirtinančias veikas kvalifikuojančius požymius. Rekomendaciją siūloma įgyvendinti 

Vidaus reikalų ministerijai ir Teisingumo ministerijai bendradarbiaujant su darbo grupe veiksmingam 

atsakui į neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą Lietuvoje skatinti. Ši rekomendacija teikiama 

remiantis Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ministrų tarybos sprendimu Nr. 9/09 ir 

Europos Tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. pamatiniu sprendimu dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir 

ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis. 

11. Lyčių lygybės ir lygių galimybių užtikrinimą teikiant paslaugas savivaldos lygmeniu komplikuoja 

darbuotojų žinių stoka ir už tai atsakingo darbuotojo (-os) nebuvimas. Kadangi nėra vieno nacionalinio 

modelio, lyčių lygybės ir lygių galimybių klausimus pavesta koordinuoti įvairių skyrių, skirtingo 

pavaldumo darbuotojams (-oms). Atsižvelgiant į šias problemas, visose savivaldybėse 

rekomenduojama įsteigti lyčių lygybės ir lygių galimybių koordinatoriaus (-ės) pareigybę.  

12. Atsižvelgiant į nepriklausomos apžvalgos „Baltarusijos ir Lietuvos sieną kirtusių asmenų lygių 

galimybių užtikrinimas sulaikymo vietose“ rezultatus, rekomenduojama peržiūrėti teisinį 

reglamentavimą ir jį pakeisti taip, kad būtų aiškiai apibrėžiamas atvykusių asmenų pažeidžiamumo 

identifikavimas, pagalbos teikimas, sukurtas ir / ar patobulintas smurto, diskriminacijos, priekabiavimo 

ir seksualinio priekabiavimo prevencijos, apsaugos bei reagavimo mechanizmas.  

13. Nacionalinėse plėtros programose nurodytų pažangos priemonių, prisidedančių prie 

horizontaliojo principo „lygios galimybės visiems“ užtikrinimo, stebėsena parodė, kad jose stokojama 

supratimo, kas yra lygios galimybės, kaip numatytos priemonės turėtų prisidėti prie horizontaliojo 

principo ir kaip turėtų būti įvertinamas jų efektyvumas. Atsižvelgiant į tai, rekomenduojama pažangos 

priemonių rengėjams ir rengėjoms organizuoti mokymus apie lygių galimybių aspekto integravimą.  

14. Rekomenduojama inicijuoti tyrimą (-us), skirtą identifikuoti iššūkius, su kuriais susiduria nuo 

karo bėgę asmenys iš Ukrainos. Atliekant analizę (-es) reikėtų atsižvelgti į tai, kad šios grupės poreikiai, 

iššūkiai bei rizikos, su kuriomis susiduriama, skiriasi priklausomai nuo asmenų lyties, amžiaus, 
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negalios, socialinės padėties, kalbos ir kitų aspektų. Rekomendacija skiriama Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijai bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai. 

 

Be šių išvadų ir rekomendacijų, verta atkreipti dėmesį ir į įsisenėjusias problemas, kurių sprendimo 

būtinybę Tarnyba akcentuoja nuolat, tačiau situacija nesikeičia. Kaip ir kasmet, taip ir pasibaigus 2022 

metams, rekomenduojama:  

15. Remiantis 2022 metais atliktu Tarnybos psichosocialinės rizikos vertinimu, viena didžiausių 

rizikų kyla dėl didelio darbo krūvio. Didėjantis darbo krūvis susidaro ir dėl to, kad Tarnybos 

kompetencija gana dažnai yra plečiama keičiant Lygių galimybių įstatymą ir / ar Moterų ir vyrų lygių 

galimybių įstatymą, Tarnybos dažnai prašoma įvertinti teisinį reguliavimą. Tačiau planuojant 

nepriklausomų ombuds institucijų asignavimus, dažnai nėra atsižvelgiama į tai, kad funkcijos yra 

papildomos. Pažymėtina, kad 2022 metų pabaigoje buvo pakeistas Lygių galimybių įstatymas (be jau 

2022 metais įsigaliojusių pakeitimų), pakeitimai įsigalios nuo 2024 metų. Atsižvelgiant į Lietuvai 

pateiktas tarptautinių žmogaus teisių mechanizmų rekomendacijas (pavyzdžiui, 2016 m. Jungtinių 

Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros rekomendacija Nr. 100.36), siūloma 

didinti Tarnybos finansavimą užtikrinant, kad institucija būtų finansiškai nepriklausoma ir pajėgi atlikti 

jai pavestas funkcijas.  

16. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Tarnybos organizuojamos sąmoningumo didinimo kampanijos 

priklauso nuo projektinio finansavimo, todėl rekomenduojama didinti tikslinį švietėjiškos ir 

prevencinės veiklos finansavimą. Taip didėtų Tarnybos autonomija ir galimybės šią veiklą vykdyti 

platesniu mastu. 

17.  Numatyti nacionalinį mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinamas minimalus nacionalinio 

finansavimo indėlis tais atvejais, kai Tarnyba laimi projektines paraiškas ir gauna tarptautinį 

finansavimą įvairiems lygių galimybių užtikrinimo projektams vykdyti. Nacionalinis kofinansavimas 

paprastai sudaro 10–20 proc. bendro projekto biudžeto. Per du veiklos dešimtmečius Tarnyba 

sėkmingai įgyvendino daugiau nei 30 įvairių projektų, tačiau kofinansavimo garantijos nebuvimas 

kasmet kelia iššūkių dėl tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo.  

18. Tobulinti Nediskriminavimo skatinimo 2021–2023 metų veiksmų planą jame numatant 

konkrečias strategines priemones kovai su antisemitizmu, LGBTI+ asmenų diskriminacija. Taip pat 

siūloma iškelti aiškius strateginius tikslus ir priemones, numatyti nuoseklų finansavimą šio plano 

įgyvendinimui.  

19. Keisti kontrolieriaus (-ės) sprendimų apskundimo tvarką ją suvienodinant su Seimo kontrolierių 

bei vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus (-ės) sprendimų apskundimo tvarka. Siūloma inicijuoti 

Administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimą, kuriuo būtų įtvirtinta, kad skundai dėl lygių 

galimybių kontrolieriaus (-ės) sprendimų nepatektų į administracinių teismų kompetenciją.  

https://www.lygybe.lt/lt/lietuvos-ombudsmenai-kokia-ju-atsakomybe
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20. Svarstyti ir priimti Asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstatymą, kuriame būtų numatytas ir 

draudimas diskriminuoti dėl lytinės tapatybės. Translyčių asmenų bendruomenė vis dar susiduria su 

įvairiomis praktinėmis problemomis (galimybe asmenvardžius pasikeisti tik gavus psichikos sveikatos 

sutrikimo diagnozę, lytinės tapatybės pripažinimu tik teisminiu keliu, diskriminacija gaunant paslaugas 

ir pan.) – įstatymo priėmimas pradėtų išspręsti nemažą jų dalį. 

 

 

Lygių galimybių kontrolierė       Birutė Sabatauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


