
        Lygių galimybių kontrolieriaus  

        2016 m. veiklos ataskaitos 

        1 priedas 

 

2016 m. kontrolieriaus priimtų sprendimų vykdymo stebėsena 

 

Eil. 

Nr. 

Pažymos 

data ir Nr. 

 

Problema 

 

Subjektas, 

kuriam 

adresuotas 

sprendimas 

Sprendimas  

 

Sprendimo 

vykdymo 

būklė 

(įvykdytas, 

vykdomas, 

neįvykdytas) 

Sprendimo 

įvykdymo 

(neįvykdymo) 

data 

Sprendimo 

neįvykdymo 

priežastys 

a.  2016-02-15 

(16)SI-2)SP-16 

Tyrimas savo 

iniciatyva dėl 

Panevėžio miesto 

savivaldybės tarybos 

2013 m. birželio 27 d. 

sprendimu Nr. 1-210 

patvirtinto Pagalbos 

pinigų šeimoms, 

globojančioms 

nesusietus giminystės 

ryšiais vaikus, skyrimo 

tvarkos aprašo 

Panevėžio 

miesto 

savivaldybė 

Siūlyti keisti 

savivaldybės tarybos 

sprendimą 

Įvykdytas 2016-02-22  

2.  2016-03-24 

(16)SI-4)SP-25 

Dėl teisės akto, 

ribojančio moterų 

galimybes dirbti 

medžio pjūklu 

Aplinkos 

ministerija 

Siūlyti keisti aplinkos 

ministro įsakymą 

Vykdomas  2016-04-29 
raštu Aplinkos 
ministerija 
pritarė siūlymui 
keisti teisės 
aktą. Šiuo metu 
rengiamas 
įsakymo 
projektas. 



2017-04-07 
Aplinkos 
ministerija 
informavo, kad 
Miško darbų 
saugos 
reikalavimų 
parengimas 
įtrauktas į 
Nacionalinio 
darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos 2017–
2021 metų 
veiksmų planą. 
Darbo vykdymo 
terminas - 12 
mėn. (2017-
2018 m.). Šio 
darbo rezultatų 
pagrindu 
Valstybinė 
darbo inspekcija 
parengs miško 
darbų saugos 
taisykles. 
Taisyklių 
projektas bus 
pateiktas derinti 
Lygių galimybių 
kontrolieriaus 
tarnybai. 
 

 



3.  2016-04-06 

(16)SN-36)SP-

29 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

negalios pagrindu 

Kauno m. Centro 

poliklinikoje 

neįrengiant lifto 

Kauno m. 

savivaldybė 

Siūlyti užtikrinti 

paslaugų prieinamumą 

asmenims su negalia 

Įvykdytas 2016-11-09  

4.  2016-04-06 

(16)SI-5)SP-30 

Tyrimas kontrolierės 

iniciatyva dėl galimai 

diskriminuojančių 

Konkurso sąlygų, 

kuriose įtvirtintas vyrų 

išskyrimas 

Kauno m. 

savivaldybė 

Siūlyti keisti 

savivaldybės tarybos 

sprendimą 

Įvykdytas 2016-05-03  

5.  2016-04-28 

(16)SI-12)SP-41 

Dėl kvalifikacinių 

reikalavimų 

pretendentams užimti 

pareigas VŠĮ 

Respublikinėje 

Vilniaus 

universitetinėje 

ligoninėje galimo 

prieštaravimo Lietuvos 

Respublikos lygių 

galimybių įstatymo 7 

str. 1 d. 1p. 

VŠĮ 

Respublikinė 

Vilniaus 

universitetinė 

ligoninė 

Siūlyti keisti 

direktoriaus įsakymą 

Vykdomas  2016-05-26 

raštu VŠĮ 

Respublikinės 

Vilniaus 

universitetinės 

ligoninė 

pateikė 

informaciją 

apie sprendimo 

įgyvendinimo 

priemonių 

planą, 

patvirtintą VšĮ 

RVUL 

direktoriaus 

įsakymu. 

Įgyvendinimo 

terminas iki 

2016-08-31. 

2017-04-07 

VšĮ RVUL 

informavo, kad 



sprendimo 

įgyvendinimo 

priemonių 

planas yra 

realizuotas ir 

įtvirtintas 

lokaliuose 

teisės aktuose. 

RVUL iki 

2017-04-21 

įsipareigojo 

atnaujinti 

informaciją dėl 

teisės aktų 

pakeitimo 

kiekio ir 

turinio. 

6.  2016-05-09 

(16)SN-61)SP- 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

nesudarant sąlygų 

dalyvauti Širvintų raj. 

savivaldybės 

paskelbtame konkurse 

pareigybei užimti 

Širvintų raj. 

savivaldybės 

administracija 

Siūlyti pakeisti 

pareigybės aprašymą, 

užtikrinant Lygių 

galimybių įstatymo 7 

straipsnio 1 punkte 

išdėstytą reikalavimą. 
 

Neįvykdytas 2016-05-21 Širvintų raj. 

savivaldybės 

administracija 

nesutiko, kad 

pareigybės 

aprašyme kelti 

reikalavimai 

buvo 

pertekliniai 

7.  2016-05-11 

(16)SN-21)SP-

47 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

negalios pagrindu 

teikiant paslaugas VšĮ 

Centro poliklinikoje 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Siūlyti keisti ministro 

įsakymą 

Vykdomas  2016-10-11 

raštu Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

informavo, jog 

įsakymo 

pakeitimo 



projektas yra 

rengiamas 

8.  2016-05-11 

(16)SN-22)SP-

48 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

negalios pagrindu 

teikiant medicinos 

paslaugas 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Siūlymas užtikrinti 

tinkamas paslaugų 

teikimo sąlygas 

Įvykdytas 2016-07-21  

9.  2016-05-11 

(16)SN-60)SP-

49 

Dėl netinkamo 

pareigybės 

pavadinimo (lyties 

pagrindu) 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Siūlyti keisti sveikatos 

apsaugos ministro 

įsakymą 

Įvykdytas 2016-10-06  

10.  2016-05-25 

(16)SN-64)SP-

51 

Dėl galimos 

diskriminacijos lyties 

pagrindu „Lietuvos 

draudimo“ (moteris 

žeminančioje) 

reklamoje 

AB „Lietuvos 

draudimas“ 

Siūlyti nutraukti 

diskriminuojančių 

reklaminių filmukų 

sklaidą 

Įvykdytas 2016-05-31  

11.  2016-06-08 

(16)SI-16)SP- 

Dėl lygių galimybių 

pažeidimo Vilniaus 

miesto savivaldybėje, 

skelbiant konkursą, 

kalbos pagrindu 

Vilniaus m. 

savivaldybės 

administracija 

Siūlyti pakeisti 

pareigybės aprašymą, 

užtikrinant Lygių 

galimybių įstatymo 5 

straipsnio 1dalies 1 

punkte ir 7 straipsnio 1 

punkte išdėstytus 

reikalavimus. 

Įvykdytas 2016-06-23  

12.  2016-07-04 

(16)SI-46)SP-65 

Dėl galimos 

diskriminacijos lyties 

pagrindu VU 

Botanikos sodo darbo 

skelbime 

VU Botanikos 

sodas 

Siūlyti keisti VU 

Botanikos sodo 

direktoriaus įsakymą  

Įvykdytas 2016-07-08  

13.  2016-08-01 

(16)SI-23)SP-83 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

negalios pagrindu 

teikiant odontologo 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

Siūlymas keisti teisės 

aktus 

Įvykdytas 2016-09-30  



paslaugas Panevėžio 

mieste 

14.  2016-08-01 

(16)SN-98)SP-

85 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

negalios pagrindu 

nesuteikiant galimybės 

neįgaliesiems patekti į 

parduotuvę 

MB „Sūrinė“ Siūlymas užtikrinti 

tinkamas paslaugų 

teikimo sąlygas 

Įvykdytas 2016-12-01  

15.  2016-08-12 

(16)SN-108)SP-

88 

Dėl galimos 

diskriminacijos lyties 

pagrindu neįrengiant 

vyrų paplūdimių 

Neringos 

savivaldybėje 

Neringos 

savivaldybė 

Siūlyti užtikrinti lygias 

moterų ir vyrų teises 

gauti viešąsias 

paslaugas, atitinkamai 

pakeičiant jų 

kompetencijai 

priklausančių teisės 

aktų nuostatas 

 

Vykdomas  2016 m. 

lapkričio 

mėnesį 

Neringos 

savivaldybės 

administracija 

informavo, jog 

teisės akto 

projektas 

rengiamas 

16.  2016-08-23 

(16)SN-109)SP-

92 

Dėl galimos 

diskriminacijos lyties 

pagrindu, atsisakant 

priimti kineziterapeuto 

pareigoms moterį 

Vilniaus 

specialusis 

lopšelis-darželis 

„Čiauškutis“ 

Įspėjimas dėl Moterų ir 

vyrų lygių galimybių 

įstatymo pažeidimo 

Įvykdytas  2016-10-20  

17.  2016-09-21 

(16)SN-137)SP-

105 

Dėl galimai 

diskriminuojančių 

socialinės padėties 

pagrindu UAB 

„Invega“ konkurso į 

generalinio 

direktoriaus 

pavaduotojo pareigas 

sąlygų 

UAB „Invega“, 

Ūkio ministerija 

Siūlyti pakeisti UAB 

„Investicijų ir verslo 

garantijos“ generalinio 

direktoriaus 

pavaduotojo 

pareiginius nuostatus  

 

Įvykdytas ir 

pakeista 

kineziterapeuto 

pareigybės 

instrukcija 

2016-11-21  

18.  2016-09-21 Dėl galimos 

diskriminacijos lyties 

Bėgimo mėgėjų 

klubas „Vėjas“ 

Siūlyti keisti bėgimo 

„Aplink Linkuvą“ 

Įvykdytas 2016-12-30  



(16)SN-103)SP-

106 

ir amžiaus pagrindu 

organizuojant bėgimą 

„Aplink Lietuvą“ 

varžybų nuostatus, 

užtikrinant lygias 

moterų ir vyrų teisės 

19.  2016-10-03 

(16)SN-115)SP-

113 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

negalios pagrindu dėl 

taromatų nepritaikymo 

asmenų su negalia 

poreikiams 

Aplinkos 

ministerija 

Siūlyti teisės aktuose 

įtvirtinti pareigą 

užtikrinti paslaugų 

teikimo vietos 

pritaikymą asmenų su 

negalia poreikiams 

Vykdomas  2016-10-17 

Aplinkos 

ministerijoje 

sudaryta darbo 

grupė rengianti 

būtinus teisės 

aktų projektus 

20.  2016-10-12 

(16)SI-57)SP- 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

amžiaus pagrindu 

taikant nuolaidas 

įsigyjant akinių 

rėmelius 

UAB „Optikos 

pasaulis“ 

Siūlyti nutraukti lygias 

teises pažeidžiančius 

veiksmus. 

 

Įvykdytas 2017-03-06  

21.  2016-10-26 

(16)SN-155)SP-

115 

Dėl galimai 

diskriminuojančios 

tautybės pagrindu 

įdarbinimo agentūros 

ukrainieciai.lt 

reklamos 

UAB „Personalo 

importo 

sprendimai“ 

Siūlyti nutraukti lygias 

teises pažeidžiančius 

veiksmus, pakeičiant 

interneto tinklalapyje 

http://ukrainieciai.lt 

teikiamą informaciją. 

Įvykdytas 2016-10-24  

22.  2016-10-31 

(16)SI-59)SP-

116 

Dėl galimos 

diskriminacijos dėl 

UAB „Vaiduokliai“ 

organizuojamos 

ekskursijos po taborą 

UAB 

„Vaiduokliai“  

Siūlyti nutraukti lygias 

teises pažeidžiančius 

veiksmus, pakeičiant 

interneto tinklalapyje 

teikiamą informaciją, 

kurioje formuojamos 

nuostatos, kad romų 

bendruomenė yra 

menkesnė už kitas 

Įvykdytas 2016-10-26  

23.  2016-09-09 

 (16)SN-101)SP-

98 

Dėl galimos 

diskriminacijos lyties 

(nėštumo)pagrindu 

VDU Muzikos 

akademija 

Siūlyti pakeisti VDU 

Muzikos akademijos 

dekano 2016-06-22 

Vykdomas  2016-09-27 

VDU Muzikos 

akademija 



stojant į VDU 

Muzikos akademijos 

magistratūros studijas 

pokalbio metu 

potvarkiu 

Nr. MAM-16-012 

patvirtintos 

„Stojančiųjų į VDU 

Muzikos akademijos 

atlikimo meno 

specialybę 

motyvacinio pokalbio 

tvarkos“ 7 p. c ir d 

papunkčiuose 

nustatytus klausimus 

taip, kad užduodant 

šiuos klausimus į juos 

pateikiami atsakymai 

nebūtų mažiau 

palankūs moterims. 

 

informavo, kad 

VDU Muzikos 

akademijos 

Taryboje 

suformuota 

Stojančiųjų į 

VDU Muzikos 

akademijos 

atlikimo meno 

specialybę 

motyvacinio 

pokalbio 

tvarkos 

atnaujinimo 

darbo grupė 

(darbo grupė). 

2017-04-06 

VDU Muzikos 

akademija 

informavo, kad 

darbo grupė 

privalo pateikti 

siūlymus dėl 

tvarkos 

tobulinimo iki  

2017-05-01 ir 

siūlymai, 

įsigaliosiantys 

naujais mokslo 

metams,  bus 

pateikti 

dekanui 

tvirtinti bei 

vėliau pateikti 



Lygių 

galimybių 

kontrolieriaus 

tarnybai. 

24.  2016-10-31 

(16)SN-158)SP-

117 

Dėl galimos 

diskriminacijos lyties 

pagrindu vidaus 

reikalų sistemos 

pareigūnų profilaktinio 

sveikatos tikrinimo 

procedūrose 

Vidaus reikalų 

ministerija 

Siūlyti keisti ministro 

įsakymą 

Vykdomas  2016-11-18 

raštu Vidaus 

reikalų 

ministerija 

informavo, jog 

ministro 

įsakymo 

projektas yra 

rengiamas. 

2017-04-07 

Vidaus reikalų 

ministerija 

informavo, kad 

teisės akto 

projektas yra 

parengtas, 

derinamas su 

Sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

prieš pateikiant 

tvirtinti 

ministrui. 

25.  2016-11-10 

(16)SN-160)SP-

123 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

negalios pagrindu 

Utenos apylinkės 

teisme 

Utenos apylinkės 

teismas, Utenos 

raj. savivaldybė 

Siūlyti pritaikyti 

teismo pastatą asmenų 

su negalia poreikiams, 

įrengti jiems skirtą 

automobilio statymo 

vietą 

Vykdomas  2017-01-23 

raštu 

Nacionalinė 

teismų 

administracija 

informavo, jog 

leidimą įrengti 



automobilio 

statymo vietą 

neįgaliesiems 

savivaldybė 

suteikė, 

teismas ją 

įrengs. 

Pastatas bus 

pritaikytas 

asmenų su 

negalia 

poreikiams. 

 

26.  2016-12-15 

(16)SN-203)SP-

136 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

amžiaus pagrindu 

dalyvaujant atrankoje 

dėl paramos 

ekonominės veiklos 

pradžiai 

Žemės ūkio 

ministerija 

Siūlyti keisti ministro 

įsakymu patvirtintą 

tvarką 

Vykdomas 

 

 2017-01-18 

raštu Žemės 

ūkio 

ministerija 

informavo, jog 

rengiant 2017 

m. paraiškų 

vertinimo 

tvarką, bus 

atsižvelgta į 

pateiktą 

siūlymą 

27.  2016-12-19 

(16)SN-216)SP-

138 

28.  2016-12-27 

(16)SN-214)SP-

144 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

amžiaus pagrindu 

Klaipėdos miesto 

vaikų mokymo plaukti 

programos nuostatose 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracija 

Siūlyti keisti 

Klaipėdos miesto 

savivaldybės 

administracijos 

direktoriaus įsakymą 

Vykdomas, 

tačiau pilnai 

įvykdyti 

objektyviai 

nėra galimybių   

Klaipėdos  2017-01-11 

raštu 

Klaipėdos 

miesto 

savivaldybės 

administracija 

informavo, 

neturi fizinių 

galimybių 



(baseinų ir 

žmogiškųjų 

resursų) 

patenkinti visų 

vaikų poreikį 

apmokyti 

plaukti bei, 

sudarant 

sąlygas plaukti 

tik vaikams, 

būtų 

neužtikrintos 

kitų miesto 

gyventojų 

galimybės 

plaukti. 

Svarstoma 

galimybė 

naujai 

pastatytame 

baseine 

(statybos 

pabaiga 2018 

m.)organizuoti 

kitų amžiaus 

grupių vaikų 

mokymą 

plaukti ir taip 

vykdyti 

kontrolieriaus 

rekomendaciją. 

29.  2017-01-20 

(16)SN-242)SP-

3 

Dėl galimos 

diskriminacijos 

socialinės padėties 

AB „Swedbank“ Siūlyti pakeisti 

„Auksinės paslaugos“ 

programos bendrąsias 

Vykdomas  2017-03-02 

raštu AB 

„Swedbank“ 

informavo, kad 



pagrindu dėl AB 

„Swedbank“ taikomos 

auksinių klientų 

programos 

sąlygas, įtraukiant į 

kriterijų sąrašą, 

kuriuos atitinkantys 

banko klientai gali 

tapti „Auksinės 

paslaugos“ programos 

dalyviais, vieną ar 

kelis kriterijus, 

nesiejančius galimybių 

dalyvauti minėtoje 

programoje su klientų 

socialine padėtimi bei 

kitais Lietuvos 

Respublikos lygių 

galimybių įstatyme 

numatytais 

diskriminuojančiais 

pagrindais.  

įvertino 

galimybę 

atitinkamai 

pakoreguoti 

banko procesus 

ir produktus ir 

pradėjo 

vykdymą. 

30.  2017-01-23 

(16)SN-251)SP-

7 

Dėl galimos 

diskriminacijos taikant 

banko sąskaitų 

aptarnavimo mokestį 

skirtingoms 

socialinėms grupėms 

AB „Swedbank“ siūlyti keisti mokesčio 

už mokėjimo 

paslaugas teikiamas 

pagal paslaugų planą 

„Patogu“ tvarką, 

visiems vartotojams 

nepriklausomai nuo jų 

amžiaus nustatant 

vienodas apmokėjimo 

už paslaugas sąlygas. 

Vykdomas  2017-03-02 

raštu AB 

„Swedbank“ 

informavo, kad 

įvertino 

galimybę 

atitinkamai 

pakoreguoti 

banko procesus 

ir produktus ir 

pradėjo 

vykdymą. 

 

 

 

 



 

 


