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Agneta Skardžiuvienė
Lygių galimybių kontrolierė 
Equal Opportunities Ombudsperson
© Martynas Ambrazas
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Galiu drąsiai sakyti, kad Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 
nominantai yra mūsų šalies pasididžiavimas. Tai žmonės ir jų projek-
tai, kurie kasmet stebina, jaudina, įkvepia ir verčia stiebtis į viršų. Jau 

šeštąjį kartą rengiama apdovanojimų ceremonija, organizuojama Lygių gali-
mybių kontrolieriaus tarnybos ir Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo, ir 
vėl tapo unikalia galimybe susipažinti su lygybę puoselėjančiais talentais ir 
jų darbais.

Šiemet apdovanojimai ypatingi tuo, kad lygybės ir įvairovės idėjos pritrau-
kė kaip niekada daug bendraminčių. Generaliniu apdovanojimų rėmėju tapo 
bankas „Swedbank“, puoselėjantis lygias galimybes ir savo kasdienėje veiklo-
je. Savo parama taip pat prisidėjo Atviros Lietuvos fondas, Britų taryba, ini-
ciatyva „Įvairovės chartija“, Norvegijos Karalystės ambasada Lietuvoje, „Rimi“, 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, „Telia Lietuva“. Tai pirmieji metai, kai 
prie apdovanojimų organizavimo prisijungia verslo įmonės, taip pripažinda-
mos lygių galimybių svarbą. 

Ceremonijos metu apdovanosime tuos, kurie savo praėjusių metų veiklomis 
geriausiai iliustravo, ką reiškia lygybė ir įvairovė. Tiesa, 2018 metai pasižymė-
jo ir žmogaus teisėms svarbių sukakčių gausa. Tai buvo metai, kai minėjome 
Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-metį, o nuo Lietuvos moterų bal-
savimo teisių įtvirtinimo buvo praėję lygiai 100 metų – tiek pat, kiek ir nuo 
Lietuvos valstybės atkūrimo. Džiaugėmės ir minėjome Moterų ir vyrų lygių 
galimybių įstatymo priėmimo 20-metį, jis tapo pirmuoju taip detaliai lyčių ly-
gybę įtvirtinančiu teisės aktu, tad progų prisiminti žmogaus teisų laimėjimus 
turėjome tikrai daug.

Šeštieji apdovanojimai pasitinka Jus su dar viena intriga – nauja apdovanoji-
mų statulėle, simbolizuojančia bures. Tad visiems lygių galimybių puoselėto-
jams linkiu, kad ateinančių metų darbus lydėtų palankūs vėjai! 

I can confidently say that nominees of the National Equality and Diversity 
Awards are our country’s pride. These people and their projects surprise 
us, excite us, inspire us and make us grow each year. The sixth edition of 

the National Equality and Diversity Awards, organized by the Office of the 
Equal Opportunities Ombudsperson and the National Equality and Diversity 
Forum, represents an unique opportunity to meet exceptional talents and 
their accomplishments in the field of equality and non-discrimination. 

This year the awards are special, because the ideas of equality and diversity 
have attracted multiple like-minded stakeholders like never before. 
“Swedbank Lithuania”, which is fostering equal opportunities in their daily 
activities, has become the general sponsor of this year’s ceremony. “Open 
Lithuania Foundation”, British Council, “Diversity Charter”, Royal Norwegian 
Embassy, “Rimi Lithuania”, Ministry of Social Security and Labor and “Telia 
Lithuania” has also contributed to this important event. It is the first time 
when private sector participates in organizing the National Equality and 
Diversity Awards, thus emphasizing the importance of equal opportunities 
and non-discrimination.  

During the ceremony we are going to acknowledge those, who were the best in 
embracing the ideas of equality and diversity in their activities last year. In 2018 
we were also able to mark several important human rights anniversaries. It was 
the year when we celebrated the 70th anniversary of the Universal Declaration 
of Human Rights and it was 100 years since the Lithuanian women have been 
awarded with the right to vote – exactly as much as the establishment of the 
Lithuanian state. We also celebrated the 20th anniversary of the adoption 
of the Law on Equal Opportunities for Women and Men, so we had a lot of 
opportunities to remember achievements in the field of human rights.

The sixth National Equality and Diversity awards welcome you with another 
intrigue – a new award statuette representing sails. May all equality and diversity 
promoters are accompanied by favourable winds for the upcoming years!
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Nacionalinis žmogaus teisių forumas

National Human Rights Forum
@ Vygaudas Juozaitis
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VISUOTINĖS ŽMOGAUS  
TEISIŲ DEKLARACIJOS  

70-METIS

Universalus žmogaus teisių standartas – būtent šios vizijos laikėsi Jung-
tinių Tautų Organizacijai priklausiusios valstybės, 1948 metų gruodžio 
10 d. priėmusios Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Pati deklaracija – 

tik dokumentas, o joje išdėstyti straipsniai – tik tekstas. Tačiau tai tapo vienu 
galingiausių ir įtakingiausių dokumentų, sukūrusių moralinį žmogaus teisių 
standartą, kurio turi siekti pasaulio valstybės ir tautos, norinčios save vadinti 
demokratiškomis ir laisvomis.

Lietuvoje kasmet įvairiais renginiais minima Tarptautinė žmogaus teisių diena, 
švenčiama kasmet deklaracijos pasirašymo dieną. Šiemet, ypatingos 70-mečio 
sukakties proga, sostinėje buvo suorganizuotas ypatingas renginys – Naciona-
linis žmogaus teisių forumas, kurio organizavimui susitelkė valstybės, verslo, 
nevyriausybinės organizacijos ir akademinė bendruomenė. Visą dieną Nacio-
nalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vykęs forumas sutraukė per 500 lanky-
tojų. Jie dalyvavo 10-yje diskusijų ir kartu su pranešėjais diskutavo apie smurto 
artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, žiniasklaidos laisvės, translyčių asme-
nų padėties ir tautinių mažumų teisių problemas, gilinosi į žmogaus teisių švie-
timo, lygių galimybių integravimo įmonėse temas. Tai pirmasis tokio pobūdžio 
ir masto renginys Lietuvoje, suteikęs progą įvertinti žmogaus teisių pasiekimus 
ir problemas šalyje, praėjus 70 metų po Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 
atsiradimo.

THE 70TH ANNIVERSARY  
OF THE UNIVERSAL DECLARATION  

OF HUMAN RIGHTS
 

T he universal standard of human rights was the guiding principle by the 
member states of the United Nations Organization in adopting the Uni-
versal Declaration of Human Rights on 10 December 1948. The decla-

ration itself is only a document and its articles are only a text. However, it has 
become one of the most powerful and influential international documents 
shaping the moral standard of human rights. This standard is being follo-
wed by the states and nations across the globe that want to be democratic 
and free. 

The International Day on Human Rights, celebrated on December 10th each 
year, used to be commemorated within the framework of various events in Li-
thuania. This year, because of the 70th anniversary, the special event was orga-
nized in the capital city. The National Human Rights Forum was organized by 
various stakeholders, including public authorities, private sector, civil society 
and academia. A one-day event in the National Library of Lithuania attracted 
more than 500 participants. They participated in 10 discussions on domestic 
violence, human trafficking, freedom of the press, transgender human rights, 
human rights education and mainstreaming equal opportunities. This is the 
first event of its kind and scale in Lithuania, providing opportunities to evalua-
te human rights challenges and accomplishments 70 years after adopting the 
Universal Declaration of Human Rights.   
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„Go Forward“ iniciatyva, skirta moterų rin-
kimų teisės šimtmečiui paminėti

„Go Forward“ initiative to remember 100 
years of women‘s suffrage in Lithuania
© Zmones.lt
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LIETUVOS MOTERŲ RINKIMŲ TEISĖS  
100-METIS

A ktyviai dalyvaudamos moterų judėjimuose, rinkimų teisę Lietuvos 
moterys iškovojo vienos pirmųjų Europoje. 1918 metų lapkričio 2 d. 
Laikinosios konstitucijos pamatiniuose dėsniuose buvo įtvirtinta, kad 

visi valstybės piliečiai, nepaisant lyties, yra lygūs prieš įstatymą, o Steigiamasis 
Seimas renkamas visuotiniuose ir lygiuose rinkimuose. Konstitucijoje įtvirtintas 
lyčių lygybės principas atvėrė moterims lygias rinkimų teises su vyrais. Po metų 
ši teisė buvo įtvirtina Steigiamojo Seimo rinkimų įstatyme, kuriame buvo vie-
nareikšmiškai numatyta moterų teisė rinkti savo atstovus ir būti renkamoms. 
Netrukus šiomis teisėmis moterys ir pasinaudojo. 1920 m. į Steigiamąjį Seimą 
buvo išrinktos net 7 moterys parlamentarės.

2018 metais ši ypatinga data buvo paminėta įvairiomis inciatyvomis. Ta proga 
Lietuvos paštas išleido specialų pašto ženklą šiai sukakčiai įamžinti. O nevy-
riausybinių organizacijų ir moterų teisių aktyvistės sukūrė šventines atvirutes 
su istorine pirmųjų moterų parlamentarių nuotrauka ir viešos akcijos metu per 
šimtą jų išsiuntinėjo Lietuvos valstybės vadovams, žurnalistams ir kitų visuo-
menės grupių atstovams. Šią nuotrauką, primenančią ypatingą įvykį, lapkričio 
mėn. buvo galima matyti miestų reklaminiuose stenduose ir spaudoje. Šios ini-
ciatyvos autorė – moterų lyderystės organizacija „Go Forward“.

„Nacionalinės emancipacijos dienos“ iniciatyvinė grupė šimtmetį paminėjo 
viešos akcijos metu priėmusi Vasario 17-osios dienos deklaraciją, kviečiančią 
užtikrinti faktinę lyčių lygybę skirtingose gyvenimo srityse. Metų pabaigoje Ly-
gių galimybių plėtros centras pristatė 100-to Lietuvą kūrusių moterų portretų 
parodą ir internetinį jų biografijų archyvą. Prie šimtmečio minėjimo prisidėjo 
ir „Swedbank Lietuvoje“, kartu su partneriais paskelbęs socialinę akciją „Žalia 
šviesa“. 

100 YEARS OF WOMEN’S SUFFRAGE  
IN LITHUANIA

B y actively participating in women’s movements, Lithuanian women were 
one of the first ones to achieve their electoral rights in Europe. On 2 No-
vember 1918 the fundamental laws of the Provisional Constitution es-

tablished that all citizens of the State, irrespective of their gender, are equal 
before the law, and the Constituent Assembly of Lithuania is elected in uni-
versal and equal elections. The constitutional principle of gender equality has 
opened up equal rights for women in the elections. One year later, this right 
was enshrined in the Constituent Assembly of Lithuania Election Law, which 
explicitly provided for the right for women to elect their representatives and to 
be elected. Soon these women took advantage of these rights. In 1920 seven 
women MPs were elected to the Constituent Assembly of Lithuania.

In 2018 this special anniversary was celebrated through various initiatives. On 
this occasion, the Lithuania Post issued a special postage stamp to commemo-
rate this anniversary. Non-governmental organizations and women’s rights ac-
tivists have created festive postcards with a historical photo of the first female 
parliamentarians and sent them to the Lithuanian Heads of State, journalists 
and other public groups during a public campaign. The aforementioned pho-
to, dedicated to this special event, could be seen hanging on city billboards in 
November. The author of this initiative is the “Go Forward” Women’s Leadership 
Organization.

The “National Emancipation Day (Lith. “Nacionalinės emancipacijos diena”) Ste-
ering Group commemorated the centenary’s declaration of February 17th by 
calling for genuine gender equality in different areas of life. At the end of the 
year the Center for Equality Advancement presented 100 portraits of women 
who created Lithuania and an online archive of their biographies. “Swedbank 
Lithuania” has also contributed to the celebration by  announcing a social cam-
paign “Green Light” (Lith. “Žalia šviesa”).
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Kairėje – moterys, pastarąjį dvidešimtmetį prisidėjusios prie lyčių lygybės 
įtvirtinimo Lietuvoje (laikraščio „Moters pasaulis“ fragmentas, 1995)

On the left – women, who have significantly contributed to gender equa-
lity in Lithuania in the last 20 years (newspaper “Women’s World”, 1995) 
@ Martynas Ambrazas
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MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ 
ĮSTATYMO 20-METIS

P raėjusiais metais buvo minimas dar vienas lyčių lygybei reikšmingas įvy-
kis, kai 1998 m. gruodžio 1 d. Seimas priėmė iki šiol galiojantį Moterų ir 
vyrų lygių galimybių įstatymą. Tai buvo pirmasis toks teisės aktas Centri-

nėje ir Rytų Europoje, atskirai reglamentuojantis moterų ir vyrų lygias galimy-
bes. Pagal įstatymą, diskriminacija dėl lyties uždrausta valstybės ir savivaldybių 
institucijose, švietimo, mokslo ir studijų įstaigose, darbo santykių, prekių ir pas-
laugų bei organizacijų srityse. Tai buvo modernus, drąsus ir ambicingas lyčių 
lygybę užtikrinantis įstatymas.

Lapkričio 30 d. Seime Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Seimo 
Žmogaus teisių komitetu paminėjo šią sukaktį specialioje konferencijoje. Jos 
metu pranešėjai apžvelgė įstatymo atsiradimo istoriją, dvidešimties metų 
pasiekimus bei iššūkius, aptarė galimos lyčių lygybės politikos perspektyvas. 
Pagerbdama įstatymo iniciatorius, kūrėjus ir labiausiai lyčių lygybės srityje nu-
sipelniusius asmenis bei organizacijas, lygių galimybių kontrolierė Agneta Skar-
džiuvienė įteikė jiems padėkas. Už svarų ir istoriškai reikšmingą indėlį, pastarąjį 
dvidešimtmetį siekiant moterų ir vyrų lygių galimybių įtvirtinimo Lietuvos vi-
suomenei, pagerbtos žmogaus teisių gynėjos ir gynėjai, buvusios Seimo narės 
ir nariai, nusipelniusios mokslininkės ir mokslininkai.

20 YEARS OF LAW ON EQUAL 
OPPORTUNITIES FOR WOMEN AND MEN

A nother important event on gender equality was celebrated last year. 
On 1 December 1998 the Parliament adopted the Law on Equal Oppor-
tunities for Women and Men, which is still in force. It was the first legis-

lation of its kind in the Central and Eastern Europe on equal opportunities for 
men and women. Discrimination on the grounds of gender in state and muni-
cipal institutions, education, employment and occupation, provision of goods 
and services and membership in organizations is prohibited by the law. It was 
modern, brave and ambitious gender equality legislation. On November 30th 
the Office of the Equal Opportunities Ombudsperson together with the Com-
mittee on Human Rights celebrated this anniversary with a special conference 
in the Parliament. During this conference, the speakers reviewed the history of 
the law, its twenty years of implementation and its challenges. The prospects 
of future gender equality policy were discussed as well. The Equal Opportu-
nities Ombudsperson Agneta Skardžiuvienė honored proponents, legislators 
and gender equality advocates with certificates of appreciation within the fra-
mework of adopting this piece of important legislation 20 years ago. Human 
rights activists, former MPs and distinguished scientists were applauded for 
significant and historically important contributions to the consolidation of 
gender equality in Lithuania. 
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Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2017 laureatai su ly-
gių galimybių kontroliere Agneta Skardžiuviene

The winners of the National Equality and Diversity Awards 2017 with 
the Equal Opportunities Ombudsperson Agneta Skardžiuvienė
© Augustas Didžgalvis
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ŠEŠTIEJI NACIONALINIAI LYGYBĖS  
IR ĮVAIROVĖS APDOVANOJIMAI

Š iais metais apdovanojimai bus skiriami šiose kategorijose:

1.  Lyčių lygybės apdovanojimas

2. Tautų dialogo apdovanojimas

3. Vaivorykštės apdovanojimas

4. Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano amžius“

5. Įveiktos kliūties apdovanojimas

6. Religijų ir įsitikinimų įvairovės apdovanojimas

7. Atviros visuomenės piliečio apdovanojimas

8. Metų proveržio apdovanojimas.

6TH NATIONAL EQUALITY AND  
DIVERSITY AWARDS

This year the National Equality and Diversity Awards will be presented in 
the following categories:

1. Gender Equality Award

2.  Nations Dialogue Award

3.  Rainbow Appreciation Award

4. “The Best Age – My Age” Award

5. Overcoming Obstacles Award

6. Diversity of Religions and Beliefs Award

7. Open Society Citizen Award

8. Breakthrough of the Year Award.

11
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LYČIŲ LYGYBĖS APDOVANOJIMAS
GENDER EQUALIT Y AWARD

Lyčių lygybės apdovanojimas skiriamas už nestereotipi nio 
požiūrio į moteris ir vyrus sklaidą ir įtvirtinimą visuome-
nėje.

The Gender Equality Award is presented for the advance-
ment of non-stereotypical and progressive views towards 
women and men.

Portalas Nebegėda.lt – už drąsą kelti į viešumą nepatogias, 
bet labai reikalingas seksualumo, kūniškumo, lytinės sveika-
tos, lyčių lygybės temas. Portalo sumanytojos Beata Tiškevič 
ir Kotryna Bass imasi klausimų, apie kuriuos ilgą laiką buvo 
gėda kalbėti, kurių nedrįstame paklausti savo artimųjų, 
draugų, gydytojų, ir užpildo spragas, kurias palieka švietimo 
sistema ir konservatyvus auklėjimas. 2018 m. startavusio 
portalo komanda kuria vaizdo pokalbius, tinklalaidę, organi-
zuoja renginius, seminarus ir viešas diskusijas, turi elektroni-
nę parduotuvę.

Website “Nebegėda.lt” – for the courage to discuss uncom-
fortable but very necessary topics of sexuality, body, sexual 
health and gender equality. Website creators Beata Tiškevič 
and Kotryna Bass are taking upon questions that have been 
shameful to discuss for a long time, which we do not dare to 
ask our family, friends and doctors. Their answers fill in the 
gaps which were produced by the education system and con-
servative upbringing. Since 2018 website team has been pro-
ducing video chats, blogs, organizing events, seminars and 
public discussions. The website also has an online store.



13

Projektas „Moterys, kūrusios Lietuvos valstybę“– už is-
torinės atminties atnaujinimą, primenant Lietuvos valstybę 
kūrusias moteris. Šiuo projektu siekiama paneigti mitą, kad 
Lietuvos kultūrai ir valstybei buvo reikšmingas tik vyrų in-
dėlis, ir paversti moterų įnašą labiau matomu visiems. 100 
pasakojimų apie istorines moteris, iliustruotų jų portretais, 
buvo skelbiama socialiniuose tinkluose, skaitoma radijuje, 
eksponuojama parodose Lietuvoje ir Briuselyje, pristatoma 
per protmūšius. Moterų istorijomis ir portretais buvo papildy-
ta Valstybės pažinimo centro ekspozicija. Projekto autorius – 
Lygių galimybių plėtros centras.

Prof. Dalia Leinartė – už indėlį Lietuvoje ir pasaulyje ska-
tinant lyčių lygybę, aiškinant stereotipinio požiūrio į moters 
vietą visuomenėje priežastis ir tokio požiūrio žalą. 2018–
2019 m. D. Leinartė ėjo Jungtinių Tautų moterų diskrimina-
cijos panaikinimo (CEDAW) komiteto pirmininkės pareigas, 
šiuo metu yra šio komiteto narė. Daugiašalės diplomatijos is-
torijoje D. Leinartė yra pirmoji lietuvė, užėmusi tokias aukštas 
pareigas, ir pirmoji iš Rytų Europos, išrinkta į šį komitetą. Ji 
taip pat yra VDU profesorė. 2018 metais Tarptautinis valsty-
bės tarnautojų tinklas „Apolitical“ D. Leinartę įtraukė į šimto 
įtakingiausių pasaulio lyčių lygybės ekspertų sąrašą.

Project “Women Who Built Lithuania“ – for the renewal of 
historical memory, which reminds us of women who have built 
the Lithuanian statehood. This project aims to make contribu-
tions by women more visible and to deny the myth that only 
contributions by men were important to Lithuanian culture and 
statehood. One hundred stories about historical women were 
illustrated with their portraits, published on social networks, 
broadcasted on the radio, exhibited in Lithuania and Brussels, 
presented during trivia contests. The women’s stories were in-
cluded in the exposition of the Centre for Civil Education. The 
author of the project is the Center for Equality Advancement. 

Prof. Dalia Leinartė – for the contribution to promoting 
gender equality in Lithuania and across the globe, explaining 
reasons behind stereotypical views towards women in the so-
ciety and the damage of this kind of attitude. Dalia Leinartė 
is the former chairwoman and the current member of the UN 
Committee on the Elimination of Discrimination against Wo-
men (CEDAW). In the history of multilateral diplomacy, Dalia 
Leinartė is the first Lithuanian woman who reached such a 
high position within the framework of the Committee and 
the first Eastern European elected to this committee. In 2018 
the global network for public servants “Apolitical” included 
Dalia Leinartė in the list of the most influential gender equa-
lity experts in the world.

© Augustas Didžgalvis  

© Augustas Didžgalvis  
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Kūrybinė spektaklio „Nežinoma žemė. Šalčia“ komanda – 
už Lietuvos nacionalinio dramos teatro scenoje sukurtą subti-
lų ir spalvingą gyvenimo paveikslą, kuriame lenkai, lietuviai, 
baltarusiai, rusai ir kitų tautybių žmonės atskleidžia tikrąją 
etninę Lietuvos įvairovę. Šio dokumentinio teatro spekta-
klio pagrindas – Šalčininkų gyventojų pasakojimai, kuriuose 
persipina skirtingos krašto gyventojų problemos, kylančios 
ne dėl tautinių klausimų, o dėl iššūkių, susijusių su regio-
no izoliacija, gyventojų emigracija, ekonominiu atotrūkiu ir 
kontrabanda. Spektaklio režisierius – Jonas Tertelis. Projekto 
rėmėjas – Britų Taryba.

Team of Creative Performance “Unknown Land. Cold” 
(Lith. “Nežinoma žemė. Šalčia“) –  for a subtle and colorful 
picture of life on the stage of the Lithuanian National Drama 
theater, in which Poles, Lithuanians, Belarusians, Russians 
and people of other nationalities reveal the true ethnic di-
versity of Lithuania. The play by this documentary theater is 
based on the stories of residents in Šalčininkai, where diffe-
rent challenges by the citizens in the region are intertwined 
not because of national issues, but because of challenges 
related to isolation, emigration, economic inequalities and 
smuggling. The performance is directed by Jonas Tertelis. The 
project is sponsored by the British Council. 

TAUTŲ DIALOGO APDOVANOJIMAS
NATIONS DIALOGUE AWARD

Tautų dialogo apdovanojimas skiriamas už nuopelnus vei-
kiant tautinių bendruomenių integravimo, ksenofobijos, ra-
sinių, etninių stereotipų mažinimo procesuose.

The Nations Dialogue Award is presented for contributions 
to ethnic cooperation and the dismantling of xenophobia, 
as well as racial and ethnic stereotypes.

Apdovanojimą globoja Award presented by

© Augustas Didžgalvis  
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Jerzy Giedroyco fondo valdybos pirmininkas dr. Alvydas 
Nikžentaitis – už aktyvų Lietuvos ir Lenkijos bei Lietuvos ir 
Baltarusijos santykių gerinimą. 2018 metais Jerzy Giedroyco 
fondas kartu su A. Nikžentaičiu organizavo du tarptautinius 
forumus, skatinančius šių valstybių santykių gerinimo ir 
bend radarbiavimo perspektyvas. Balandžio mėn. vyko Lenki-
jos ir Lietuvos ekonomikos forumas „Strateginė partnerystė“, 
o spalio mėn. surengtas pirmasis visuomeninis Lietuvos ir 
Baltarusijos forumas „Kas mus jungia?“.

Chairman of the Board of Jerzy Giedroyc Foundation Dr Al-
vydas Nikžentaitis – for active participation in improving 
bilateral relations between Lithuania-Poland and Lithuania-
Belarus. In 2018 the Jerzy Giedroyc Foundation, together 
with Dr Alvydas Nikžientaitis, organized two international fo-
rums to promote the prospects for improving bilateral relati-
ons and cooperation. The Polish-Lithuanian Economic Forum 
“Strategic Partnership” (Lith. “Strateginė partnerystė”) took 
place in April. In October the first public forum of Lithuania 
and Belarus “What Unites Us?” (Lith. “Kas mus jungia?”) was 
organized.

© Augustas Didžgalvis  
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Vladimir Koltsov, literatūrinis susivienijimas „Logos“ – už 
meninį eilėraščių rinkinį rusų kalba „Čia – Lietuva...“, kuris 
skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Leidinyje 
surinkti eilėraščiai ir dailės darbai, skirti Lietuvos istorijai, 
žmonėms, miestams, Lietuvos gamtai. Knygoje pristatoma 
tiek lietuvių, tiek rusų poetų kūryba. Vladimir Koltsov yra 
dailininkas, sukūręs grafikos darbų ciklą „Skrenda kryžiai virš 
miesto...“, aktyviai dalyvaujantis Lietuvos tautinių bendrijų 
visuomeninėje veikloje, savo darbais fiksuojantis ir įamžinan-
tis Lietuvos tautinių mažumų paveldą.

Vladimir Koltsov, Literary Association “Logos” – for the 
artistic collection of poems in Russian language “This is Li-
thuania” (Lith. “Čia – Lietuva”), which is dedicated to the 
centenary of the restoration of the Lithuanian state. The 
publication contains poems and artwork dedicated to Lithu-
anian history, people, cities, and nature. The book presents 
the works of both Lithuanian and Russian poets. Vladimir 
Koltsov is an artist who has created a series of graphic works 
“Crosses Flying Over the City ...” (Lith. “Skrenda kryžiai virš 
miesto...”), actively participating in public activities of the 
Lithuanian national communities, recording and commemo-
rating the heritage of Lithuanian national minorities.
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VAIVORYKŠTĖS APDOVANOJIMAS
RAINBOW APPRECIATION AWARD

Vaivorykštės apdovanojimas skiriamas už nuopelnus LGBT* 
teisių atstovavimo srityje, mažinant homofobijos, transfobi-
jos ir bifobijos daromą žalą bei skatinant LGBT* atvirumą ir 
didesnę integraciją į visuomenę.

Rainbow Appreciation Award is presented for contributions 
to LGBT* human rights, the fight against homophobia, bip-
hobia and transphobia, and the promotion of social integra-
tion of the local LGBT* community.

Asociacija „Universiteto LGBT+ grupė“ – už siekį suburti 
Vilniaus universiteto LGBT+ žmones ir skatinti universiteto 
bendruomenės narių lygiavertiškumą bei visuomenės pagar-
bą žmogui. Įsteigta 2018 metais VU studentų bendruome-
nės, grupė vienija ne tik LGBT studentus, bet ir darbuotojus, 
alumnus bei juos palaikančius asmenis. Tai pirmoji Lietu-
voje universiteto viduje įsteigta LGBT bendruomenei skirta 
asociacija. 

University LGBT+ Group – for the purpose of bringing 
together LGBT+ people from Vilnius University and promoting 
equality and respect between members of the university 
community and society’s respect for the people. Established 
in 2018 by VU student community it unites not only LGBT 
students but also employees, alumni and supporters. It is the 
first association in Lithuania for LGBT community established 
within the university.

© Augustas Didžgalvis  
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Akcija „Tepadeda Jums Dievas“ – už visuomenės paskati-
nimą solidariai reaguoti į neapykantos LGBT asmenims sklei-
dimą. 2018 metų rudenį Lietuvos gyventojų pašto dėžutes 
pasiekė vienos organizacijos masiškai platinta peticija, kuria 
raginta uždrausti 2019 m. birželį vyksiančias LGBT eitynes 
„Baltic Pride“, o apie LGBT asmenis atsiliepta ypač žeminančia 
kalba. Atsakydamas į tai, Lietuvos žmogaus teisių centras su-
rengė ironišką akciją – pakvietė žmones peticijas siųsti atgal, 
ant jų užklijavus arba nupiešus vaivorykštės spalvų širdutes 
su užrašu „Tepadeda Jums Dievas“.

Konstitucinio Teismo byla dėl leidimo tos pačios lyties 
partneriui gyventi Lietuvoje gavimo – už Lietuvos piliečio 
ir Baltarusijos piliečio ryžtą teisinėmis priemonėmis siekti 
leidimo tos pačios lyties partneriui gyventi Lietuvoje užsie-
nyje sudarytos santuokos pagrindu. Partnerių pradėta byla 
nukeliavo net iki Konstitucinio Teismo, kur buvo priimtas 
jiems palankus sprendimas. Šis sprendimas įvertintas kaip 
reikšmingas ne tik šiai tos pačios lyties šeimai, bet ir visai 
vietos LGBT bendruomenei, nes kartą ir visiems laikams už-
baigė teisines diskusijas apie tai, ar tos pačios lyties poros yra 
šeima. Teisiniai atstovai byloje buvo prof. Vytautas Mizaras, 
Agnė Litvinaitė, Marius Grucė.

The Campaign “May the God Bless You” – for public en-
couragement to jointly respond to hate speech against LGBT 
people. In 2018 Lithuanian citizens received mass mailing 
petition through the post, which was calling on banning the 
“Baltic Pride” March for Equality in June 2019. The petition 
also described LGBT people in humiliating language. In res-
ponse to this activity, the Lithuanian Center for Human Rights 
organized an ironic campaign, which invited people to deliver 
back hateful petitions by sealing or drawing rainbow-colored 
hearts on them with the slogan “May the God Bless You”.

Constitutional Court Case regarding Residence Permit 
for Same-Sex Spouse – for determination by a Lithuanian 
citizen and his same-sex Belorussian spouse to challenge a 
refusal by the national authorities to issue residence permit 
on the grounds of same-sex marriage concluded abroad. The 
case reached the Constitutional Court, which delivered a fa-
vorable judgment. This judgment is very important not only 
to this particular same-sex family but also to the whole LGBT 
community, as it conclusively solves legal discussion on whe-
ther same-sex families are protected under the constitutional 
concept of “family life”. Prof. Vytautas Mizaras, Agnė Litvinai-
tė and Marius Grucė were legal representatives in the case. 

© Augustas Didžgalvis  
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APDOVANOJIMAS „GERIAUSIAS AMŽIUS – MANO AMŽIUS“
“ THE BEST AGE – MY AGE” AWARD

Apdovanojimas  „Geriausias amžius – mano amžius“ skiria-
mas už iniciatyvą, skatinančią realizuoti savo potencialą ir 
tikslus darbe, laisvalaikiu ar užsiimant visuomenine veikla, 
nepaisant stereotipų apie jauną ar vyresnį amžių, už nuopel-
nus vienijant įvairaus amžiaus žmonių kartas.

“The Best Age – My Age” Award is presented for initiati-
ves that promote the realization of people’s potential and 
goals in work, leisure or communal work in spite of stere-
otypes about young or old age, and for intergenerational 
cooperation. 

Projektas „Choose Klaipėda“ – už 2018 metais Klaipėdos 
miesto ir jaunimo iškovotą Europos jaunimo sostinės 2021 
titulą. Uostamiestis taps pirmąja Europos jaunimo sostine 
Šiaurės ir Baltijos jūros regione. Klaipėda įgyvendins iš 9 
skirtingų platformų sudarytą programą, kurios pagrindi-
nis tikslas – atskleisti jaunimo potencialą ir tapti jaunimui 
draugiškiausiu, atviru, bendradarbiaujančiu miestu Baltijos 
jūros regione. Programos kryptys – įtraukti jaunimą į jiems 
aktualių klausimų sprendimą, skatinti domėtis politika, orga-
nizuoti pilietines iniciatyvas, kurti saugią terpę visiems (LGBT 
bendruomenei, tautinėms mažumoms, jaunimui su negalia), 
vykdyti švietėjiškas veiklas lyčių lygybės tema.

Project “Choose Klaipėda” – for the title of the European 
Youth Capital 2021, which was won by Klaipėda city and its 
youth. The port will become the first European youth capital 
in the North and the Baltic Sea region. Klaipėda will imple-
ment a program with 9 different platforms which seek to un-
lock the potential of young people and to become the most 
youth-friendly, open and cooperative city in the Baltic Sea 
region. Directions of the program are to involve young people 
in solving issues that are relevant to them, to promote inte-
rest in politics, to organize civic initiatives, to create safe envi-
ronment for everyone (LGBT community, national minorities, 
youth with disabilities) and to carry out educational activities 
on gender equality. 

© Augustas Didžgalvis  
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Kristina ir Marius Čiuželiai – už netradicinį žvilgsnį į seną 
žmogų ir senatvės stereotipų laužymą. Kristinos ir Mariaus 
Čiuželių įkurtas „M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas“ nuo 
2016 metų vysto „Sidabrinę liniją“ – tai draugystė ir bendra-
vimas telefonu vienišiems senoliams. 2018 metais drauge su 
partneriais įgyvendino projektą „100 metų kartu“, fotografijo-
mis bei dokumentinio kino kadrais pasakojantį bendraamžių 
ir jų artimųjų atsiminimus ir gyvenimo istorijas; filmas pripa-
žintas žiūroviškiausiu festivalio „Kino pavasaris 2018“ filmu. 
Fondas siekia, kad Lietuva taptų šalimi, kur kiekvienam būtų 
gera senti, todėl tuo tikslu vysto „Draugiškos šalies senatvei“ 
judėjimą.

„Rimi Lietuva“, kampanija #AmžiusNesvarbu – už kūrybiš-
ką ir jautrų būdą atkreipti visuomenės dėmesį į sunkumus, su 
kuriais susiduria darbo ieškantys brandaus amžiaus žmonės. 
„Rimi Lietuva“ socialinis eksperimentas „#AmžiusNesvarbu” 
tapo įkvėpimu ne tik visuomenei, bet ir darbdaviams. Sukurtą 
filmuką peržiūrėjo, juo dalijosi ir komentavo apie pusė milijo-
no žmonių. Pasak „Rimi“, „#AmžiusNesvarbu” kampanija gimė 
iš noro dalintis savo sėkminga patirtimi bei padrąsinti darbo 
ieškančius vyresnius žmones. Net trečdalis „Rimi“ darbuotojų 
yra vyresni nei 50 metų, juos įmonė įvardija kaip atsakingus, 
darbščius ir dėmesingus darbuotojus.

Kristina and Marius Čiuželiai – for an unconventional 
perspective towards elderly people and stereotyping on the 
grounds of age. Founded by Kristina and Marius Čiuželiai, the 
“M. Čiuželis Charity and Support Foundation” has been deve-
loping the „Silver Line“ since 2016. It is a friendship and te-
lephone communication for lonely elders. In 2018, together 
with partners, the foundation implemented the project “100 
Years Together” that depicted memories and life stories of 
peers and their relatives by means of photographs and docu-
mentaries. “The film won the audience choice award during 
the Vilnius International Film Festival “Kino pavasaris 2018”.” 
The Foundation seeks to make Lithuania a great country to 
grow old. For this purpose, it is developing a “Friendly Coun-
try for Old Age” movement.

Campaign by “Rimi Lithuania” #AmžiusNesvarbu  
(#AgeIsNotRelevant) – for a creative and sensitive ap-
proach towards raising awareness about difficulties faced by 
elderly job-seekers. This social experiment by “Rimi Lithuania” 
has become an inspiration not only for the general public but 
also for employers. The developed social campaign reached 
an audience of half a million. According to “Rimi Lithuania”, 
the campaign was born from the idea to share their succes-
sful experiences and encourage elderly job seekers. Even one-
third of Rimi’s employees are over 50 years old. The company 
considers them to be as exceptionally responsible, diligent 
and attentive employees.

© Augustas Didžgalvis  
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ĮVEIKTOS KLIŪTIES APDOVANOJIMAS
OVERCOMING OBSTACLES AWARD

Įveiktos kliūties apdovanojimas skiriamas už fizinės, soci-
alinės, kultūrinės, požiūrio ir (ar) kitokios kliūties sėkmingą 
įveikimą, užtikrinant žmonių su negalia orų gyvenimą ir da-
lyvavimą visuomenėje.

The Overcoming Obstacles Award is presented for outstan-
ding accomplishments towards deconstructing physical, 
social, cultural and other obstacles that people with disabi-
lities face in securing dignified lives and integration in our 
society.

Festivalis „Nepatogus kinas“, filmo „Sengirė“ seansas 
neregiams – už pirmą kartą kino teatre ir filmų festivalyje 
neregiams ir silpnaregiams pritaikytą seansą. Festivalio filmo 
„Sengirė“ seanse buvo naudojamas garsinis vaizdavimas, kai, 
pasitelkiant sinchroninį pasakojimą, ausinėse balsu atkuriami 
ekrane matomi vaizdai. Kadangi buvo naudojamos ausinės, 
seanse neregiai ir silpnaregiai galėjo dalyvauti drauge su ki-
tais žiūrovais. Taip pritaikytas filmas yra pirmas toks atvejis 
Lietuvos kino teatrų istorijoje, griaunantis stereotipą, kad ki-
nas negali būti prieinamas neregintiems žmonėms.

Festival “Inconvenient Films” (Lith. “Nepatogus Kinas”) 
and It’s Accommodation of the Screening of the Movie “The 
Ancient Woods” (Lith. “Sengirė”) for People with Visual 
Impairment – for the accomodation of the movie screening 
for people with visual impairment. The movie was screened by 
using special soundtrack, when images on the screen are nar-
rated by voice-over. As the accommodation was implemented 
through headphones, both people with visual impairment 
and good eyesight could participate in the screenings. This 
kind of accommodation is the first of its kind in the history 
of Lithuanian cinema, challenging the stereotype that movie 
screenings cannot be enjoyed by people with impaired vision. 

© Augustas Didžgalvis  
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Restoranas „Pirmas blynas“ ir jo įkūrėjas Timas van Wij-
kas – už verslą, kurio socialinė misija – padėti žmonėms, 
turintiems negalią, įsitvirtinti visuomenėje ir susirasti darbą. 
Vilniuje įsikūręs „Pirmas Blynas“ – tai pirmasis restoranas Lie-
tuvoje, kuris įdarbina žmones su negalia. Restoranas ne tik 
teikia maitinimo paslaugas, bet ir organizuoja socialinius bei 
mokomuosius renginius, tokiu būdu skatindamas visuomenę 
atviriau priimti turinčiuosius negalią, permąstyti išankstines 
nuostatas.

Ramunė Šidlauskaitė ir Edmundas Buklys – už pilietišką 
kovą dėl rinkimų prieinamumo žmonėms su negalia. 2018 
metais Ramunė ir Edmundas laimėjo bylą prieš Vyriausiąją 
rinkimų komisiją (VRK)  ir Vilniaus miesto bei Vilniaus rajono 
savivaldybes dėl 2016 metų rinkimuose neužtikrintų sąlygų 
dalyvauti negalią turintiems žmonėms. Tai svarbus preceden-
tas neįgaliųjų teisių srityje, nes tokia byla buvo laimėta pirmą 
kartą, taip pat buvo priteistas žalos atlyginimas dėl visuome-
ninių paslaugų nepritaikymo žmonėms su negalia. Teismo 
sprendimas paskatino savivaldybes ir VRK ateinantiems rin-
kimams ruoštis itin atidžiai, bei inicijuoti rinkiminių apylinkių 
pritaikymą.

Restaurant “The First Pancake” (Lith. “Pirmas Blynas”) 
and It’s Founder Tim Van Wijk – for a business with social 
mission to help people with disabilities to establish themsel-
ves in society and to find an employment. Located in Vilnius, 
“The First Pancake” is the first restaurant in Lithuania that 
employs people with disabilities. The restaurant not only pro-
vides catering services but also organizes social and educa-
tional events, thus encouraging the general public to accept 
disabilities more openly and to rethink their prejudices. 

Ramunė Šidlauskaitė and Edmundas Buklys – for strategic 
litigation efforts to make voting accessible for people with 
disabilities. In 2018 Ramunė and Edmundas won a strategic 
litigation case against the Central Electoral Commission and 
the Vilnius City and Vilnius District Municipalities for inacces-
sible voting facilities for people with disabilities during the 
elections. This is an important step in the area of rights for 
people with disabilities, as the applicants have not only won 
the case, but also received monetary compensation for the 
violation of their rights. The judgment has encouraged the 
Central Electoral Commission and the municipalities to pre-
pare for the upcoming elections with particular caution and 
to accommodate voting facilities accordingly. 

© Augustas Didžgalvis  
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LIETUVOS  
ĮVAIROVĖS CHARTIJA

SOPA

Įvairovės chartijos narių priėmimas paremtas atvirumo principu, minimalių standartų 
atitikimu ir organizacijos siekiu laikytis bei organizacinėje kultūroje aktyviai taikyti Char-
tijos nuostatas. Kviečiame tapti nariais, kuriems siūlome:

– Pagerinti įvairovės valdymą organizacijoje

– Įsivertinti savo organizaciją ir mokytis kartu

– Dalintis patirtimi bei praktikomis

– Pagerinti savo kaip darbdavio įvaizdį

– Prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo vietoje ir visuo-
menėje.augiau informacijos:  www.ivairove.lt

Įvairovės chartija – tai iniciatyva, vienijanti organizacijas, kurios, pasirašydamos char-
tijos dokumentą, įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes darbo vietoje nepriklausomai 
nuo asmens amžiaus, lyties, negalios, rasės, etninės kilmės ar tautybės, seksualinės 
orientacijos ir lytinės tapatybės bei religinių įsitikinimų, siekia sustiprinti įvairovės val-
dymą bei kurti draugišką ir įtraukią darbo aplinką. 

Siekdamos prisidėti prie lygybės ir socialinės įtraukties užtikrinimo darbo vietoje ir vi-
suomenėje, organizacijos „Diversity Development Group“ ir „SOPA“ 2018 m. spalio 3 d. 
įsteigė Lietuvos Įvairovės chartiją, kurią pasirašė beveik 30 organizacijų, tarp kurių – 
didelės ir tarptautinės Lietuvoje veikiančios įmonės, taikančios įvairovės valdymo poli-
tiką, bei mažos ir vidutinės organizacijos, siekiančios kurti įtraukią darbo aplinką. Įsteig-
dama Chartiją Lietuva tapo 22-ąja šalimi Europos Sąjungoje, prisijungusia prie Europos 
Komisijos koordinuojamos Įvairovės chartijų platformos. Daugiau informacijos:  www.ivairove.lt
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LITHuAnIAn 
DIVeRSITy CHARTeR

The acceptance of new Diversity Charter members is based on the principle of open-
ness, compliance with a set of minimum standards, and an objective to conform to the 
stipulations of the Diversity Charter and apply them in the organisational culture.

We invite you to become members with the following benefits:

– Improved diversity management in the organisation

– Self-assessment of the organisation and shared learning

– Sharing experience and practices

– Improved self-image as an employer

– Contributing to the assurance of equality and social inclusion in the workplace 
and in the society.

More information on  www.diversity.lt
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The Diversity Charter is an initiative that unites organisations that, by signing the 
Charter document, commit to ensuring equal opportunities in the workplace regard-
less of the person’s age, gender, disability, race, ethnic origin or nationality, sexual 
orientation and gender identity, and religious beliefs, seek to reinforce diversity mana-
gement, and create a friendly and inclusive working environment.

To contribute to ensuring equality and social inclusion at the workplace and in the 
society, in 2018 Diversity Development Group and SOPA launched the Lithuanian Di-
versity Charter, which has been signed by nearly 30 organisations, among them are 
large and international companies operating in Lithuania applying diversity manage-
ment policy, as well as small and medium organizations seeking to create an inclusive 
work environment. By launching the Charter, Lithuania became the European Union’s 
22nd country to acede to the Diversity Charter platform coordinated by the Europe-
an Commission.
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RELIGIJŲ IR ĮSITIKINIMŲ ĮVAIROVĖS APDOVANOJIMAS
DIVERSITY OF RELIGIONS AND BELIEFS AWARD

Religijų ir įsitikinimų įvairovės apdovanojimas skiriamas as-
meniui, organizacijai, idėjai ar projektui, kuris prisidėjo prie 
religijos ir sąžinės laisvės principo įtvirtinimo ir sklaidos bei 
religijų ir įsitikinimų įvairovės pažinimo bei priėmimo skati-
nimo Lietuvoje.

The Award for Diversity of Religions and Beliefs is presented 
to a person, an organization, an idea or a project contribu-
ting to the advancement and strengthening of freedom of 
conscience and beliefs and the promotion of diversity of re-
ligions, beliefs, and tolerance in Lithuania.

Kunigas Evaldas Darulis – už veiklą, kuria siekiama, kad 
kiekvieno save krikščioniu laikančio žmogaus požiūris į LGBT+ 
asmenis būtų pagarbus, taktiškas ir nediskriminuojantis. 
Atsiliepiant į Šventojo Tėvo dokumentą, kviečiantį į bažnyčią 
priimti gėjus, klebono E. Darulio iniciatyva Vilniaus Bernardinų 
parapijoje buvo įsteigta bene vienintelėje Lietuvoje LGBT+ 
asmenų grupė. Kunigas E. Darulis teikia pagalbą parapijai 
priklausančių homoseksualių, translyčių asmenų tėvams ir 
šeimoms. Jis ypač daug dėmesio skiria įvairioms socialinėms 
iniciatyvoms, rūpinasi visuomenės atstumtais žmonėmis, 
eko logija, gamtos išsaugojimu ir kt.

Evaldas Darulis, the Priest – for the efforts to achieve that 
every person, who considers oneself to be a Christian, would 
nurture a respectful, tactful and non-discriminatory attitude 
towards LGBT+ people. In response to the document by the 
Holy Father, inviting the Church to accept gay people, the 
priest Darulis has established the first group for LGBT+ people  
within the framework of the Lithuanian Catholic Church in 
the Parish of Bernardinai. The priest is assisting parents and 
families of LGBT+ persons, who are visiting the parish. He 
also pays special attention to various social initiatives, takes 
care of the marginalized communities, ecology, nature and 
other important topics. 

© Augustas Didžgalvis  
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Dizaineris Robertas Kalinkinas – už apgintą įsitikinimų 
įvairovę ir saviraiškos laisvę. 2018 metų sausio mėnesį R. Ka-
linkinas laimėjo bylą Europos Žmogaus Teisių Teisme, kur 
buvo konstatuota, kad Lietuva nepagrįstai apribojo dizaine-
rio drabužių reklamą su Jėzaus ir Marijos personažais. Stras-
būro teisėjai konstatavo, kad Lietuvos institucijos „absoliutų 
pirmumą teikė tikinčiųjų jausmų apsaugai, bet tinkamai ne-
atsižvelgė į pareiškėjų įmonės teisę į saviraiškos laisvę“. Šis 
tarptautinio teismo sprendimas prisidėjo teisiškai užtikrinant 
įsitikinimų įvairovę Lietuvoje.

„Atrask Raseinius“ vadovas Arnas Zmitra – už kultūrinio 
paveldo atgaivinimą, prisidedant prie religinės įvairovės 
skatinimo. 2018 m. A. Zmitra inicijavo Raseinių stačiatikių 
Švč. Trejybės cerkvės sutvarkymą, rūpinosi bokšto pritaikymu 
lankyti ir jo atvėrimu visuomenei. Nuo 1870 m. mieste stovin-
ti cerkvė raseiniškiams primena, jog čia gausiai gyventa or-
todoksų (stačiatikių). Raseinių stačiatikių bendruomenė yra 
puikus pavyzdys, kaip religijos gali sugyventi po vienu stogu. 
Nuo XX a. 6 deš. okupacinei valdžiai nugriovus Raseinių liu-
teronų kirchę, bendruomenė prisiglaudė miesto stačiatikių 
cerkvėje, kuri tapo bene vienintele cerkve Lietuvoje, kurioje 
meldžiasi dvi konfesijos.

Designer Robert Kalinkin – for defending diversity of beliefs 
and freedom of expression. In January 2018 Robert Kalinkin 
won a case before the European Court of Human Rights. The 
international tribunal stated that Lithuania had disproportio-
nately interfered through banning an advertising campaign, 
featuring the characters of Jesus and Holy Mary. According 
to the Strasbourg court, “the authorities gave absolute pri-
macy to protecting the feelings of religious people, without 
adequately taking into account the applicant company’s right 
to freedom of expression”. This judgment has significantly 
contributed to securing the diversity of beliefs in Lithuania.

Arnas Zmitra, Head of “Discover Raseiniai” (Lith. “Atrask 
Raseinius”) – for revitalizing cultural heritage and contribu-
ting to promotion of religious diversity. In 2018 Arnas Zmitra 
initiated the restoration of the Orthodox Church of the Holy 
Trinity in Raseiniai, took care of customizing the tower and 
opening it for visitors. Since 1870, the church in Raseiniai has 
been a witness of many Orthodox residents in the area. The 
Orthodox community in Raseiniai is a great example of how 
different religions can live together under one roof. After the 
demolition of the Raseiniai Lutheran Church by the occupying 
authorities in the 1960s, the community has settled in the 
Orthodox Church of the city. It is the only church in Lithuania 
where two denominations pray togehter.

© Augustas Didžgalvis  
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ATVIROS VISUOMENĖS PILIEČIO APDOVANOJIMAS
OPEN SOCIETY CITIZEN AWARD

Atviros visuomenės piliečio apdovanojimas skiriamas už 
drąsų ir nuoseklų demokratinių vertybių puoselėjimą savo 
darbo, socialinėje bei visuomeninėje aplinkoje.

The Open Society Citizen Award is presented in recognition 
of courageous fostering of democratic values in one’s busi-
ness, social or public environment.

Jurgis Didžiulis – už nuoseklų aktyvios pilietinės pozicijos 
laikymąsi norint išsaugoti Vilniaus miesto Reformatų skverą 
ir palaikant mokytojų streiką. J. Didžiulis savo veikloje nuolat 
akcentuoja demokratinių vertybių puoselėjimą, pilietinės vi-
suomenės svarbą. Jis aktyviai dalyvauja įvairiose iniciatyvose 
ir projektuose, keldamas žmogaus teisių ir laisvių klausimus 
į viešumą.

Jurgis Didžiulis – for consistently articulating an active civic 
position in order to protect the Reformers’ Square in Vilnius 
and supporting teachers’ strike. In his work, Jurgis Didžiulis 
constantly emphasizes the promotion of democratic values 
and the importance of civil society. He actively participates in 
various initiatives and projects, publicly raising awareness on 
human rights and freedoms.

Apdovanojimą globoja Award presented by
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Programos „Socialinis sufleris“ vadovas Žilvinas Mažei-
kis – už socialinio atsparumo, solidarumo ir pozityvios ly-
derystės skatinimą jaunimo bendruomenėse. Programa 
skir tingų miestų jaunimo bendruomenėms padeda spręsti 
tokias sudėtingas problemas kaip socialinė atskirtis, didelis 
savižudybių skaičius, patyčios. Jos metu vyksta įvairūs kolek-
tyviniai užsiėmimai, mokymai, susitikimai, filmų peržiūros, 
skatinantys aktyvaus dalyvavimo kultūrą ir demokratines 
vertybes. Programa vykdoma daugiau nei dvidešimtyje Lie-
tuvos miestų ir gyvenviečių.

Socialinė iniciatyva „Skolinu savo balsą“ – už stigmos, su-
sijusios su ŽIV, ir sergančiųjų socialinės atskirties mažinimą. 
Šiam tikslui buvo įgyvendinta iniciatyva „Skolinu savo balsą“, 
į kurią įsitraukė ir savo balsą ŽIV užsikrėtusių žmonių isto-
rijoms skolino Algis Ramanauskas-Greitai, Rasa Tapinienė, 
Giedrius Savickas, Giedrė Kilčiauskienė. Šie žinomi žmonės, 
kurių lūpomis prabilo ŽIV užsikrėtę asmenys, išreiškė savo 
empatiją ir skatino atkreipti visuomenės dėmesį į spręsti-
nas ŽIV problemas mūsų visuomenėje. Socialinės iniciatyvos 
part neriai – koalicija “Galiu gyventi” ir sveikatos priežiūros 
bendrovė „GSK Lietuva“.

Žilvinas Mažeikis, Head of the Program “Social Suffler” 
(Lith. “Socialinis Sufleris”) – for promoting social resilien-
ce, solidarity and positive leadership in youth communities. 
The program helps young people in different cities to solve 
complex problems such as social exclusion, high suicide rates, 
bullying. It involves a variety of collective activities, training, 
meetings, film screening that promote participatory cultu-
re and democratic values. The program is run in more than 
twenty cities and settlements in Lithuania.

Social Initiative “I am Borrowing You My Voice” (Lith. “Sko-
linu savo balsą”) – for reducing stigma and social exclusion 
around HIV. For this purpose, the initiative “I am Borrowing 
You My Voice” was implemented. Algis Ramanauskas-Greitai, 
Rasa Tapinienė, Giedrius Savickas, Giedrė Kilčiauskienė have 
“borrowed” their voices for the stories of people living with 
HIV. These well-known people, who told the stories of people 
who have HIV, have expressed their empathy and encouraged 
public attention to HIV issues in our society. The social initiati-
ve was implemented in cooperation with the coalition “I Can 
Live” (Lith. “Galiu gyventi”) and the healthcare company “GSK 
Lithuania”.

© Augustas Didžgalvis  
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Įvairovės chartija – už diskriminacijos prevencijai, įvairo-
vės valdymui ir socialinės įtraukties skatinimui suvienytas 
organizacijas. Įvairovės chartija yra iniciatyva, jungianti or-
ganizacijas, kurios įsipareigoja užtikrinti lygias galimybes 
darbo vietoje, stiprinti įvairovės valdymą ir kurti draugišką 
bei įtraukią darbo aplinką. Lietuvos chartiją 2018 m. įsteigė 
„Diversity Development Group” ir „SOPA”, ją pasirašė be-
veik 30 organizacijų. Lietuva yra 22-oji ES šalis, prisijungusi 
prie Europos Komisijos koordinuojamos „Įvairovės chartijų“  
platformos.

Diversity Charter – for uniting private sector organizations 
to prevent discrimination, manage diversity, and promote so-
cial inclusion. The Diversity Charter is an initiative that brings 
together organizations committed to ensuring equal oppor-
tunities at workplace, strengthening diversity management 
and creating friendly and inclusive working environment. The 
Lithuanian Charter was established in 2018 by the “Diversity 
Development Group” and “SOPA”, and has been already signed 
by nearly 30 organizations. Lithuania is the 22nd EU country 
to join the Diversity Charter Platform coordinated by the Eu-
ropean Commission.

METŲ PROVERŽIO APDOVANOJIMAS
BREAKTHROUGH OF THE YEAR AWARD

Metų proveržio apdovanojimas skiriamas už plačiai nuskam-
bėjusį, prie įvairovės ir lygybės skatinimo visuomenėje prisi-
dėjusį poelgį, darbą, iniciatyvą, kūrinį ir panašiai.

The Breakthrough of the Year Award is presented in reco-
gnition of widely publicized ideas, initiatives and works that 
promoted diversity and equality in society.

© Augustas Didžgalvis  
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Portalas manoteises.lt, akcija #IšneškiteGražulį – už pi lie-
tinio solidarumo peticiją, pasipriešinant Seimo nario pasky rimui 
į Seimo komitetą. 2018 metų rugsėjį portalas manoteises.lt 
paskelbė peticiją „#IšneškiteGražulį“, raginusią iš Žmogaus 
teisių komiteto pašalinti Seimo narį Petrą Gražulį, žinomą dėl 
savo prieš LGBT asmenis, moteris ir kitas visuomenės grupes 
nukreiptų pažiūrų reiškimo. Peticija konsolidavo šiuo sprendi-
mu pasipiktinusius žmones ir surinko per 17 000 parašų. Taip 
pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje visuomenė 
pasipriešino Seimo nario skyrimui į vieną arba kitą komitetą 
bei parodė, kad žmogaus teisės nėra visuomenę menkai do-
minantis klausimas.

Campaign #IšneškiteGražulį (#DeportGražulis) by Por-
tal manoteises.lt – for civic solidarity petition against an 
appointment of the MP to the parliamentary committee. In 
September 2018 the portal manoteises.lt published a peti-
tion #IšneškiteGražulį, which encouraged the removal of the 
MP Petras Gražulis form the Committee on Human Rights be-
cause of his extreme views against LGBT people, women and 
other socially vulnerable groups. The petition united indivi-
duals dissatisfied with this decision and collected over 17 000 
signatures. For the first time in the history of independent 
Lithuania the society opposed the appointment of the MP to 
the Committee and showed that human rights are an impor-
tant matter of public interest.

© Augustas Didžgalvis  

Prof. Milda Ališauskienė – už aktyvias organizacines pa-
stangas rengiant 2018 m. gruodžio 10 d. įvykusį pirmąjį 
Nacionalinį žmogaus teisių forumą. Jo metu visuomenė dis-
kutavo apie žmogaus teises ir tai, ką galime padaryti, jog Lie-
tuvoje būtų gera gyventi visų tautybių, rasių, tikėjimų, lyčių, 
socialinių padėčių žmonėms. Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorės M. Ališauskienės pastangų dėka renginys sutelkė 
valstybės, nevyriausybines ir verslo organizacijas bei tarp-
tautinę bendruomenę, jį aplankė virš 500 dalyvių. Forumas 
sulaukė didžiulio žiniasklaidos dėmesio.

Professor Milda Ališauskienė – for active efforts in organi-
sing the first National Human Rights Forum on 10 December 
2018. During the Forum, the society discussed various human 
rights issues  and how we all could make it better for people 
of all nationalities, races, faiths, genders and social situations 
in Lithuania. Thanks to the efforts of Professor Ališauskienė 
from Vytautas Magnus University, the event brought together 
state, non-governmental, private sector organizations and 
international community with over 500 participants in total.

Socialinė kampanija „Palaikyk“ – už atkreiptą visuome-
nės dėmesį į paplitusį smurtą patyrusių moterų kaltinimą ir 
valstybės institucijų atsakomybę. Nors kai kurios visuomenės 
grupės ir institucijos kampaniją laikė kontroversiška, prin-
cipinė lygių galimybių kontrolierės pozicija leido užtikrinti, 
kad klausimai dėl aukų kaltinimo būtų aptariami aukščiau-
siu politiniu lygiu. Kampanija sulaukė 9 Seimo narių, beveik 
50 nevyriausybinių organizacijų ir pačių smurtą išgyvenusių 
moterų viešo palaikymo. Reklamą teigiamai įvertino Europos 
lygybės institucijos.

Social campaign “Support Survivors” (Lith. “Palaikyk”) – 
for raising awareness about victim blaming of survivors of 
domestic violence and responsibility of domestic authorities. 
Despite the fact that some groups in the society and instituti-
ons considered the campaign to be controversial, the principle 
position by the Equal Opportunities Ombudsperson ensured 
that the topic on victim blaming was discussed at the highest 
political level. The campaign was supported by 9 MPs, nearly 
50 NGOs and survivors of domestic violence. The campaign 
was endorsed by the European equality bodies.
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„Swedbank“ yra vienas didžiausių Lietuvos komercinių bankų, ku-
ris savo veiklą grindžia socialinės atsakomybės principais ir tva-
raus  vystymosi siekiais. Tvarumas yra užkoduotas banko vertybėse 

ir mi sijoje: sudaryti galimybę gyventojams, įmonėms ir visuomenei augti. 
„Swedbank“ tiki, kad visuomenės augimas neįmanomas be lygių galimybių, 
įtraukties bei pagarbos įvairovei, o verslas gali ir turi tapti ta jėga, kuri paska-
tins socialinę pažangą. Organizacija dar 2015 m. pasitvirtino „Lyčių lygybės ir 
įvairovės politiką“. Per kelis metus aktyvaus darbo bankas sumažino atlygio 
skirtumą tarp tas pačias pareigas einančių vyrų ir moterų iki 1 % bei pasiekė, 
kad visų lygių vadovų vyrų ir moterų santykis būtų 40/60. Siekdamas skatinti 
pozityvius pokyčius visuomenėje, „Swedbank“ aktyviai pasisako lygių galimy-
bių ir įvairovės temomis viešumoje, globoja ir prisideda prie įvairių iniciatyvų 
bei renginių, kurie skatina socialinį progresą ir kuria atviresnę, pažangesnę 
bei įtraukią visuomenę.

“Swedbank” is one of the biggest commercial banks in Lithuania, 
which integrates principles of social responsibility and sustainable 
development in its operations. Sustainability is grounded in the 

mission of “Swedbank” – to enable people, business and society grow. The 
bank believes that growth is only possible when equal opportunities, inclusion 
and respect for diversity are fostered and when businesses take upon the role 
to drive social progress. Since 2015 the bank has been implementing “Gender 
Equality and Diversity Policy”. Because of the actively applied policies, the pay 
gap between men and women in similar positions was minimized to 1 percent. 
“Swedbank” also ensures that among all-level managers men and women are 
equally represented (the ratio is 40 vs. 60). In order to drive positive social 
change, “Swedbank” actively advocates for equal opportunities and diversity, 
supports initiatives and events aimed at building more open, progressive 
and inclusive society.
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B ritų taryba yra tarptautinė Jungtinės Karalystės švietimo ir kultūri-
nių ryšių organizacija, Lietuvoje veikianti nuo 1992 metų. Plėtodama 
bendradarbiavimą bei mainus kultūros ir švietimo srityse, Britų taryba 

kuria pasitikėjimo ir supratimo ryšius tarp Jungtinės Karalystės ir kitų šalių 
žmonių. 

Britų tarybos Vilniaus biuras įgyvendino daug programų ir iniciatyvų, skirtų 
tobulinti anglų kalbos mokymą, puoselėti bendradarbiavimą kultūros srity-
je bei plėtoti švietimo ir menų mainus tarp Jungtinės Karalystės ir Lietuvos. 
Britų taryba Lietuvoje taip pat administruoja IELTS ir kitus tarptautinius eg-
zaminus.

Nuo 2016 m. visoje Lietuvoje aktyviai įgyvendinami projektai yra Britų tarybos 
kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Šiais 
projektais Lietuvoje siekiama:

•	 skatinti	 toleranciją,	 bendruomenių	 sutelktumą	 (projektai	„Aktyvus	pilie-
tis“, „Svajonių komandos“, dokumentinis spektaklis apie Šalčininkus „Ne-
žinoma žemė. Šalčia“);

•	 puoselėti	Europos	vertybes	ir	kultūrinius	ryšius,	stiprinant	21-ojo	amžiaus	
įgūdžius: kūrybiškumą (projektas „Tyrinėjimo menas“), kritinį mąstymą bei 
medijų raštingumą (projektas „Dideli maži ekranai“);

•	 skatinti	 kalbų	 mokymąsi	 bei	 profesinį,	 asmeninį	 tobulėjimą	 (mokytojų	
kvalifikacijos tobulinimo kursai „Mokymas sėkmei“, DofE Viešojo kalbėji-
mo projektas jaunimui);

•	 skatinti	savarankiškumą	ir	pilietiškumą	per	socialinio	verslo	iniciatyvas.

Jau antri metai iš eilės tapdama Lygybės ir įvairovės apdovanojimų partnere, 
nominacijos „Tautų dialogas“ globėja, Britų taryba skatina Lietuvos žmones 
tapti tolerantiškesniais kitokiam požiūriui, kultūrai ir vertybėms bei įgauti pasi-
tikėjimo savimi.

T he British Council is the United Kingdom’s international organization 
for education and cultural relations, working in Lithuania since 1992. 
By developing cooperation and exchange in culture and education, the 

British Council is building trust and understanding between people in the UK 
and other countries.

The Office of the British Council in Vilnius has implemented many programs and 
initiatives to improve teaching of English language, foster cultural cooperation, 
and develop exchange in education and arts between the United Kingdom and 
Lithuania. The British Council also administers IELTS and other international 
exams in Lithuania.

Various projects that are actively implemented across Lithuania since 2016 
are part of the British Council’s Cultural Relations Programme in all three Baltic 
States. These projects in Lithuania are aimed at:

•		Promoting	tolerance,	community	mobilization	(projects	“Active	Citizens”,	
“Dreams & Teams”, documentary performance about Šalčininkai “Unknown 
Land. Cold” (Lith. “Nežinoma Žemė. Šalčia“);

•		Fostering	 European	 values	 and	 cultural	 links	 by	 strengthening	 skills	 of	
the 21st century: creativity (“Art of Curiosity” project), critical thinking and 
media literacy (“Big Small Screens” project);

•		Promoting	 language	 learning	 and	 professional,	 personal	 development	
(teacher training courses “Teaching for Success”, DofE project “Stories of 
Change”);

•		Promoting	autonomy	and	citizenship	through	social	business	initiatives.

As a partner of the National Equality and Diversity Awards for the second 
year in a row, the British Council encourages people of Lithuania to become 
more tolerant of other attitudes, cultures and values and to gain self-
confidence.
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The Royal Norwegian Embassy in Vilnius is a Norwegian diplomatic 
representation in Lithuania. Its main task is to strengthen bilateral 
relations between our countries. 

The Royal Norwegian Embassy is proud to support the National Equality and 
Diversity Awards. Equal opportunities and non-discrimination are the core 
values that Norway seeks to promote both at home and worldwide. These 
values are the foundation of human rights, on which we building sustainable, 
democratic and successful Nordic-Baltic region.

Norway together with Iceland and Liechtenstein have set up the European 
Economic Area (EEA) and Norway Grants to promote social and economic 
development in Europe. We also seek to strengthen relations with Lithuania 
and other countries. Since 2014 hundreds of different initiatives have been 
implemented in Lithuania through the grants. From the beginning human 
rights and equality have been one of the main priorities of this programme.

Norway has consistently supported Lithuanian civil society, which is actively 
fighting for equal rights and opportunities for all. The consolidation of these 
values remains one of the top priorities within the framework of the Norwegian 
assistance.

Norvegijos Karalystės ambasada yra Norvegijos diplomatinė atstovybė 
Lietuvoje. Jos pagrindinė užduotis yra skatinti ir stiprinti mūsų šalių dvi-
šalius santykius.

Norvegijos ambasada didžiuojasi galėdama paremti Nacionalinius lygybės ir 
įvairovės apdovanojimus. Lygios galimybės ir kova su diskriminacija yra vienos 
pagrindinių vertybių, kurių įtvirtinimo Norvegija siekia tiek savo šalyje, tiek vi-
same pasaulyje. Šios vertybės yra žmogaus teisių pagrindas, kuris leidžia ugdyti 
tvarų, demokratišką ir sėkmingą Šiaurės ir Baltijos regioną. 

Norvegija, kartu su Islandija ir Lichtenšteinu, įkūrė Europos ekonominės erdvės 
ir Norvegijos fondus, siekiant skatinti socialinę ir ekonominę raidą Europoje. 
Mes taip pat siekiame stiprinti ryšius su Lietuva ir kitomis šalimis. Nuo 2004 
metų, fondams teikiant pagalbą, Lietuvoje įgyvendinta šimtai įvairių iniciatyvų. 
Nuo pat pradžių žmogaus teisės ir lygios galimybės buvo vienas svarbiausių 
šios paramos prioritetų. 

Norvegija nuosekliai remia Lietuvos pilietinę visuomenę, kuri aktyviai kovoja 
už lygias teises ir galimybes visiems. Šių vertybių įtvirtinimas yra ir išliks vienas 
svarbiausių Norvegijos paramos prioritetų.
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„A tviros Lietuvos fondas“ yra nevyriausybinė organizacija, stiprinanti 
tolerantiškos, aktyvios ir kritiškai mąstančios visuomenės idėjas bei 
praktikas Lietuvos regionuose, telkianti vietos bendruomenių akty-

vių piliečių grupes. Didindamas pilietinės visuomenės aktyvumą, fondas siekia 
tapti bendramintes organizacijas jungiančia grandimi, o keldamas diskusijas 
apie Lietuvos ateitį ES – skatina visuomenės atvirumą įtvirtinančius politinius 
sprendimus.

Savo veiklomis mes vis klausiame, ar jau gyvename atviroje Lietuvoje? Kur yra 
riba, kai brėžiant liniją galima sakyti, jog mūsų misija baigta? Galop supranta-
me, kad gyvastingos, tolerantiškos ir atviros visuomenės, pastatytos ant įsta-
tymų viršenybės pamatų, gerbiančios mažumų ir pažeidžiamų grupių teises, 
kūrimas yra nuolatinis visų mūsų jėgų ir laiko reikalaujantis susikaupimas. 

Nuolat turime būti budrūs ir puoselėti bei skatinti vertybes, kuriomis grįsta 
atvira visuomenė. Pasak profesorės Irenos Veisaitės, tai Sizifo darbas – riden-
ti akmenį į kalną, žinant, kad jis vis tiek nudardės atgal, bet negalint elgtis 
 kitaip.

Lygybė ir įvairovė yra neatsiejama atviros visuomenės paradigma, todėl vėl 
 jungiamės prie Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų, globodami 
Atviros visuomenės piliečio apdovanojimą. Ši iniciatyva leidžia surasti ir pa-
gerbti tuos sizifus, kurie ridena akmenį į kalną. 

“Open Lithuania Foundation” is a non-governmental organization, 
which strengthens the ideas and practices of tolerant, active 
and critically minded society in Lithuanian regions, also bringing 

together groups of active citizens of local communities. Through empowering 
civil society involvement, the foundation is seeking to become a link between 
like-minded organizations. Moreover, the foundation promotes political 
decisions that reinforce open society through initiating discussions and debates 
about the future of Lithuania in the European Union.

Through our activities, we are continuously posing questions: “Are we living 
in open Lithuania already? Where is the line that would tell that our mission 
has been accomplished?” Finally, we realize that the process of creating a lively, 
tolerant and open society, which respects minorities and vulnerable groups 
and which is based on the rule of law, requires constant concentration of all 
our strengths and time.

We must be constantly vigilant and promote values on which open society is 
based. According to professor Irena Veisaitė – it is the work of Sisyphus – to 
roll the stone to the mountain and to know that it will still sink back, but you 
cannot behave differently.

Equality and diversity are an integral part of an open society paradigm. 
Therefore, we rejoin the National Equality and Diversity Awards by supporting 
the Open Society Citizen Award. This initiative allows us to find and honor those 
Sisyphus, who roll the stone up the mountain.
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Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užduotis – naikinti stiklines lu-
bas, trukdančias augti skirtingoms visuomenės grupėms. Ministerijos 
formuojama politika prisideda prie mūsų galimybių nekristi žemyn išti-

kus ligai, negaliai, sulaukus pensijos amžiaus ar netekus darbo bei leidžia pa-
kilti aukštyn, kai kalbame apie aukštesnius standartus vaiko teisių apsaugos 
ir lygybės srityse.

Pati didžiausia Ministerijos vertybė – žmogus, gyvenantis orų gyvenimą. Su-
vokdami, kokie esame skirtingi ir kiek daug pozityvumo galime pasiimti vie-
nas iš kito, stengiamės įsiklausyti ir pajusti, ko reikia, kad tie skirtumai netaptų 
kliūtimi augti, mokytis, dirbti. Siekiant kovoti su diskriminacija įvairiais pagrin-
dais, tuo užtikrinant pamatines žmogaus teises į orumą ir lygybę, Ministerijoje 
veikia Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyrius, kuriame daug dėmesio 
skiriama moterų ir vyrų lygių galimybių, smurto prevencijos, migrantų, pabė-
gėlio statusą turinčių užsieniečių, jaunimo ir kitoms temoms lygių galimybių 
užtikrinimo srityje. Turėdama tikslą matyti socialines kiekvienos visuomenės 
grupės problemas ir efektyviai jas spręsti, Ministerija bendradarbiauja su nevy-
riausybinėmis organizacijomis ir bendruomenėmis, vyksta dialogai su savival-
dybėmis, valstybės institucijomis, ombudsmenais, dirbama su tarptautinėmis 
organizacijomis ir ES institucijomis, ieškant tinkamų priemonių lygių galimybių 
užtikrinimo srityje. Įgyvendinamos įvairios programos ir veiksmų planai pade-
da strategiškai susiplanuoti reikalingus žingsnius, nusimatyti efektyvias prie-
mones ir judėti pirmyn.

The main task of the Ministry of Social Security and Labour is to smash the 
glass ceiling that hinders the growth of different groups in our society. 
The public policies of the Ministry contribute to our capacity of coming 

through regardless of illness, disability, retirement age or loss of employment. It 
also allows us to apply higher standards in the fields of protection of children’s 
rights and equality.

The most important value in the Ministry is a human, who is able to live a dignified 
life. Realizing that we are different and how much positivity we can take from 
each other, we try to listen and understand what is needed to prevent these 
differences from becoming an obstacle in growth, learning and employment. In 
order to combat discrimination on different grounds and to ensure fundamental 
human rights to dignity and equality, the Ministry has established the unit on 
equal opportunities, which focuses on equal opportunities for women and 
men, migrants, aliens with refugee status, youth and other groups. Also it 
focuses on prevention of violence and other issues. With the aim of identifying 
and addressing challenges within each social group effectively, the Ministry 
cooperates with non-governmental organizations and communities, promote 
dialogue with municipalities, state institutions, ombudspersons, work together 
with international organizations and EU institutions. In this way the Ministry 
is searching for useful tools and practices in the field of equal opportunities 
and non-discrimination. Implementation of various programs and action plans 
helps to plan strategically the necessary steps, identify effective tools and 
move forward.
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Esame „Telia Lietuva“ – didžiausia Lietuvoje telekomunikacijų, IT ir TV ben-
drovė, priklausanti tarptautiniam „Telia Company“ tinklui, kuris pagal 
klientų skaičių patenka į telekomunikacijų įmonių pasaulinį dešimtuką. 

Mūsų organizacijoje Lietuvoje dirba daugiau nei 2 tūkstančiai darbuotojų.

Tikime įvairove, taip pat tuo, kad teigiami pokyčiai ir pavyzdžiai gali pasklisti 
ir už organizacijos ribų. Didžiuojamės mūsų įmonės kultūra – joje svarbiau-
sia, kad sugebame identifikuoti, įdarbinti ir išlaikyti geriausius darbuotojus. 
Darbuotojus, kurie tik būdami įvairūs savo amžiumi, lytimi, patirtimi ir isto-
rija, gali padėti tokiems pat įvairiems mūsų klientams. Aktyviai skatiname 
darbuotojų lygybę ir įvairovę, nes tik tokioje aplinkoje atsiskleidžia talentai 
ir gimsta idėjos. 

Kaip užtikriname lygybę ir įvairovę? Laikomės tarptautinių žmogaus ir darbo 
teisių standartų. Esame užsibrėžę, kad visi mūsų darbuotojai galėtų naudotis 
lygiomis galimybėmis, grindžiamomis kompetencija, patirtimi ir veiklos re-
zultatais, nepaisant jų lyties, rasės, etninės kilmės, religijos, amžiaus, negalios, 
seksualinės orientacijos, pilietybės, politinių pažiūrų, narystės profesinėse są-
jungose, socialinės aplinkos ir (arba) kitų teisės aktais saugomų savybių. Mes 
visiškai netoleruojame diskriminacijos, priekabiavimo ir patyčių. 

Didžiuojamės 2018-aisiais kartu su beveik trisdešimčia Lietuvos įmonių pa-
sirašę „Įvairovės chartiją” (angl. „Diversity Charter”). Taip dar tvirčiau įsiparei-
gojome siekti mažinti darbuotojų diskriminaciją ir skatinti įvairovę bei lygias 
galimybes darbe.

We are “Telia Lithuania” – the largest telecommunications, IT and TV 
Company in Lithuania. We are member of the international “Telia 
Company” network, which, according to the number of customers, 

belongs in the top ten of telecommunications companies in the world. More 
than 2000 employees work in our organization in Lithuania.

We believe in diversity, as well as in the fact that positive changes and examples 
can spread beyond the organization. We are proud of our company’s culture – 
the most important thing is that we are able to identify, recruit and retain the 
best employees. Employees who are diverse in their age, gender, experience 
and history can help the same variety of our customers. We actively promote 
equality and diversity among our employees, because only in such environment 
talents are revealed and ideas come about.

How do we ensure equality and diversity? We follow international standards 
of human and labor rights. We are committed to equal opportunities for all 
our employees based on competence, experience and performance, regardless 
of gender, race, ethnic origin, religion, age, disability, sexual orientation, 
citizenship, political affiliation, trade union membership, social environment 
and other grounds that are protected by law. We absolutely do not tolerate 
discrimination, harassment and bullying. 

In 2018 we proudly signed the “Diversity Charter” together with almost 30 
companies in Lithuania. In this way, we have committed ourselves to the goal 
of reducing discrimination against workers and promoting diversity and equal 
opportunities at workplace.
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Prekybos tinklą „Rimi“ šiuo metu sudaro 56 parduotuvės, kuriose kiekvie-
ną savaitę apsilanko daugiau nei 3 mln. pirkėjų. Palengvinti pirkėjų kasdie-
nybę siekianti „Rimi“ savo veikloje ypatingą dėmesį skiria aplinkosaugos 

sprendimams, sveikesnių pirkėjų mitybos įpročių skatinimui ir turi didelį įdirbį 
skatinant lygybę ir įvairovę įmonėje.

2018 m. „Rimi“ tapo „Įvairovės chartijos“ ambasadore ir įsipareigojo siekti užtik-
rinti lygias galimybes darbe kiekvienam, nepriklausomai nuo lyties, amžiaus, 
negalios, rasės, etninės kilmės ar išpažįstamos religijos, skleisti įvairovės princi-
pus versle bei visuomenėje. 

„Rimi“ jau daugiau nei dešimtmetį vykdo žmonių su negalia integracijos pro-
gramą ir šiuo metu turi apie 160 neįgalių darbuotojų. Kurtieji, darbuotojai su 
fizine ar protine negalia dirba tiek parduotuvėse, tiek biure. Statant kiekvieną 
naują „Rimi“ parduotuvę pirmiausia galvojama apie tai, kad ji būtų patogi joje 
dirbsiantiems žmonėms su negalia. 

„Rimi“ taip pat žinoma kaip įmonė, pasižyminti didele darbuotojų amžiaus 
įvairove. Šiuo metu „Rimi“ dirba 3,2 tūkst. darbuotojų, iš jų daugiau nei tūks-
tantis – vyresni nei 50 metų. Siekiant dalintis savo sėkminga patirtimi įdarbi-
nant įvairaus amžiaus žmones ir kartu griauti paplitusius stereotipus, kurie 
neretai trukdo brandaus amžiaus žmonėms įsidarbinti, 2018 m. lapkritį „Rimi“ 
inicijavo didelio atgarsio visuomenėje sulaukusią kampaniją „#AmžiusNe-
svarbu“. 

The network of “Rimi Lithuania” currently consists of 56 stores with more 
than 3 million customers weekly. Within the framework of its activities, 
“Rimi Lithuania” seeks to facilitate its customers’ daily life through paying 

special attention to environmental solutions and promoting healthier eating 
habits. The company also has significant experience in internally promoting 
equality and diversity.

In 2018 “Rimi Lithuania” became the Ambassador of the Diversity Charter and 
committed to ensuring equal opportunities at the workplace for everyone, 
regardless of gender, age, disability, race, ethnic origin or religion, to promote 
the principles of diversity in business and society.

For more than a decade “Rimi Lithuania” has a programme for the integration 
of people with disabilities. Currently the company has about 160 workers with 
disabilities. People with hearing loss, workers with physical or mental disabilities 
work in stores and in the office. When a new store is being built, “Rimi Lithuania” 
is thinking about how the store could be comfortable for its employees with 
disabilities.

“Rimi Lithuania” is also known as a company with a significant diversity in age 
of its employees. Currently “Rimi Lithuania” employs 3.2 thousand people in to-
tal and more than a thousand of them are over 50 years old. In November 2018 
“Rimi Lithuania” launched a campaign “#AmžiusNesvarbu“ (Eng. “#AgeIsNotRe-
levant”). The campaign was launched with the aim of sharing the company‘s 
successful experience in employing people of all age groups and destroying 
widespread stereotypes, which are often preventing elderly people from fin-
ding employment. This campaign has received a lot of public attention.
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Nacionalinio lygybės ir įvairovės forumo komanda su lygių galimybių kontroliere Agneta 
Skardžiuviene Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2016 metu

The team of the National Equality and Diversity Forum and the Equal Opportunities Om-
budsperson Agneta Skardžiuvienė during the National Equality and Diversity Awards 2016
© Augustas Didžgalvis   
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