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ĮŽANGOS ŽODIS
Nors mano, kaip lygių galimybių kontrolierės, kadencija
baigėsi dar 2020 m. birželio pabaigoje, tačiau, Seimo
Pirmininkui neteikiant, o Seimui nepaskyrus naujo lygių
galimybių kontrolieriaus, savo pareigas atsakingai vykdau
toliau ir pristatau Jums šią ataskaitą, kurioje apžvelgiami
pagrindiniai 2020 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbai.
Neabejotina, kad praėjusiais metais koronaviruso
(COVID-19) sukelta pandemija ir karantinas daugelyje
pasaulio šalių, tame tarpe ir Lietuvoje, sutrikdė kasdienį
žmonių gyvenimą: pakeitė mūsų darbo ritmą, kontaktinį
bendravimą, įpročius ir pomėgius. Kita vertus, tai privertė
mus susitelkti, ieškoti naujų sprendimo būdų užklupusiems sunkumams spręsti.
Siekdami prisidėti prie koronaviruso sukeltų pasekmių
mažinimo, praėjusiais metais bendradarbiavome su
Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Žemės ūkio
ministerija. Mūsų atstovai konsultavo ne tik dėl korektiškų nediskriminuojančių terminų vartojimo, skelbiant
informaciją apie didesnę riziką užsikrėsti patiriančią
grupę, kuriai priklauso 60-ies ir vyresni asmenys, bet ir
dalyvavo svarstant pandemijos pasekmių mažinimo priemones. Išplatinome Seimo nariams, Vyriausybės
atstovams ir atsakingoms valstybės institucijoms Europos lygybės institucijų tinklo „EQUINET“, kuriam
priklauso ir Tarnyba, parengtas rekomendacijas, kaip nepamiršti lygių galimybių klausimo koronaviruso
sukeltos COVID-19 pandemijos metu.
Nepaisant to, kad praėjusiais metais paskelbus karantiną absoliuti Tarnybos darbuotojų dauguma dirbo
nuotoliniu būdu, tai nesutrukdė pasiekti užsibrėžtų tikslų, o kai kurių veiklų įgyvendinimą kūrybiškai
perplanuoti.
Džiaugiuosi, kad, pagal vykdomas nepriklausomas apklausas, žmonių požiūris į mūsų Tarnybą nuosekliai
gerėjo. 2020 metais sulaukta virš 900 kreipimųsi raštu. Dar virš 700 – telefonu arba atvykus į Tarnybą.
Vykdydami švietėjišką ir prevencinę veiklą, toliau kėlėme žmonių sąmoningumą. 2020 metais Tarnyba
vykdė 7 Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus.
2020 m. baigtas kurti statistinis žemėlapis Oficialiosios statistikos portale, reprezentuojantis moterų ir
vyrų padėties skirtumus savivaldybėse. Taip pat sukurtas lyčių lygybės padėties savivaldybėse stebėsenos įrankis.
2020 m. surengtas sąmoningumo didinimo kampanijos „#NaujiStandartai“ antras etapas, informuojant darbdavius apie lygių galimybių užtikrinimo įrankius darbovietėje. Antrojo kampanijos etapo metu
parengti ir paviešinti straipsniai lygių galimybių temomis, parengti 4 leidiniai. Bendradarbiaujant su
programa „Kurk Lietuvai“, praėjusiais metais sukurta Lygių galimybių liniuotė, kuri padeda įvertinti lygių
galimybių situaciją darbovietėje.
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Darbo ir asmeninio gyvenimo visuomenėje skatinimas buvo ne tik praėjusių, bet yra ir šių metų mūsų
veiklos prioritetas. Praėjusiais metais siekdami paskatinti šeimose su mažais vaikais tėčius labiau įsitraukti į vaikų auginimą, kartu su projekto partneriais parengėme kampaniją „Būti tėčiu – didžiausia
dovana“, kurią vien per televiziją pamatė daugiau nei 800 tūkst. žiūrovų.
Paminėtina ir viena reikšmingiausių veiklų, pareikalavusi nemažai mūsų visų kūrybinių sprendimų dėl
pandemijos – tai Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai, kurie buvo iškilmingai paminėti praėjusių metų birželio 4-ąją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose su minimaliu skaičiumi
žiūrovų.
Tikiu, kad visi žmonės jau nori grįžti į įprastą gyvenimą, yra pervargę nuo įtampos ir kontaktinio bendravimo stokos, bet taip pat žinau, kad ši pandemija suteikė ir galimybę daugelį darbų ne atidėti, o
atlikti nuotoliniu būdu – taip taupant laiką ir patiriamus kaštus. Juolab, kad žmonės dar niekada nebuvo
padarę tokios pažangos per vienerius metus jokios kitos ligos atžvilgiu, kaip prieš COVID-19 sukurdami
vakcinas.
Tarnyboje dirbu jau beveik 6 metus, todėl esu labai dėkinga visai komandai, kurios augimas per visą šį
laiką – tiesiog neįtikėtinas. Kiekvienas darbuotojas yra savo srities specialistas ir ekspertas, kuris neskaičiuodamas laiko visa širdimi prisideda prie žmogaus teisių užtikrinimo ir diskriminacijos prevencijos
mūsų valstybėje. Neabejotinai, kad visi mūsų Tarnybos kompetencijos ribose įgyvendinti pasiekimai – tai
visos profesionalios ir žmogaus teisėms pasišventusios komandos rezultatas.
Todėl susitelkime visi kartu, įveikdami pandemijos keliamus iššūkius ir parodydami solidarumą bei sąmoningumą apsaugant save ir savo artimąjį, kelkime sau ambicingus tikslus, kad žmogaus teisės šiuo itin
nelengvu laikotarpiu būtų svarbios visiems ir kiekvienam iš mūsų.
Agneta Skardžiuvienė
Lygių galimybių kontrolierė
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I. LYGIŲ GALIMYBIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA
Šioje dalyje pateikiami viešai prieinami lygių galimybių rodikliai, padėsiantys geriau suprasti faktinę
lygių galimybių padėtį šalyje. Analizuojant pagrindinius rodiklius, susijusius su diskriminacija lyties,
lytinės orientacijos, amžiaus, negalios pagrindais, remiamasi prieinama naujausia statistika. Nesant
informacijos apie 2020-uosius, naudojami 2019 ir 2018 metų duomenys.

2020 metų pabaigoje Europos lyčių lygybės institutas paskelbė naująjį ES valstybių Lyčių lygybės
indeksą, kurį sudarant daugiausia remtasi 2018
metų duomenimis. Naujausiame indekse Lietuvos lyčių lygybės padėtis buvo įvertinta 56,3
balo iš 100 (0,8 balo daugiau nei pernai), dėl to
valstybė pakilo iš 23 vietos į 22-ąją1. Mūsų šalis
vis dar gerokai atsilieka nuo Europos Sąjungos
(ES) vidurkio (67,9 balo). Itin lėtas lyčių lygybės
progresas pastebimas ne tik Lietuvoje, bet ir
visoje ES –nuo 2017 m. iki 2018 m. per metus
bendras lyčių lygybės rodiklis padidėjo nuo 67,4
iki 67,9 balo, t. y. vos 0,5 balo.
Simbolinis mūsų šalies progresas siejamas su
padidėjusiu moterų atstovavimu tam tikrose
politikos srityse – daugiau viceministrių, savivaldybių tarybų narių. Moterų taip pat nežymiai
padaugėjo visuomeninės svarbos organizacijų,
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kurios veikia mokslo, sporto, žiniasklaidos srityse, valdybose. Įtakos turėjo ir pagerėjęs pajamų
pasiskirstymo rodiklis bei pastaruoju metu kiek
sušvelnėjęs moterų uždarbio atotrūkis nuo vyrų
uždarbio. Vienas iš pastaraisiais metais blogėjusių rodiklių yra ekonominė galia (sumažėjo
moterų vadovių skaičius biržinėse bendrovėse)
ir sveikatos prieinamumas (šiek tiek padidėję
atotrūkis tarp moterų ir vyrų, turinčių nepatenkintus medicininės priežiūros poreikius).

Ekonominėje srityje didžiausia lyčių lygybė pastebėta lyginant Lietuvos moterų ir vyrų užimtumo
lygio rodiklius. 2019 m. moterų užimtumo lygis
(20–64 metų amžiaus grupėje) siekė 77,4 proc.,
vyrų – 79 proc.2. Skirtumas – vos 1,6 p. p.3. Palyginus su 2018 m., moterų užimtumo lygis išaugo
0,7 p. p., o vyrų – liko toks pats. Didesnis negu Lietuvoje moterų užimtumas ES mastu
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užfiksuotas tik Švedijoje, kur šis rodiklis siekia
79,7 proc.
Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis
2019 m. sumažėjo iki 13,3 proc., nors ankstesniais metais siekė 14 proc.4. Ekonomistai ir lyčių
lygybės ekspertai šį pagerėjimą sieja su makroekonominėmis priežastimis – padidėjusiu vyrų
nedarbu (ypač regionuose), moterų ir vyrų nedarbo lygių skirtumu, taip pat – augusiais viešojo
sektoriaus darbuotojų, kurių daugumą sudaro
moterys, atlyginimais5.
2019 m. moterų, užimančių įvairių lygių vadovaujamąsias pozicijas, vis dar buvo mažiau negu
vyrų: moterys sudarė 38,9 proc. visų vadovų –
0,4 p. p. mažiau nei 2018 m.6. Tačiau mūsų šalies
situacija kiek geresnė nei ES vidurkis (34,7 proc.)7
. Viešajame sektoriuje, kur moterys vadovauja
dažniau nei vyrai, pastaraisiais metais vadovių
skaičius šiek tiek sumažėjo: nuo 60,3 proc. 2018
metais iki 58,7 proc. 2019 metais8. Vadovių dalis
privačiajame sektoriuje išliko beveik identiška ir
2019 m. siekė 34,5 proc.9. Svarbu pastebėti, kad
kaupiant šiuos statistikos duomenis įskaičiuojamos ne tik moterys, vadovaujančios įstaigoms ir
įmonėms, bet ir tos, kurios vadovauja skyriams,
departamentams, kitiems įmonių ir įstaigų padaliniams, taip pat einančios kai kurias vyriausiųjų
specialistų pareigas10.
Aukščiausiu vadybiniu lygiu moterų esama mažiau. Nors viešajame sektoriuje moterys dažniau
nei vyrai užima vadovaujamąsias pozicijas, pačias
įstaigas dažniau valdo vyrai. 2020 metais vyrai
sudarė 58 proc. visų valstybės tarnautojų įstaigų
vadovų, o moterys – 42 proc.11 Nepaisant to,
lyginant su 2019 metais, moterų įstaigų vadovių dalis padidėjo 3 p. p. Privačiame sektoriuje
pačiose aukščiausiose pozicijose moterų taip
pat mažiau, negu rodo bendra vadovų skaičiaus
statistika. Vertinant apskritai visus privataus
sektoriaus vadovus, moterys sudaro trečdalį šio
skaičiaus, tačiau biržinių bendrovių valdybose
2020 m. pabaigoje jos sudarė vos 14,3 proc.12, iš
17-os bendrovių prezidentų nebuvo nė vienos13,
o tarp generalinių direktorių – tik 16,7 proc.14.
Pastaraisiais metais 2,3 p. p. padidėjo tik biržinių
bendrovių valdybose dirbančių moterų dalis.
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Nuo 2015 m. nuolat augęs moterų skurdo rizikos
rodiklis 2019 m. keliais procentiniais punktais
sumažėjo ir siekė 22,8 proc.15, o tuo metu vyrų
skurdo rizikos rodiklis buvo 18 proc. Labiausiai
šis rodiklis išaugo 65 metų ir vyresnių asmenų
amžiaus grupėje. Nepaisant to, kad pastaraisiais
metais rodiklis sumažėjo ir šioje amžiaus grupėje, skurdas tebelieka didelė problema: 38,8 proc.
šio amžiaus moterų ir 17,7 proc. vyrų 2019 m.
gyveno su pajamomis, mažesnėmis už skurdo
rizikos ribą, kuri tais metais siekė 379 Eur per
mėn. vienam gyvenančiam asmeniui16.
Moterų ekonominę padėtį paveikė ir karantino
dėl COVID-19 pandemijos sukelti ribojimai vykdyti ekonominę veiklą paslaugų, aptarnavimo,
prekybos sektoriuose, kur moterų dirba daugiau
nei vyrų. 2020 m. gruodžio mėn. pabaigoje buvo
registruota 141,1 tūkst. (51 proc.) darbo neturinčių moterų ir 135,9 tūkst. (49 proc.) vyrų17.
2020 m. pirmą kartą per dvylika metų registruotų bedarbių moterų buvo daugiau nei vyrų18.
Kai kuriose politikos srityse 2020 m. lyčių
atstovavimas pagerėjo. Įvykus Seimo rinkimams,
išrinktos 38 moterys (27 proc.) ir 103 vyrai
(73 proc.)19. Ankstesniuose rinkimuose 2016 m.
buvo išrinkta 30 moterų (21,3 proc.) ir 111 vyrų
(78,7 proc.)20. Nors tai teigiamas pokytis, tačiau
proveržio užtikrinant lyčių balansą Seime pastarieji rinkimai nesukėlė. Svarbu paminėti, kad
naujos kadencijos Seime moterų skaičius tarp
parlamento komitetų pirmininkų sumažėjo –
šiandien iš 15 komitetų moterys pirmininkauja
tik dviem, kas sudaro 13,3 proc.21. Ankstesnėje
kadencijoje komitetams pirmininkavo 5 moterys
(33,3 proc.)22.
Naujoji Vyriausybė pasižymėjo didesne lyčių
pusiausvyra nei buvusioji: ministrų pareigas
šiuo metu eina 6 moterys (42,9 proc.) ir 8 vyrai
(57,1 proc.)23. Ministrės pirmininkės pareigas antrą kartą Lietuvos istorijoje užima moteris. 2021
m. vasario mėn. viceministrų pareigas užėmė 16
moterų (41 proc.) ir 23 vyrai (59 proc.)24. Ankstesnėje Vyriausybėje, 2020 m. III ketv. duomenimis, viceministrų skaičiai lyčių aspektu buvo
panašūs – 17 moterų ir 24 vyrai25.
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1 pav. Parengta pagal Europos lyčių lygybės instituto duomenis

2 pav. Parengta pagal Europos lyčių lygybės instituto duomenis
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Švietimo ir išsilavinimo srityje pastebimas
atvirkščias atotrūkis pagal lytis: 2019 m. didžiąją dalį (61 proc.) gyventojų, turinčių aukštąjį ir
aukštesnįjį išsilavinimą, sudarė moterys26. Šalyje
moterų dalis tarp 2018 m. įgijusiųjų bakalauro
laipsnį sudarė 60,9 proc., magistro – 65,2 proc.,
daktaro – 57,9 proc.27. Šiais visais rodikliais
Lietuva pralenkia ES vidurkius, kurie atitinkamai
yra 58,9 proc., 58,2 proc. ir 47,8 proc.28. Vyrų
daugiau tik profesinio mokymo įstaigose, kur jie
sudaro 57,2 proc.29.
Nepaisant moterų aktyvumo siekiant išsilavinimo, aukštojo mokslo srityje vis dar aktuali profesinės lyčių segregacijos problema. 2019–2020 m.
labiausiai feminizuotos buvo kalbų (85 proc.
moterų), veterinarijos (82 proc. moterų), žurnalistikos ir informacijos (81 proc. moterų), socialinės gerovės (76 proc. moterų)30 studijų programos. Labiausiai maskulinizuotos – informacijos ir
ryšio technologijų (87 proc. vyrų), žuvininkystės
(78 proc. vyrų), inžinerijos ir inžinerinių profesijų
(77 proc. vyrų)31programos.
Atkreiptinas dėmesys, kad pačiame aukštajame
moksle pedagoginiai darbuotojai daugiausia yra
moterys. Tarp universitetų dėstytojų moterys
sudaro 54 proc., vyrai – 46 proc.32. Jos dažniau
atlieka asistento (62 proc.), lektoriaus (58 proc.),
docento (52 proc.) pareigas, tačiau patį aukščiausią hierarchijos laiptelį, būdami profesoriai,
dažniausiai užima vyrai (60 proc.)33.

Sveikatos srityje lyčių nelygybę skatina prastesni vyrų sveikatos rodikliai. Nors 2019 m. vidutinė
tikėtina vyrų gyvenimo trukmė šiek tiek pailgėjo
(nuo 70,92 iki 71,53 metų), ji vis dar 9,51 metų
trumpesnė nei moterų34. 2019 m. vyrų, kuriems
buvo nustatytos su alkoholio vartojimu susijusios
ligos, dalis išliko beveik tokia pati kaip ir metais anksčiau – jų buvo 18,1 tūkst. (75,7 proc.),
moterų – 5,8 tūkst. (24,3 proc.)35. Palyginus su
2018 m., dėl tyčinių susižalojimų 2019 m. mirė
tik keturiais vyrais mažiau. Pagal savižudybių statistiką, jų dalis siekė 81,9 proc. (539 vyrai)36.

Smurto artimoje aplinkoje duomenų
statistika primena, kad moterys kenčia nuo
smurto namuose gerokai dažniau vyrai. 2020 m.

2020 metų veiklos ataskaita
moterys sudarė 77 proc. asmenų, nukentėjusių
nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu
artimoje aplinkoje37. Didžiąją įtariamųjų dėl šių
nusikalstamų veikų dalį sudarė vyrai (88 proc.)38.
2020 m. policijoje užregistruotų pranešimų dėl
smurto artimoje aplinkoje skaičius išaugo beveik
5,5 tūkstančio ir siekė 58,5 tūkst.39, nors užregistruotų nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu
artimoje aplinkoje, sumažėjo 7,3 proc. (jų buvo
7,1 tūkst.40). Per metus išaugo tyčinių nužudymų
artimoje aplinkoje skaičius – 2020 m. jų buvo 28,
metais anksčiau – 2141.
Lietuvos pažanga lesbiečių, gėjų, biseksualių ir
translyčių žmonių (LGBT) teisių užtikrinimo srityje yra kasmet įvertinama Europos LGBT teisių
indekse „ILGA-EUROPE RAINBOW MAP“. Sudarant indeksą, tradiciškai įtraukiami tokie kriterijai kaip lygybė ir nediskriminavimas, tos pačios
lyties šeimų apsauga, kova su neapykantos
nusikaltimais ir neapykantos kalba, teisinis lyties
keitimo pripažinimas, susirinkimų ir saviraiškos
laisvė, prieglobsčio politika. 2020 m. Lietuva
surinko 23 proc. (kaip ir ankstesniais metais), kai
100 proc. būtų skiriama už visapusį LGBT teisių
įtvirtinimą šalyje, ir nukrito iš 32-osios į 34 vietą
tarp 49 valstybių42. Geriausiai įvertinta sritis
buvo susirinkimų ir saviraiškos laisvė (83 proc.),
blogiausiai – šeimų apsauga (0 proc.).
ES Pagrindinių teisių agentūra, atlikusi didžiausią
kada nors organizuotą tyrimą dėl lesbiečių, gėjų,
biseksualių, translyčių ir interseksualių (LGBTI)
asmenų patiriamos diskriminacijos, atskleidė, kad
pusė (53 proc.) apklaustųjų ES beveik niekada
arba itin retai atskleidžia, kad yra homoseksualūs,
biseksualūs, translyčiai arba interseksualūs asmenys43. Lietuvoje šis procentas didžiausias visoje
ES – net 84 proc. Tuo tarpu 73 proc. respondentų
iš mūsų šalies (ES – 61 proc.) teigė visada arba
dažnai vengiantys viešumoje susikabinti rankomis
su tos pačios lyties partneriais. Rezultatai taip pat
atskleidė, kad didžiausia LGBTI žmonių, patyrusių diskriminaciją darbe, dalis buvo Lietuvoje
(32 proc., palyginus su 10 proc. ES). Sudėjus diskriminacijos patirties visose srityse (darbo, sveikatos,
studijų, apgyvendinimo ir pan.) duomenis, Lietuva
atsidūrė pirmoje vietoje ES šalių sąraše pagal diskriminacijos prieš LGBTI paplitimą.
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I. LYGIŲ GALIMYBIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA
Vyresnio amžiaus asmenų kokybiško gyvenimo
ir integracijos lygį kas dveji metai matuoja Aktyvaus senėjimo indekso kūrėjai, stebintys ir vertinantys ES bei kitų Europos valstybių pažangą
šioje srityje. Šiame indekse 2018 m. Lietuva užėmė 20 vietą iš 28, surinkusi 33,4 balo (ES – 35,7)
iš 100 galimų44. Aukščiau ES vidurkio Lietuva yra
tik užimtumo srityje (37,9), matuojant vyresnio
amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje.
Pagal šį rodiklį Lietuva tarp kitų valstybių užima 7
vietą (28 šalys).
Vertinant surinktus duomenis apie asmenų su
negalia socialinę padėtį, ryškiai matoma skurdo problema. Nors 2019 m. asmenų su negalia
(asmenų, kurių veikla dėl sveikatos sutrikimų
buvo apribota 6 mėn. ir ilgiau) skurdo rizikos
lygis šiek tiek sumažėjo (nuo 35 iki 31,3 proc.),
rodiklis tebelieka aukštas45. Moterys dėl negalios (36,1 proc.) dažniau susidūrė su skurdu nei
vyrai su negalia (23,8 proc.)46. Didelė dalis patiria
tokius ekonominius sunkumus kaip negalėjimas apmokėti nenumatytų išlaidų savo lėšomis
(62,8 proc.), negalėjimas leisti sau pakankamai
šildytis būstą (34,3 proc.)47. Moterys su negalia
dažniau nei vyrai susiduria su šiais ir kitais eko-

nominiais iššūkiais. Didžioji dalis minėtų rodiklių
2019 m. mažėjo nežymiai.
2020 m. lapkritį atlikta reprezentatyvi visuomenės apklausa apie požiūrį į socialines grupes
atskleidė, kad, visuomenės manymu, labiausiai
asmenys su negalia diskriminuojami darbo rinkoje (81 proc.), viešose erdvėse (miestų, miestelių, kaimų infrastruktūra) (49 proc.), kultūros
ir pramogų srityje (25 proc.), viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose (22 proc.), švietimo
(20 proc.), sveikatos apsaugos (16 proc.), teisėsaugos (8 proc.)48 srityse.
Vertinant kitus tos pačios apklausos rezultatus,
paaiškėjo, kad išankstinės nuostatos, nukreiptos prieš tam tikras visuomenės grupes, tebėra
didelė problema. Lietuvos gyventojų teigimu,
labiausiai diskriminuojamos socialinės grupės
visuomenėje yra asmenys su proto ar psichikos
negalia (balų vidurkis – 6,01, kai 10 balų atitinka
atsakymą „labiausiai diskriminuojami“), asmenys su fizine negalia (5,57), pagyvenę asmenys
(5,49), pabėgėliai (5,35), seksualinės mažumos
(5,24), moterys (4,03), tautinės mažumos (3,81),
vaikai (3,61).

3 pav. Aktyvaus senėjimo indeksas
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I. LYGIŲ GALIMYBIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA
Patys apklaustieji teigė, kad jiems priimtiniausi
kaimynai būtų vyresnio amžiaus asmenys (62
proc.), asmenys su negalia (43 proc.), kitos odos
spalvos asmenys (27 proc.), seksualinės mažumos (26 proc.), o mažiausiai priimtini – asmenys,
išėję iš įkalinimų įstaigų (2 proc.), romai (3 proc.),
asmenys su proto ar psichikos negalia (6 proc.).
Panaši tendencija stebima visuomenės klausiant
apie darbo aplinką. Apklaustieji labiausiai nenorėtų dirbti kartu su iš įkalinimo įstaigos išėjusiu
asmeniu (32 proc.), asmeniu su proto ar psichikos negalia (27 proc.), romų tautybės žmogumi
(24 proc.). Tačiau daugiau nei trečdalis respondentų teigė, kad jiems nesvarbu, su kuo dirbti.
Ryškiausia pastarųjų metų tendencija, atsispindinti lygių galimybių rodikliuose, yra skurdo lygio
mažėjimas, paliečiantis moteris, vyrus, vyresnius
žmones, asmenis su negalia ir kitas grupes. Vis
dėlto bendras skurdo mažėjimas nepaveikia
egzistuojančio skurdo rodiklių atotrūkio tarp
skirtingų lyčių, amžiaus grupių, tarp žmonių su
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II. VEIKLOS APŽVALGA
Lietuvos Respublikos lygių galimybių kontrolierius (toliau vadinamas ir Kontrolieriumi) yra
nepriklausomas, Lietuvos Respublikos Seimui tiesiogiai atskaitingas valstybės pareigūnas. Vadovaudamasis teisėtumo, nešališkumo ir teisingumo principais, Kontrolierius tiria skundus, atlieka
tyrimus savo iniciatyva, teikia konsultacijas dėl
paklausimų, atlieka nepriklausomus tyrimus ir
nepriklausomas diskriminacijos padėties apžvalgas, skelbia nepriklausomas ataskaitas, teikia
išvadas ir rekomendacijas, taip pat pasiūlymus
valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms dėl teisės aktų tobulinimo ir lygių teisių
įgyvendinimo politikos prioritetų, vykdo prevencinę ir švietėjišką veiklą, lygių galimybių užtikrinimo sklaidą, keičiasi turima informacija su kitomis
Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis, vykdo Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos įgyvendinimo kontrolę1. Nuo 2015
metų lygių galimybių kontrolieriaus pareigas eina
Agneta Skardžiuvienė (toliau vadinama ir Kontroliere). Kontrolieriaus darbui užtikrinti įsteigta
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba2 (toliau
vadinama ir Tarnyba). Tarnyba yra mišraus tipo
lygybės institucija, paraleliai vykdanti kvaziteisminę ir lygybės sklaidos veiklą.
2020 metais Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba ir toliau stiprino savo, kaip nacionalinės
lygybės institucijos, mandatą, siekdama akredituotis Jungtinių Tautų organizacijos lygmeniu,
kaip nacionalinė žmogaus teisių institucija. Tai
leistų sustiprinti Tarnybos indėlį ir dalyvavimą
tarptautiniuose žmogaus teisių mechanizmuose,
sudarytų sąlygas teikti ataskaitas dėl Jungtinių
Tautų konvencijų, dalyvauti oficialiose procedūrose kaip vienai iš šalių.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie Tarnybos pradėjo
1
2
3
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veikti Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija (toliau vadinama ir Komisija), kuri atlieka
Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo stebėseną. Komisiją sudaro 5 nariai,
iš jų 4 yra neįgaliųjų asociacijų atstovai ir vienas
Tarnybos atstovas3. Įgyvendinant naujai pavestas
funkcijas, tapo aišku, kad neįgaliųjų asociacijų
atstovams skirtas komisijos narių skaičius yra
nepakankamas, todėl tikslinga visą Žmonių su
negalia teisių stebėsenos komisiją sudaryti tik iš
neįgaliųjų asociacijų atstovų.
Atkreiptinas dėmesys, kad Seime praėjusiais
metais buvo vis dar svarstomas Tarnybos 2019
metais inicijuotas ir parengtas naujos redakcijos
Lygių galimybių įstatymo Nr. IX- 1826 projektas
Nr. XIIIP-3512, kurį priėmus su visais Tarnybos teiktais pasiūlymais Seimo Žmogaus teisių
komitetui neabejotinai sustiprėtų diskriminaciją
patyrusių asmenų apsauga, būtų išplėstas draudžiamo diskriminavimo pagrindų sąrašas ir kt.
Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Tarnybai vykdant švietėjišką ir prevencinę veiklą iš valstybės
biudžeto iki šiol nėra skiriamas tikslinis nacionalinis finansavimas. Ir tik Tarnybos darbuotojų
gebėjimas pritraukti ir tinkamai administruoti
projektinį finansavimą leido ir iki šiol leidžia užtikrinti efektyvų prevencinės ir švietėjiškos veiklos
vykdymą.
2020 metais Tarnyba vykdė 7 Europos Sąjungos
ir valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus, būtent: „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“, „Pokytis versle, viešajame sektoriuje,
visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos
mažinimui“, „Teisinės bazės tobulinimas ir europinių standartų įgyvendinimas, siekiant kovoti su
diskriminacija ir smurtu seksualinės orientacijos
ir lytinės tapatybės pagrindais“, „BRIDGE: vie-

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo 17 straipsnis.
Ten pat 14 straipsnio 2 dalis.
Ten pat 151 straipsnis
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tos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai
su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“,
„Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe“, „#NoPlace4Hate:
Lietuvos institucijų atsako į neapykantos kalbą
tobulinimas“, „#HATEFREE: stiprinant dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą neapykantos kalbos prevencijos ir lygių galimybių sklaidos
srityse“4.
Tarnybos darbuotojai aktyviai dalyvavo susitikimuose ir teikė pastabas dėl įvairių įstatymų
projektų, Vyriausybės ir ministerijų programų
ir veiksmų planų, stebėtojo teisėmis dalyvavo
įvairių komisijų, komitetų, darbo grupių veikloje, teikė komentarus ir ekspertines išvadas kitų
organizacijų ir institucijų veiklos klausimais,
organizavo mokymus lygių galimybių temomis,
viešus renginius, atstovavo Tarnybai partnerių
renginiuose ir susitikimuose, rengė publikacijas

4
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ir pranešimus žiniasklaidai, dalyvavo televizijos
ir radijo laidose, teikė komentarus žiniasklaidai. Taip pat atliekant tyrimus ir esant poreikiui
konsultuodavosi ir/arba prašydavo pateikti ekspertinę nuomonę nevyriausybinių organizacijų,
akademinės bendruomenės ir kitų specialistų.
Siekdama prisidėti prie koronaviruso sukeliamų
pasekmių mažinimo, Tarnyba bendradarbiavo
su Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija,
Žemės ūkio ministerija. Tarnybos atstovai konsultavo ne tik dėl korektiškų nediskriminuojančių
terminų vartojimo, bet ir dalyvavo svarstant
pandemijos pasekmių mažinimo priemones.
Tarnyba kartu su partneriais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose surengė
septintuosius Nacionalinius lygybės ir įvairovės
apdovanojimus, kurių įgyvendinimas pareikalavo
nemažai kūrybiškų sprendimų šios pandemijos
metu.

Plačiau skaitykite: https://lygybe.lt/lt/projektai
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1. BENDRA 2020 METAIS ATLIKTŲ
TYRIMŲ STATISTIKA

4 pav. Kreipimųsi dinamika
2020 metais Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje dėl galimos diskriminacijos buvo gauti 944 kreipimaisi, iš jų: 1875 skundai , 6446 paklausimai ir 113 pasiteiravimų7 per socialinį tinklą „Facebook“, t. y.
15 kreipimųsi daugiau nei 2019 metais.
5 Skundas – rašytine forma pateiktas fizinio ar juridinio asmens (gali būti anoniminis) kreipimasis
į lygių galimybių kontrolierių arba Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuriame nurodomas skundžiamas asmuo (asmenys), jo veiksmai ar neveikimas arba priimtas skundžiamas administracinis aktas
ar sprendimas bei aiškiai išreiškiamas prašymas (reikalavimas) lygių galimybių kontrolieriui atlikti tam
tikras administracines procedūras skundžiamo subjekto atžvilgiu.
6 Paklausimas – rašytine forma pateiktas fizinio ar juridinio asmens kreipimasis į lygių galimybių
kontrolierių arba Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, kuriame prašoma pateikti paaiškinimą dėl
Lygių galimybių įstatymo bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo taikymo atitinkamoje situacijoje,
tam tikros situacijos įvertinimo dėl galimo lygių galimybių pažeidimo, teisės akto projekto vertinimo
dėl atitikimo Lygių galimybių įstatymui bei Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui, taip pat prašymas
pateikti patarimą ar konsultaciją lygių galimybių įgyvendinimo klausimu, tačiau kuriame nėra reiškiamas prašymas ar reikalavimas atlikti tam tikras administracines procedūras.
7 Pasiteiravimai dėl lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtų klausimų, pateikti per socialinio tinklo „Facebook“ Tarnybos paskyrą.
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Tarnybos teisininkai 2020 metais konsultavo 721 asmenį (686 telefonu, 35 atvykus į Tarnybos patalpas). Akivaizdu, jog konsultavimas lygių galimybių kontrolieriaus kompetencijai priskirtais klausimais
yra svarbi Tarnybos darbo dalis.
2005–2020 metų kreipimųsi 8 dinamika pateikta 4 pav.
Kaip ir kasmet, 2020 metais į Tarnybą daugiausia kartų buvo kreiptasi dėl galimos diskriminacijos lyties
pagrindu – 242, tai sudaro beveik 26 proc. visų kreipimųsi, negalios pagrindu – 123 (13 proc.), amžiaus
pagrindu – 121 (12,8 proc.). Dėl galimos diskriminacijos kitais pagrindais kreiptasi gerokai mažiau: dėl
tautybės – 33 kartus, dėl socialinės padėties – 30 kartų, dėl lytinės orientacijos – 20 kartų; dėl pilietybės – 18 kartų, dėl įsitikinimų ar pažiūrų – 12 kartų, (žr. 5 pav.). Atkreiptinas dėmesys, jog beveik 6
procentai kreipimųsi 2020 metais buvo dėl daugialypės diskriminacijos, t. y. buvo kreiptasi dėl diskriminavimo daugiau nei vienu pagrindu.

5 pav. 2020 m. gautų kreipimųsi skaičius pagal galimus diskriminacijos pagrindus

8 Kreipimasis – bet koks kreipimasis į lygių galimybių kontrolierių arba Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnybą, priskirtinas skundo, paklausimo arba pasiteiravimo sąvokai.
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7 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

Į Kontrolierių pareiškėjai dažniausiai kreipėsi dėl galimos diskriminacijos darbo santykių (224 kreipimaisi), valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos (221 kreipimaisi), vartotojų teisių apsaugos
(196 kreipimaisi) srityse (žr. 6 pav.).
2020 metais į Tarnybą dažniausiai kreipėsi fiziniai asmenys. 43 proc. pareiškėjų buvo moterys, 28 proc.
– vyrai, juridiniai asmenys sudarė 27 proc. pareiškėjų, anoniminiai pareiškėjai – 3 proc. (žr. 7 pav.).
2020 metais į Tarnybą su skundais dėl galimos diskriminacijos šiek tiek dažniau kreipdavosi moterys
(87 skundai) nei vyrai (81 skundas), juridiniai asmenys pateikė 16 skundų, 3 skundai pateikti anonimiškai. Norėdami gauti informaciją, su paklausimais dažniau kreipdavosi moterys (244) nei vyrai (141),
juridiniai asmenys pateikė net 234 paklausimus; 25 paklausimai – anoniminiai. Per socialinį tinklą „Facebook“ į Kontrolierių dažniausiai kreipdavosi moterys (74) nei vyrai (38) (žr. 8 pav.).
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8 pav. Besikreipiančiųjų pasiskirstymas pagal kreipimosi būdą
Atlikus tyrimus dėl galimos diskriminacijos, 2020 metais buvo nustatyti 37 lygių galimybių pažeidimo
atvejai. Nustatęs pažeidimus, Kontrolierius 15 kartų siūlė nutraukti lygias galimybes pažeidžiančius
veiksmus, panaikinti arba pakeisti administracinį aktą arba sprendimą, susijusį su lygių galimybių pažeidimu; 10 asmenų buvo įspėti; 12 atvejų lygias galimybes pažeidžiantys veiksmai buvo nutraukti arba
diskriminaciją įtvirtinantis administracinis aktas buvo pakeistas geranoriškai, dar nebaigus atliekamo
tyrimo. Vieną kartą, nustačius galimų nusikalstamos veikos požymių, tyrimo medžiaga buvo perduota
ikiteisminio tyrimo įstaigai.

9 pav. 2020 m. Kontrolieriaus priimti sprendimai
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Kontrolierius atlikęs tyrimus daugiausia pažeidimų nustatė vartotojų teisių apsaugos srityje (10 pav.).

10 pav. 2020 m. Sritys, kuriose nustatyti pažeidimai

1.1. 2019 metais teiktos konsultacijos

Vykdydamas Lygių galimybių įstatyme9 bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/54/ES dėl
priemonių, kad darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis, numatytą
pareigą, Kontrolierius teikia nepriklausomas teisines konsultacijas. 2020 metais Tarnybos teisininkai
konsultavo 721 asmenį.
Konsultacijos Tarnyboje teikiamos tiek telefonu (686 asmenims), tiek atvykus į Tarnybos patalpas (35
asmenims). Dėl su pandemija susijusių apribojimų, konsultacijos atvykus į Tarnybos patalpas vyko ribotą laiką.
Teikiant konsultacijas užtikrinamas interesantų konfidencialumas. 2020 metais Tarnyboje konsultuoti
379 vyrai, 229 moterys bei 113 juridinių asmenų atstovų (11 pav.).

9
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11 pav. Konsultuoti asmenys
Konsultacijų dėl asmenų su negalia galimo diskriminavimo ir teisių užtikrinimo, lyginant su kitais diskriminavimo pagrindais, teikta kur kas daugiau (344). Šios rūšies konsultacijos sudarė beveik 48 proc. visų
konsultacijų (12 pav.). Konsultuojantis buvo siekta sužinoti ne tik apie nuo diskriminacijos nukentėjusių
asmenų pažeistų teisių gynimo būdus, bet ir apie pareigas, kurias privalu vykdyti, siekiant užtikrinti
asmenims su negalia tinkamas sąlygas dirbti, mokytis, gauti paslaugas arba įsigyti prekių.

12 pav. Konsultacijų skaičius pagal diskriminacijos pagrindus

Daugiausia konsultacijų Tarnyboje teikta diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
veiklos (38 proc.) bei darbo santykių srityse klausimais (29 proc.) (13 pav.).
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2. TYRIMAI
2.1. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu

2020 metais, pirmą kartą nuo Tarnybos įsteigimo, tyrimų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu
buvo atlikta mažiau nei dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu. Praėjusiais metais pagal gautus
žmonių skundus buvo atlikti 37 tyrimai (žr. 14 pav.). Svarbu pažymėti, kad žmonės pateiktuose skunduose ne visada lyties aspektą įvardija kaip požymį, pagrindą, dėl kurio jie jautėsi diskriminuojami. Tačiau tais atvejais, jeigu žmogus pats neatpažįsta, kad galimai patirtas mažiau palankus elgesys sietinas
su lytimi arba kitu požymiu, prašoma patikslinti skundo aplinkybes, padedant suvokti ir atpažinti, koks
požymis lėmė mažiau palankų traktavimą.

14 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu dinamika

2020 m. buvo gauti 145 paklausimai raštu,
kuriuose prašyta Tarnybos pateikti išvadą, konsultaciją, nuomonę arba rekomendacijas moterų
ir vyrų lygių galimybių įgyvendinimo klausimais.
Kartais paklausimuose žmonės aprašo situaciją,
susiklosčiusias aplinkybes ir teiraujasi, ar tikslinga pateikti skundą, ar galima kitais veiksmais
išspręsti komplikuotą situaciją. Taip pat būta
atvejų, kai žmonės atsiunčia anoniminius paklausimus, siekdami gauti reikalingą informaciją apie

moterų ir vyrų lygių teisių užtikrinimą. Pastebėtina, kad anoniminiai paklausimai dažniausiai
būna susiję su darbo teisiniais santykiais, seksualiniu priekabiavimu arba priekabiavimu dėl lyties.
Daugiausia paklausimų sulaukta dėl galimo
moterų arba vyrų lygių teisių pažeidimo darbo
teisinių santykių srityje bei valstybės tarnyboje (45), 30 paklausimų gauta dėl galimos lyčių
nelygybės vartotojų teisių apsaugos srityje, 24
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paklausimais teirautasi, ar valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos priimtais teisės aktais
tinkamai įgyvendina moterų ir vyrų lygias teises.
6 atvejais domėtasi, ar švietimo įstaigos, mokslo
ir studijų institucijos tinkamai įgyvendina moterų
ir vyrų lygias teises joms priskirtose srityse. 40
paklausimų gauta dėl galimo moterų ir vyrų lygių
teisių pažeidimo tose srityse, kurios nėra priskirtos Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo
reguliuojamų santykių sričiai. Pavyzdžiui, kreiptasi dėl galimo moterų žeminimo politinėje arba
socialinėje reklamoje, seksualinio priekabiavimo
vartotojų teisių apsaugos srityje, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės
priimtų teisės aktų, kuriais, pareiškėjų teigimu,
įtvirtinamos diskriminavimo lyties pagrindu
nuostatos.
Siekiant išsiaiškinti dėl galimo seksualinio priekabiavimo darbo teisinių santykių srityje buvo
pateikti 4 paklausimai, kuriais teirautasi, kokie
veiksmai laikomi seksualiniu priekabiavimu, kaip
rinkti seksualinio priekabiavimo įrodymus, kokia
atsakomybė yra nustatyta seksualiai priekabiaujančiam asmeniui.
Per Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą gauta 60 pasiteiravimų dėl galimo moterų
arba vyrų teisių pažeidimo; šie pasiteiravimai
sudaro didžiausią dalį šiuo komunikacijos kanalu
gaunamų pasiteiravimų, lyginant su pasiteiravimas dėl kitų asmens tapatybės bruožų. Dažniausiai per Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“
paskyrą žmonės tiesiog informuoja apie pastebėtus moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimus vartotojų teisių apsaugos srityje (skirtingas moterims
ir vyrams nustatytas paslaugų kainas, moteris
žeminančią komercinę reklamą) arba darbo
santykių srityje (darbo skelbimus, kuriuose nurodytas pirmenybės įsidarbinant teikimas moterims arba vyrams). Tarnyba stengiasi nedelsiant
reaguoti į tokio pobūdžio pranešimus, patikrina,
ar informacija yra tikra, o, įsitikinus šios informacijos tikrumu, susisiekia su darbdaviais, paslaugų
teikėjais ir informuoja apie viešai skelbiamos
informacijos neatitikimą Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymui bei rekomenduoja pašalinti daromus pažeidimus. Dažniausiai darbdaviai arba

24

paslaugų teikėjai sutinka iš darbo skelbimų arba
informacijos apie prekes ir paslaugas pašalinti su
moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimais susijusį
turinį. Jeigu pažeidžiantys veiksmai per nurodytą
terminą nebūna nutraukiami, Kontrolierius gali
pradėti tyrimą savo iniciatyva.
2020 m. dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu į Tarnybą telefonu kreipėsi 77 asmenys, kurie
dažniausiai teiraudavosi apie moterų ir vyrų lygių
teisių galimą pažeidimą darbo teisinių santykių
srityje.

PAREIŠKĖJAI
Pernai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu su skundais dažniau kreipėsi vyrai nei moterys. Aktyvesnis vyrų nei moterų kreipimasis su
skundais dėl galimo moterų ir vyrų lygių teisių
pažeidimo pastebimas jau kelerius pastaruosius
metus. 2019 metais nebuvo gauta skundų iš
juridinių asmenų dėl galimo lyčių lygybės pažeidimo. (žr. 15 pav.).

15 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas
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SRITYS
Analizuojant gautų skundų tematikos pasiskirstymą pagal sritis, pastebima, jog didžioji dalis tyrimų
(17) buvo atlikta dėl galimų moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimų darbo santykių srityje (45 proc.); 11
tyrimų atlikta dėl galimų pažeidimų vartotojų teisių apsaugos srityje (29 proc.), 4 tyrimai – dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priimtų teisės aktų, kurių nuostatose pareiškėjai įžvelgė galimą
moterų arba vyrų lygių teisių pažeidimą. (4 proc.) (žr. 16 pav.).

16 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu pagal sritis
2020 metais, palyginus su ankstesniaisiais, apskritai buvo gauta mažiau skundų dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu. O skundai, susiję su
galimais pažeidimais darbo teisinių santykių srityje, pastebėtina, buvo įvairesni pagal skundžiamų veiksmų pobūdį. Dalis iš jų susiję su galimai
nevienodomis moterims ir vyrams nustatytomis
darbo sąlygomis, darbo užmokesčiu. Taip pat kur
kas mažiau atlikta tyrimų dėl galimai diskriminuojančių darbo skelbimų, kuriuose pareigybės
pavadinimus darbdaviai nurodydavo moteriškosios arba vyriškosios giminės daiktavardžiais,
o tam tikrais atvejais darbo skelbimuose pretendentui buvo keliami lyties ir / arba amžiaus
reikalavimai. Socialiniame tinkle „Facebook“ apie

tokius darbo skelbimus buvo pranešta 43 kartus.
Didžioji jų dalis susijusi su moterų darbuotojų
paieškomis. Ieškota administratorių, konsultančių, padavėjų, barmenių, kasininkių, manikiūrininkių, pedikiūrininkių, valytojų, taip pat virėjos,
floristės, grafikos dizainerės, kambarinės, namų
tvarkytojos, stilistės-konsultantės, braškių rinkėjos, pavaduotojos ugdymui mokykloje, siuvėjos,
vairuotojos, odontologo asistentės. Viename
darbo skelbime buvo nurodyta moterims, turinčioms vaikų iki penkerių metų, – nesikreipti.
Vyrų ieškota tik kelis kartus – automobilių serviso darbuotojo, jauno kineziterapeuto, virtuvės
padėjėjo ir maisto išvežiotojo.
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI
Tarnyboje gautas skundas10 dėl diskriminacijos
lyties pagrindu valstybės institucijų priimamų
teisės aktų srityje, kuomet, pasak pareiškėjos,
mokytojoms moterims yra privaloma atlikti sveikatos patikrą pas gydytoją ginekologą, o mokytojams vyrams nėra privaloma patikra pas gydytoją
urologą (tokios patikros esą reikalauja mokyklos
administracija). Skundo tyrimo metu nustatyta,
kad norinčių įsidarbinti arba dirbti mokytojais
asmenų privalomi sveikatos tikrinimai yra atliekami vadovaujantis Vyriausybės l999 m. gegužės 7 d. nutarimu Nr. 544 „Dėl Darbų ir veiklos
sričių, kuriuose leidžiama dirbti darbuotojams,
tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai
besitikrinantiems, ar neserga užkrečiamosiomis
ligomis, sąrašo ir šių darbuotojų sveikatos tikinimosi tvarkos patvirtinimo“ ir Asmenų, dirbančių
darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika
(kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas
darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31
d. įsakymu Nr. 30l „Dėl profilaktinių sveikatos
tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ (toliau –
Tvarkos aprašas). Vadovaujantis Tvarkos aprašu,
privalomo mokytojo sveikatos tikrinimo metu
atliekamų tyrimų pobūdis priklauso nuo konkrečioje darbo vietoje nustatytų kenksmingų rizikos
veiksnių. Sveikatos apsaugos ministerija paaiškino, kad dažniausiai mokytojų darbo vietose yra
identifikuojami šie kenksmingi rizikos veiksniai:
darbas su videoterminalais (kompiuteriais ir kt.),
balso stygų nuolatinis įtempimas, darbo poza, ir
pažymėjo, kad Tvarkos aprašo 2 lentelėje išvardytų privalomų tyrimų sąraše, nurodomame prie
kiekvieno iš kenksmingų rizikos veiksnių, jokių
tyrimų, susijusių tiek su moterų, tiek su vyrų
lytinių organų patikra, nėra. Taigi tyrimo metu
nenustatyta, kad moterims mokytojoms, konkrečiu skundo tyrimo atveju – pareiškėjai, pagal
galiojančius teisės aktus būtų buvę nustatyti

kokie nors reikalavimai dėl sveikatos patikros pas
ginekologą.
Tarnyboje buvo gauta informacija, kad Vilniuje
publikuojama UAB „Dantų harmonija – Dental
Harmony“ (toliau –Bendrovė) lauko reklama
(toliau – Reklama) yra seksistinė, nes Reklamoje
stambiu planu vaizduojama moters kūno dalis
(krūtinė atvira iškirpte) ir užrašas: „Nukreipsime
tuos žvilgsnius į jūsų šypseną“ (žr. 17 pav.).
Lygių galimybių kontrolierė, reaguodama į gautą
informaciją, pradėjo tyrimą savo iniciatyva11,
kurio metu kontrolierė konstatavo, kad Reklamoje vaizduojama moters krūtinė absoliučiai nėra
susijusi su Bendrovės teikiamomis odontologijos
paslaugomis, neiliustruoja ir neatspindi dantų priežiūros ir jų gydymo paslaugų pobūdžio;
Reklamoje naudojamas moters krūtinės vaizdas,
ypač vertinant tai, kad krūtinė demonstruojama
atsietai nuo viso moters kūno, įtvirtina nuostatas, kad moteris yra reikšminga ir svarbi dėl jos
kūno dalių, kurios fiziologiškai yra būdingos tik
moterims ir kurios yra įprastai seksualizuojamos, nepagrįstai sureikšminant jų svarbą ir taip
priešpriešinant fizinį kūno bei jos dalių aktualumą žmogaus, šiuo konkrečiu atveju – moters,
intelektinėms, žmogiškosioms vertybėms. Taigi
tokiu Reklamos vaizdiniu bei teksto turiniu, kurie
yra vienas kitą papildantys, parodomas moters
sudaiktinimas, nuvertinimas, menkinimas, tokiu
būdu atskleidžiant vyrų pranašumą, nes vyrai
galimai atsiduria prioritetinėje padėtyje kaip vartotojai, valdantys situaciją, preziumuojant, kad į
moterį jie pirmiausia žvelgia kaip į fizinį objektą.
Atlikus tyrimą buvo konstatuota, kad Bendrovės
Reklama yra diskriminuojanti moteris ir Bendrovė buvo įspėta.
Atkreiptinas dėmesys, kad Tarnyboje gaunami
skundai rodo, jog dažnai publikuojamose rekla-

10 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/06/sprendimas-nr.-20sn-68sp-51.pdf
11 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/03/sprendimas-nr.-19sn-6sp-23.pdf
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mose nėra teisinio pagrindo įžvelgti Lygių galimybių įstatymo ar Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo pažeidimus, tačiau reklamų turiniu
ir vaizdiniais pažeidžiamos etikos, padorumo
normos, žeminamas žmogaus orumas. Reklamos
vertinimą dėl padorumo, etikos, normų pažeidimo įgaliota atlikti reklamos savitvarkos institucija12, kuri šiuo metu Lietuvoje nefunkcionuoja ir
kurią Seimui siūlytina įsteigti.

togų ir iki skundo pateikimo dienos buvo vaiko
priežiūros atostogose. Taigi šios pareiškėjos dėl
atidėto rezidentūros baigimo termino, susijusio
su buvimu vaiko priežiūros atostogose, nespės
įgyti reikalingos trejų metų vaikų gydymo praktikos. Atlikus skundo tyrimą buvo konstatuota,
jog sveikatos apsaugos ministro įsakymo nuostatos sudaro pagrindą netiesioginei moterų
diskriminacijai lyties pagrindu, kadangi įsakyme

17 pav. UAB „Dantų harmonija – Dental Harmony“ reklama
Toliau pateikiamas kitas skundo tyrimo aprašymas, taip pat susijęs su moterų ir vyrų lygių
teisių užtikrinimu teisės aktuose. Į lygių galimybių kontrolierę kreipėsi grupė rezidentų alergologų ir klinikinių imunologų bei viena šios srities
gydytoja. Jie prašė ištirti, ar atnaujintame Medicinos praktikos profesinių kvalifikacijų rūšių
sąraše nėra diskriminacijos apraiškų. Pagal šį
sąrašą, nuo 2022 metų rugsėjo gydytojai alergologai ir klinikiniai imunologai nebegalės teikti
paslaugų vaikams (kol kas tam atskiros licencijos
nereikia). Tokią teisę turės tik tie šios specializacijos medikai, kurie iki to laiko vaikus bus
gydę ne mažiau kaip trejus iš pastarųjų penkerių
metų. Skundo tyrimo metu buvo nustatyta13,
kad pareiškėjos po rezidentūros baigimo išėjo
nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atos-

numatytas trejų metų gydytojo vaikų alergologo
profesinės kvalifikacijos įgijimo terminas nėra
pratęsiamas dėl asmens buvimo nėštumo ir gimdymo atostogose bei atostogose vaikui prižiūrėti.
Lygių galimybių kontrolierės sprendimu sveikatos
apsaugos ministrui pasiūlyta pakeisti priimto
įsakymo nuostatas, sudarant sąlygas gydytojams
bei gydytojams rezidentams (alergologams,
klinikiniams imunologams), kurie būdami nėštumo ir gimdymo atostogose bei atostogose vaikui
prižiūrėti, neturėjo galimybės įgyti būtinos 3-ejų
metų gydytojo alergologo ir klinikinio imunologo paslaugų vaikams teikimo praktikos, pratęsti
tokios praktikos įgijimo terminą laikotarpiu,
tolygiu faktiniam asmens nėštumo ir gimdymo
atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti terminui,
ir tokiu būdu, nepaisant lyties, sudaryti vienodas

12 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 20 straipsnis
13 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/08/sprendimas-20sn-88.pdf
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galimybes asmenims įgyti gydytojo vaikų alergologo profesinę kvalifikaciją. Sveikatos apsaugos
ministerija lygių galimybių kontrolierės rekomendacijos iki šiol neįvykdė.
Praėjusiais metais sulaukta skundų ir dėl galimos
diskriminacijos lyties pagrindu įsigyjant prekių.
Tarnyba gavo pareiškėjo skundą14, kuriame teigiama, kad „2hand“ parduotuvėje Vilniuje nuolat
skelbiama 70 procentų nuolaida, kurią paskelbus
uždaromi vaikams ir vyrams skirtų prekių skyriai.
Pareiškėjo teigimu, tokiomis priemonėmis yra
ribojamos pirkėjų vyrų bei vaikų galimybės įsigyti
norimų prekių su nuolaida. Pagal skundžiamas
aplinkybes buvo nuspręsta, kad apskritai skundo
dalykas susijęs ne su galimu vartotojų – pirkėjų
teisių apribojimu dėl lyties įsigyti prekių su 70
proc. nuolaida, bet su galimu prekių asortimentu susiaurinimu paskelbus 70 proc. nuolaidą
(galimai eliminuojant vyrams ir vaikams skirtas
prekes iš pardavimo salės). Skundo tyrimo metu
nustatyta, kad skundžiamos aplinkybės yra siejamos ne su galima vartotojų diskriminacija dėl jų
lyties požymių, bet su galimai mažesnėmis visų
vartotojų galimybėmis įsigyti vaikams ir vyrams
skirtų prekių su 70 proc. nuolaida. Parduotuvės
vadovo paaiškinimu, prekių asortimentas taikomos 70 proc. nuolaidos metu nebuvo susiaurintas, skundo tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, kad vyrams bei vaikams buvo sudarytos
mažiau palankesnės sąlygos įsigyti vyrams bei
vaikams skirtų prekių su 70 proc. nuolaida nei
palyginamosioms asmenų grupėms (moterims).
Atlikus skundo tyrimą, diskriminacija lyties pagrindu nebuvo nustatyta.
2020 m. buvo gauti 3 skundai dėl seksualinio
priekabiavimo, dėl dviejų skundų buvo atlikti
tyrimai, tačiau tyrimų metu paaiškėjo, kad seksualinį priekabiavimą patyrusius asmenis ir už
seksualinio priekabiavimo prevenciją atsakingą
subjektą siejo paslaugų teikimo santykiai, o seksualinis priekabiavimas vartotojų teisių apsaugos
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srityje nepatenka į Moterų ir vyrų lygių galimybių
įstatymo reguliavimo sritį. Taigi, tyrimai buvo
baigti pripažinus, kad skunduose aprašytiems
veiksmams nėra taikomos Moterų ir vyrų lygių
galimybių įstatymo nuostatos, nors pareiškėjos
paslaugų teikimo metu patyrė nepageidaujamą
elgesį, kuris turėjo seksualiniam priekabiavimui
būdingų požymių. Vienas skundas, ir taip, deja,
dažnai nutinka, buvo pateiktas praėjus per ilgam
laikotarpiui nuo skundžiamų veiksmų padarymo,
todėl lygių galimybių kontrolierės sprendimu
skundą nagrinėti atsisakyta.

GALIMA DISKRIMINACIJA
LYTINĖS TAPATYBĖS PAGRINDU
Lytinė tapatybė šiuo metu galiojančiame Lygių
galimybių įstatyme nėra įtvirtinta kaip draudžiamo diskriminavimo pagrindas. Todėl Tarnyba,
sulaukusi asmenų skundų dėl galimos diskriminacijos lytinės tapatybės pagrindu, pagal suteiktus įgaliojimus turi ribotas galimybes tokius
skundus nagrinėti bei apginti galimai pažeistas
žmonių teises. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvoje 2006/54/EB dėl moterų ir vyrų lygių
galimybių ir vienodo požiūrio į moteris ir vyrus
užimtumo bei profesinės veiklos srityje principo
įgyvendinimo15 teigiama, kad: „Teisingumo Teismas nusprendė, kad vienodo požiūrio į moteris
ir vyrus principo taikymo sritis negali apsiriboti
diskriminacijos dėl vienos ar kitos lyties draudimu. Atsižvelgiant į jo tikslą ir teisių, kurias jis
gina, pobūdį, jis taip pat taikomas diskriminacijai dėl asmens lyties pakeitimo“. Vadovaujantis
direktyvos nuostatomis galimi translyčių asmenų
skundai dėl diskriminavimo lytinės tapatybės pagrindu Tarnyboje galėtų būtų tiriami kaip nevienodas traktavimas lyties pagrindu Moterų ir vyrų
lygių galimybių arba Lygių galimybių įstatymų
taikymo srityje. Nepaisant to, direktyvos nuostatos neapibrėžia visų galimų situacijų, su kuriomis
gyvenime susiduria translyčiai asmenys, todėl

14 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/02/d1_sprendimas-nr.-nr.-20sn-150sp-85.pdf
15 Prieiga per internetą:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0054&from=LV
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būtų tikslinga Lygių galimybių įstatyme numatyti
lytinės tapatybės pagrindą. Tarnyba 2021 m. sausio mėnesį kreipėsi į Lietuvos Respublikos Seimo
Žmogaus teisių komitetą su siūlymu papildyti Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX1826 pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-3512,
įtraukinat į draudžiamo diskriminavimo pagrindų
sąrašą ir lytinę tapatybę.
2007 metais Europos Žmogaus Teisių Teismas
priėmė sprendimą byloje L. prieš Lietuvą16,
konstatuodamas, jog teisinio reguliavimo Lietuvoje spragos prilygsta teisės į privataus gyvenimo gerbimą pažeidimui. Nepaisant to, kad nuo
sprendimo byloje L. prieš Lietuvą įsiteisėjimo jau
praėjo 13 metų, teisės spragos, sudarančios realias prielaidas translyčių asmenų diskriminacijai,
vis dar egzistuoja.
2017 metais nacionaliniai teismai Lietuvoje išplėtojo progresyvią jurisprudencinę praktiką, kai
asmens tapatybės dokumentai translyčiams asmenims teismo keliu keičiami remiantis išimtinai
psichiatro diagnoze ir subjektyviu asmens priskyrimu konkrečiai lyčiai. Tokiu būdu teisę į lytinės
tapatybės pripažinimą 2018 metais realizavo 14
asmenų, o 2019 metais – 9 asmenys17. Nors galimybė pasikeisti asmens tapatybės dokumentus
teismo keliu vienareikšmiškai laikytina teigiamu
postūmiu, teisė į lytinės tapatybės pripažinimą
turėtų būti realizuojama administraciniu, o ne
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teisminiu keliu. Situaciją iš esmės galėtų išspręsti
Lietuvos Respublikos asmens lytinės tapatybės
pripažinimo įstatymas, kurio projektas Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijoje buvo parengtas dar 2017 metais18, tačiau Seimui svarstyti
jis taip ir nebuvo pateiktas.
2019 metais Tarnyba parengė nacionalinę apžvalgą apie translyčių asmenų situaciją Lietuvoje19. Atlikus tiek socialinės, tiek teisinės translyčių
asmenų padėties vertinimą, paaiškėjo, kad,
realizavę teisę į lytinės tapatybės pripažinimą
teismo keliu (t. y. pasikeitę asmens tapatybės
dokumentus), translyčiai asmenys susiduria su
įvairiomis praktinėmis kliūtimis įvairiose gyvenimo srityse (pavyzdžiui, gaunant sveikatos
priežiūros paslaugas, užtikrinant asmens duomenų apsaugą, keičiant įgytą išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, įsidarbinant ir pan.).
Dar 2018 metais Tarnybos užsakymu atliktos
reprezentatyvios Lietuvos gyventojų apklausos
duomenimis20, 36 proc. Lietuvos gyventojų nesutiktų dirbti vienoje darbovietėje su translyčiu
asmeniu, 49 proc. – nesutiktų gyventi kaimynystėje, 62 proc. – išnuomoti būsto. 2019 metais
paskelbto specialiojo Eurobarometro 493 duomenimis21, 42 proc. Lietuvos gyventojų jaustųsi
nepatogiai, dirbdami su translyčiu kolega toje
pačioje darbovietėje.

16 EŽTT 2007 m. rugsėjo 11 d. sprendimas byloje L. prieš Lietuvą, pareiškimo Nr. 27527/03,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-82243
17 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Translyčių asmenų teisių apsauga: tarptautinės tendencijos ir nacionalinės galimybės“ (konferencijos programa), 2019 m. gruodžio 10 d.,
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/12/translyciu-asmenu-teisine-apsauga_programa_
lt.pdf , p. 7.
18 Lietuvos Respublikos asmens lytinės tapatybės pripažinimo įstatymo projektas, Reg. Nr. 17-12650,
2017 m. lapkričio 3 d.,
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/bc2a5010c09111e7af36e75c0ac79247
19 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Translyčių asmenų padėtis Lietuvoje: nacionalinė apžvalga“, Vilnius: 2019. Prieiga per internetą: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/translyciu-asmenu-padetis-lietuvoje_nacionaline-apzvalga.pdf
20 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, „Translyčiai asmenys Lietuvoje: situacijos apžvalga“,
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2019/06/trans-infografikas-web.pdf
21 Europos Komisija, „Factsheet on the Social Acceptance of LGBTI people in the EU“, 2019 m. spalio
23 d., https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ebs_493_data_fact_lgbti_eu_en-1.pdf , p. 12.
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI
Tarnyboje gautas skundas22, kuriuo informuojama, kad pareiškėja yra translytė moteris. Pareiškėjai teisės aktų nustatyta tvarka buvo pakeisti
asmens tapatybės dokumentai, atitinkamai
pakeisti vardas, pavardė, lytis bei asmens kodas.
Pareiškėja skunde paaiškino, kad turi 17-os metų
vairavimo patirtį, važinėjo be eismo įvykių ir
2020 m. norėjo apsidrausti transporto priemonių
valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju
draudimu, tačiau jai buvo pasiūlyta dvigubai
didesnė kaina nei anksčiau buvusi. Kainos padidėjimas, pasak pareiškėjos, atsirado dėl to, kad
ji, pakeitus asmens kodą, neturi jokios draudimo
bei eismo įvykių istorijos, todėl yra vertinama
kaip aukštos rizikos klientė. Pareiškėja kreipėsi į
Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurą dėl informacijos apie ją atnaujinimo
duomenų registre pagal naujai suteiktą asmens
kodą, tačiau pareiškėjai paaiškinta, kad duomenų atnaujinti nėra galimybės, todėl kiekvieną
kartą ji draudimo bendrovei turėtų pateikti savo
buvusius asmens duomenis ir naujus asmens
duomenis tam, kad būtų teisingai apskaičiuota
draudimo rizika (drausmingumo informacija esą
atkeliauja iš draudimo bendrovių ir jos pakeisti
nėra galimybių).
Draudikų biuro paaiškinimu, dėl techninių kliūčių
informacija apie pasikeitusią pareiškėjos lytį
nebuvo atnaujinta ir susieta su nauja pareiškėjos
tapatybe. Todėl, nors skundo tyrimas buvo pra-

22
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dėtas dėl galimos diskriminacijos lyties pagrindu,
tyrimo metu padaryta išvada, kad, asmeniui faktiškai pakeitusiam asmens duomenis (dokumentus) dėl lyties pakeitimo, taikomos tokios pačios
asmens identifikavimo taisyklės nepaisant pakeitusio lytį asmens lyties. Tyrimo metu paaiškėjo,
kad ne lytis lemia didesnių draudimo įmokų skaičiavimo sąlygas, o ribotos identifikavimo duomenų bazėje galimybės, susiejant buvusią tapatybę
su naująja tapatybe. Taigi aptariamu atveju
asmens lytinė tapatybė, inspiravusi pareiškėjos lyties pakeitimą bei su tuo susijusių teisinių
procedūrų atlikimą (asmens dokumentų pakeitimą), kaip atskiras draudžiamo diskriminavimo
pagrindas nėra įtvirtintas Lygių galimo įstatyme,
ir dėl šios priežasties lygių galimybių kontrolierė
pagal suteiktą kompetenciją neturėjo teisinio
pagrindo atlikti skundžiamų veiksmų vertinimą.
Skundo tyrimo metu draudikų biuras pareiškėjos keliamas problemas išsprendė jai palankiu
būdu, techniškai atlikęs patikslinimus duomenų
bazėje. Šio skundo tyrimo metu pažymėta, kad
bet kuriuo atveju asmenims, įgijusiems naujus
asmens tapatybės dokumentus po lyties pakeitimo teisinio pripažinimo, valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos, privatūs juridiniai asmenys turėtų sudarytų realias galimybes šiems
asmenims naudotis teikiamomis paslaugomis,
nežeminant garbės ir orumo, užtikrinant teisės į
privataus gyvenimo apsaugą realizavimą, o kartu
garantuojant visavertį dalyvavimą visuomenės
gyvenime lygiomis teisėmis su kitas asmenimis,
nepaisant asmens tapatybės požymių.

https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/04/sprendimas-nr.-19sn-34sp-39.pdf
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2.2. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės,
kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais

Kiekvienas žmogus tapatina save su tam tikra
tautybe, pilietybe, žino, kokia kalba yra jo gimtoji. Sudėtingiau yra priskirti save tam tikrai rasei,
prie tam tikros kilmės ir etninės priklausomybės
asmenų.
Lietuvos Respublikos teisės aktai nepateikia konkrečių rasės, tautybės, etninės kilmės ir kilmės
sąvokų apibrėžimų, tačiau kreipiantis į Tarnybą
šie pagrindai nurodomi šalia tautybės. Kodėl
šalia tautybės? Nes praktiškai visada akcentuojamas priklausymas tam tikrai tautybei, o rasė,
kilmė ir etninė priklausomybė žymimi kaip lydimieji (pastiprinantys argumentaciją dėl galimos
diskriminacijos tautybės pagrindu) pagrindai.
Asmenys, besikreipiantys į Tarnybą dėl rasinės
arba etninės diskriminacijos, priskiria save tam
tikrai etninei, tautinei arba teritorinei pagal
kilmę grupei, apibūdina save pagal odos spalvą.
Kartais kilmę grindžia kultūrinėmis charakteristikomis, tokiomis kaip kalba, arba bendru požiūriu
į etninę daugumą arba mažumą. Nurodydami
tautybės ir pilietybės pagrindus, pareiškėjai akcentuoja du aspektus: ryšį su tam tikra valstybe
arba priklausymą tautinei daugumai arba mažumai.
Skirtingai, nei 2019-aisiais, 2020 m. dominavo
diskriminacija kalbos pagrindu. Kalba buvo nurodyta kaip atskiras, savarankiškas ir apibrėžtas pagrindas, jo nesiejant nei su tautybe, nei su kitais
pagrindais. Identifikuoti pagrindą (-us), kuriam
(-iems) esant pradedamas tyrimas dėl galimos
diskriminacijos, dažniausiai pavyksta pasiremiant
skunde išdėstytomis faktinėmis aplinkybėmis.
Pažymėtina, kad asmenys, besikreipiantys į
Tarnybą, kiekvienais metais vis tiksliau identifikuoja pagrindą, dėl kurio jie atsidūrė blogesnėje
padėtyje nei kitas asmuo, kuriam nepriskirtinas

23

tam tikras požymis (pagrindas). Dar prieš kelerius metus pareiškėjai, kreipdamiesi į Tarnybą
dėl galimos diskriminacijos tautybės pagrindu,
žymėdavo rasę, kilmę ir etninę priklausomybę.
Praėjusiais metais pastebėta tendencija, kad
labai aiškiai žymima, dėl kokio tikslaus pagrindo
asmuo jautėsi esąs diskriminuojamas.

TYRIMAI PAGAL PAGRINDUS
2020 m. dėl galimos diskriminacijos rasės,
tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės
priklausomybės pagrindais Tarnyboje buvo
gauta 18 skundų, 48 paklausimai raštu, sulaukta
20 pasiteiravimų per Tarnybos socialinio tinklo
„Facebook“ paskyrą, suteiktos 47 konsultacijos
telefonu. 2020 metais, kaip ir ankstesniaisiais,
dominavo skundai dėl diskriminacijos tautybės, kalbos ir pilietybės pagrindais (žr. 18 pav.).
Kaip jau buvo rašyta, pareiškėjai, kreipdamiesi
į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos tautybės
pagrindu, jautėsi diskriminuojami ir dėl kilmės
arba etninės priklausomybės (daugialypės diskriminacijos). Kreipiantis dėl diskriminacijos kalbos
pagrindu, tautybės pagrindas buvo žymimas tik
tais atvejais, kai asmuo jautėsi diskriminuojamas dėl ribojimų nustatymo gimtosios kalbos
aspektu. Skirtingai nei 2019 m., skunduose dėl
diskriminacijos pilietybės pagrindu (kreipėsi ne
Lietuvos Respublikos piliečiai) pareiškėjai pildant
skundo formą nežymėjo grafų kilmė ir etninė
priklausomybė vienu metu.
2020 m. gauta ir ne Europos Sąjungos (trečiųjų
šalių) piliečių skundų. Atliekant tokių skundų tyrimą pilietybė buvo pripažįstama diskriminacijos
pagrindu, nes pareiškėjai buvo ES piliečių šeimos
nariai23. Atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 6 dalis.
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direktyvos24 nuostatomis, pilietybė apibrėžiama
kaip Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos
ekonominės erdvės valstybių piliečių ir jų šeimos
narių pilietybė, tačiau, pagal Lygių galimybių
įstatymą, šeimos nariais laikomi tik sutuoktiniai
ir tiesioginiai palikuonys, tai reiškia, kad sąvoka
neapima partnerių, kaip tai numatyta minėtoje
direktyvoje.
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2020 metais į Tarnybą dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir
etninės priklausomybės pagrindais vyrai kreipėsi
dažniau nei moterys, gautas ir vienas anoniminis
skundas (žr. 19 pav.).

Paklausimų ir konsultacijų telefonu minėtais
pagrindais buvo daugiau nei skundų. Kai kurių
besikreipiančių į Tarnybą asmenų tikslas buvo
informuoti Tarnybą apie jų išgyvenimus, gauti informaciją, kur galėtų kreiptis dėl galimai pažeistų
teisių gynimo.

19 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

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

Analizuojant besikreipiančių į Tarnybą asmenų
pasiskirstymą pagal pagrindus, pažymėtina, kad
2020 metais pareiškėjų nurodomi pagrindai
atspindėjo realią situaciją bei faktines skundo
aplinkybes. Kitaip tariant, jei pareiškėjai kreipėsi
dėl kalbos kaip bendravimo priemonės, atliekančios komunikacinę funkciją, skundo formoje
buvo žymimas kalbos (be tautybės) pagrindas;
jei pareiškėjai kreipėsi dėl tautybės, skunduose
pateiktos aplinkybės buvo paremtos priklausymu tam tikrai tautai. Pilietybės pagrindas buvo
žymimas keliais atvejais, jei asmuo buvo Europos Sąjungos pilietis, Europos Sąjungos piliečio
sutuoktinis (-ė) ir ne Europos Sąjungos pilietis.
Taigi 2020 metais pilietybės pagrindu į Tarnybą
kreipėsi ne Lietuvos Respublikos piliečiai. Kilmės ir etninės priklausomybės pagrindai, kaip

24 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/54/ES dėl priemonių, kad
darbuotojai galėtų lengviau naudotis laisvo darbuotojų judėjimo teisėmis.
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ir 2019-taisiais, buvo nurodomi šalia tautybės
pagrindo.
2020 metais gautus skundus dėl galimos diskriminacijos tautybės pagrindu galima suskirstyti
į dvi grupes: pirmoji, kai asmenys kreipėsi dėl
Vilniaus rajono savivaldybės veiksmų (neveikimo), pareiškėjai šioje grupėje atstovavo tautinei
daugumai; antrą grupę sudarė asmenys, teigiantys, kad patyrė diskriminaciją darbo santykių
srityje dėl netinkamų darbdavio pastabų apie
darbuotojo tautybę.
Vienas skundas dėl galimos diskriminacijos pilietybės pagrindu (dėl švietimo paslaugų nesuteikimo) Tarnyboje buvo gautas iš ne Lietuvos Respublikos ir ne Europos Sąjungos piliečio.
Telefonu dažniausiai konsultavosi ne lietuvių
tautybės asmenys, norintys papasakoti apie
darbdavio arba kolegų netinkamą elgesį su jais.
Jų manymu, netinkamo elgesio priežastys buvo
labai įvairios: dėl to, kad darbo metu su kolegomis buvo bendraujama ne lietuvių kalba; dėl to,
kad viešai pasisakoma prieš tautas, kurių atstovai
jie yra (kitaip tariant, dėl nesantaiką kurstančių
pasisakymų), dėl politinių pažiūrų, kurioms nesutapus, asmenys buvo raginami išvažiuoti į valstybę, kurioje gyvena tam tikros tautybės asmenys, ir pan. Nemažai konsultacijų suteikta romų
tautybės asmenims. Vykdant Vilniaus miesto
savivaldybės iniciatyvą dėl romų perkėlimo iš
Kirtimų gyvenvietės, jie susidūrė su sunkumais
išsinuomoti būstą. Konsultuojant buvo teikiama
informacija, kokius duomenis (įrodymus) būtina
rinkti, ketinant kreiptis dėl diskriminacijos.
Kartais tekdavo tiesiog išklausyti ir teigiamai
nuteikti ne tik romų tautybės, bet ir kitų tautinių
mažumų atstovus, primenant apie prigimtines
žmogaus teises ir laisves.
Buvo teikiamos ir bendro pobūdžio teisinės
konsultacijos (dėl policijos pareigūnų neveikimo,
viešų neigiamų pasisakymų apie romus ir pan.).

SRITYS
2020 metais Tarnyboje daugiausia skundų gauta
dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės ir etninės priklausomybės
pagrindais darbo santykių srityje bei vartotojų
teisių apsaugos srityje. Vartotojų teisių apsaugos
sritis dominuoja ir raštu arba žodžiu teiktuose paklausimuose dėl galimos diskriminacijos pirmiau
minėtais pagrindais. Kaip ir kasmet, Tarnyboje
2020 metais buvo gauta skundų dėl diskriminacijos Lygių galimybių įstatymu nereguliuojamose
srityse (įkalinimo įstaigose, teismų sistemoje,
visuomenės informavimo priemonėse) (20 pav.).
Džiugina aplinkybė, kad asmenys vis drąsiau ir
dažniau kreipiasi į Tarnybą dėl darbdavių netinkamų pasisakymų, priekabiavimo tautybės
pagrindu arba ribojimo įsidarbinti mokant ne
anglų, o kitas oficialias Europos Sąjungas kalbas
(vokiečių arba prancūzų).
Pareiškėjai kreipėsi dėl diskriminacijos švietimo ir
mokslo srityje – dėl sąlygų gauti ugdymo paslaugas
tam tikra kalba arba tam tikros valstybės piliečiams.
Dauguma tyrimų, pernai atliktų dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos,
kilmės ir etninės priklausomybės pagrindais,
buvo nutraukti, trūkstant objektyvių duomenų
apie padarytą pažeidimą, arba skundai pripažinti
nepagrįstais, nepasitvirtinus juose nurodytiems
pažeidimams. Vienas skundas kalbos pagrindu
pripažintas pagrįstu.
Tikslinga pažymėti, kad Tarnyba ir toliau aktyviai
bendradarbiavo su romų bendruomenės atstovais dėl romų integracijos darbo santykių srityje, vykdydama institucijai priskirtą priemonę,
įtrauktą į Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planą25. Veiksmų
plane numatyta teikti romų ir su jais dirbančioms
nevyriausybinėms organizacijoms konsultacijas. Daugiausia konsultacijų suteikta dėl būsto
nuomos, integracijos į darbo rinką, kitais romų
bendruomenei aktualiais klausimais.

25 Romų integracijos į Lietuvos visuomenę 2015–2020 metų veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos kultūros ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. IV-48.
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20 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės
ir etninės priklausomybės pagrindais pagal įstatymo taikymo sritis

ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI
Tarnyboje gautas pareiškėjos skundas dėl diskriminacijos kalbos pagrindu darbo santykių srityje.26
Skunde buvo rašoma, kad ji dalyvavo atrankoje į
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto
(toliau šioje dalyje – Komitetas) narius. Atrankos
į Komitetą tvarkoje buvo numatyta, jog į vieną iš
5 klausimų kandidatams privalu atsakyti anglų,
prancūzų arba vokiečių kalba. Pareiškėja ketino
atsakyti vokiečių kalba, tačiau vertinimo komisijos
nariai nemokėjo vokiečių kalbos, todėl pareiškėja
buvo priversta atsakyti į klausimą anglų kalba. Pa-

reiškėjos įsitikinimu, ji nebuvo išrinkta į Komitetą
dėl to, kad jai nebuvo sudaryta galimybė atsakyti
į vieną iš penkių klausimų – vokiečių kalba, kitaip
tariant, ji buvo diskriminuojama kalbos pagrindu.
Tyrimo metu nustatyta, kad vertinimo komisijai
buvo žinoma, jog pareiškėja buvo išreiškusi norą
į vieną iš penkių klausimų atsakyti ne anglų, o
vokiečių kalba. Vertinimo komisijai nesudarius galimybės atsakyti į klausimą ta užsienio kalba, kuria
pareiškėja pageidavo (ją geriau mokėjo), tai galėjo
lemti atsakymo išsamumą ir tikslumą, o vertinimo komisija šį atsakymą dėl to galimai turėjo

26 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/11/sprendimas-20-89.pdf
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pagrindo vertinti mažesniu balu. Lygių galimybių
kontrolierė įspėjo Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministeriją, kurios atstovas
pirmininkavo vertinimo komisijai, dėl padaryto
pažeidimo.
Kalbant apie skundus, kuriuose persipina tautybės ir pilietybės pagrindai, verta išskirti skundą,27
kurį pateikė Ukrainos Respublikos pilietis, turintis
leidimą laikinai gyventi mūsų šalyje, kuris yra
sudaręs santuoką su Lietuvos Respublikos piliete.
Skunde teigiama, kad kitą dieną po įsidarbinimo
pareiškėjas turėjo vykti į komandiruotę Norvegijoje. Kelionės bilietai buvo nupirkti, tačiau prieš
pat komandiruotę bendrovės direktorius neleido
pareiškėjui vykti į komandiruotę, motyvuodamas
tuo, kad Norvegijoje „ukrainiečiams neleidžiama
dirbti“ (taip nurodyta skunde). Po to, kai pareiškėjas kreipėsi į bendrovės direktorių su pretenzija
dėl galimos diskriminacijos tautybės ir pilietybės
pagrindais, darbdavys ėmė prie jo priekabiauti ir
kaltinti, pareiškėjo teigimu, nebūtais dalykais.

2020 metų veiklos ataskaita

Tyrimo metu nustatyta, kad darbuotojai – Ukrainos piliečiai – į komandiruotes tiek į Norvegiją,
tiek į kitas užsienio šalis siunčiami ne pagal tautybės arba pilietybės kriterijus (nes ukrainiečiams
leidžiama vykti į Norvegiją), o atsižvelgiant į
verslo poreikius ir darbuotojų dalykines savybes. Remiantis tuo, kad pareiškėjo neišsiuntimas
į komandiruotę Norvegijoje buvo siejamas su
prieš pat išvyką pasikeitusiomis aplinkybėmis dėl
siunčiamų bendrovės darbuotojų kvalifikacijos
(kurios pareiškėjas neatitiko), skundas pripažintas
nepagrįstu.
Kaip ir ankstesniais metais, 2020 m. aktualus išliko
švietimo paslaugų teikimo lietuvių kalba Vilniaus
rajono savivaldybėje esančiose ugdymo įstaigose
klausimas. Tokio pobūdžio tyrimai atliekami dėl
galimos diskriminacijos kalbos ir tautybės pagrindais, nes dažniausiai šis klausimas kyla dėl to, kad
vaikams nesudaromos sąlygos ikimokyklinio ugdymo grupėse mokytis gimtąja lietuvių kalba.

27 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/07/sprendimas-20-56.pdf

35

2020 metų veiklos ataskaita

2. TYRIMAI

2.3. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties
pagrindu

2020 metais tyrimų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu buvo atlikta šiek tiek mažiau nei 2019-aisiais – 14 (žr. 21 pav.). Atsižvelgiant į pernai gautų skundų mažesnį kiekį apskritai, tyrimų dėl socialinės padėties skaičiaus sumažėjimas koreliuoja su bendrai sumažėjusiu skundų skaičiumi.
Praėjusiais metais buvo suteiktos 32 konsultacijos (telefonu ir interesantams atvykus į Tarnybą) bei
gautas vienas pasiteiravimas per socialinį tinklą „Facebook“ dėl galimos diskriminacijos socialinės
padėties pagrindu. Taip pat sulaukta 15 paklausimų, kuriuose buvo prašoma pateikti nuomonę arba
išvadą su socialinės padėties pagrindu susijusiais klausimais.

21 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu dinamika
Pažymėtina, kad vis dar nemaža dalis gautų
skundų nepriklauso Kontrolieriaus kompetencijai (7 iš 14). Taip yra dėl to, kad besikreipiantys
asmenys socialinės padėties pagrindą suvokia
kiek plačiau, nei šis pagrindas apibrėžiamas Lygių
galimybių įstatyme. Socialinės padėties sampratai žmonės paprastai priskiria gyvenamąją
vietą, profesiją, šeiminę padėtį, vaikų turėjimą
ir kt. požymius, įstatyme socialinės padėties
apibrėžimas yra siauresnis – tai fizinio asmens
įgytas išsilavinimas, kvalifikacija ar mokymasis
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ir studijos mokslo ir studijų institucijose, turima
nuosavybė, gaunamos pajamos, teisės aktuose
nustatytos valstybės paramos poreikis ir (arba)
kiti su asmens finansine (ekonomine) padėtimi
susiję veiksniai.
2020 metais Seimo komitetuose buvo svarstomas naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymas
(projekto Nr. XIIIP-3512), kuriame socialinės
padėties pagrindo apibrėžimas yra papildomas
šeiminės padėties kriterijumi, t. y., socialinė pa-
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dėtis apimtų ir šeiminę padėtį. Pažymėtina, kad
Seimo narės Dovilė Šakalienė ir Rasa Budbergytė
pasiūlė įstatymą papildyti nauju galimo diskriminavimo – gyvenamosios vietos – pagrindu. Svarstant įstatymo projektą Seimo komitetuose buvo
siūloma gyvenamosios vietos pagrindą įtraukti į
socialinės padėties pagrindo apibrėžimą. Tarnybos atstovai dalyvavo Seimo Žmogaus teisių
komitete bei Socialinių reikalų ir darbo komitete,
kai buvo svarstomas naujos redakcijos Lygių galimybių įstatymo projektas, ir palaikė socialinės
padėties pagrindo apibūdinimo praplėtimą.
Pabrėžtina, kad tiesiogine diskriminacija nėra laikomi tokie atvejai, kai ribojimų, specialių reikalavimų arba tam tikrų sąlygų dėl asmens socialinės
padėties teisinį reguliavimą pateisina teisėtas
tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis.28 Dėl šios priežasties atliekant tyrimą kiekvieną kartą turi būti vertinama,
ar nustatyti apribojimai galėtų būti pateisinami
teisėtu tikslu ir yra proporcingi.

PAREIŠKĖJAI
Dėl galimų teisių apribojimų socialinės padėties
pagrindu vyrai ir moterys kreipėsi beveik taip
pat dažnai (žr. 22 pav.). Vyrai pateikė 7 skundus,
o moterys – 6, vienas skundas buvo pateiktas
juridinio asmens. Atkreiptinas dėmesys, kad socialinė padėtis29 iš esmės apima tik fizinio asmens
tapatybės požymius, taigi juridiniai asmenys turi
teisę kreiptis su skundu į Kontrolierių tik tokiais
atvejais, kai yra įgalioti atstovauti tam tikrai asmenų grupei.
Kaip rašyta pirmiau, be skundų, Tarnyboje buvo
gauta ir 15 paklausimų dėl diskriminacijos socialinės padėties pagrindu: 9 paklausimus pateikė
moterys, 5 paklausimus pateikė vyrai, o 1 paklausimas buvo anonimiškas.

28
29

22 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

SRITYS
Daugiausia tyrimų dėl galimos diskriminacijos
socialinės padėties pagrindu buvo atlikta gavus
skundus dėl diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje (tai
sudaro 29 proc. visų tyrimų šiuo pagrindu). Po
tris tyrimus (po 21 proc.) buvo atlikta dėl galimos
diskriminacijos darbo santykių srityje ir vartotojų
teisių apsaugos srityje. Vienas tyrimas (7 proc.)
buvo siejamas su švietimo sritimi. Trijuose pateiktuose skunduose keliami klausimai priskirti
įstatymais nereglamentuojamai sričiai.

Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 9 dalies 8 punktas.
Lygių galimybių įstatymo 2 straipsnio 8 dalis.
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23 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu pagal sritis

Atkreiptinas dėmesys, kad nemaža dalis (apie
43 proc.) visų tyrimų, atliktų dėl galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu, buvo
susiję ir su kitais galimos diskriminacijos pagrindais. Kai kuriais atvejais pareiškėjai nurodė netgi
ne po du, o po tris arba keturis diskriminacinius
pagrindus. Apie 56 proc. visų daugialypės diskriminacijos, susijusios su socialinės padėties
pagrindu, atvejų taip pat buvo siejami su amžiumi, 22 proc. – su lytimi, 22 proc. – su įsitikinimais
arba pažiūromis.
Tarnyboje iš viso buvo gauta 15 paklausimų dėl
galimos diskriminacijos socialinės padėties pagrindu – po 4 paklausimus buvo gauta dėl darbo
santykių, valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų veiklos, švietimo paslaugų teikimo, 1 paklausimas susietas su vartotojų teisių apsaugos

38

sritimi ir 2 paklausimai buvo priskirti Lygių galimybių įstatymu nereglamentuojamoms sritims.

TYRIMŲ PAVYZDŽIAI
Tarnyboje gauti skundai dėl diskriminacijos socialinės padėties pagrindu darbo santykių srityje
buvo susiję su darbo sąlygomis. Asmenys kreipėsi dėl nuotolinio darbo sąlygų suteikimo (gauti
du skundai) – vienas pradėtas tyrimas buvo
nutrauktas, kadangi pareiškėjas susitarė su savo
darbdaviu ir atsiėmė skundą, kitu atveju diskriminacija socialinės padėties pagrindu nebuvo
nustatyta.
Pernai buvo gauti 4 skundai dėl galimos diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų
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ir įstaigų veiklos srityje, susiję su teisės aktais.
Vienas iš šių skundų buvo dėl šiukšlių išvežimo
mokesčių nustatymo, priklausomai nuo to, ar asmuo gyvena nuosavame name ar daugiabutyje.
Tyrimo metu buvo nustatyta, kad skirtinga kainodara yra reglamentuota Vyriausybės nutarimu,
taigi tyrimas buvo nutrauktas. Pažymėtina, kad
tik Konstitucinis Teismas gali vertinti įstatymų
arba Vyriausybės nutarimų atitikimą Konstitucijai
arba įstatymams – Kontrolieriui tokia funkcija
nėra priskirta.
Dėl galimos diskriminacijos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų veiklos srityje taip pat
buvo atliktas tyrimas30 – tai padaryta gavus skundą dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro
įsakymo, kuriuo buvo patvirtintos asmenų atrankos stojant į Lietuvos policijos mokyklą taisyklės.
Pareiškėjas teigė, kad asmenys yra diskriminuojami dėl socialinės padėties, kadangi yra privaloma turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą,
suteikiantį teisę vairuoti automobilį su mechanine pavarų dėže, t. y., asmenys, turintys galiojantį
vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti
automobilį su automatine pavarų dėže, negali
dalyvauti atrankoje stodami į Lietuvos policijos
mokyklą. Policijos departamentas paaiškino, kad
tik dalis policijos įstaigų turimų automobilių yra
su automatine pavarų dėže, o artimiausiu metu
nėra planuojama iš esmės atsisakyti transporto
priemonių su mechaninėmis pavarų dėžėmis. Be
to, reikalavimas pareigūnams mokėti naudotis
visomis transporto priemonėmis yra įtvirtintas
Policijos veiklos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies
5 punkto nuostatose. Sprendime buvo konstatuota, kad reikalavimas turėti B kategorijos
pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti transporto

priemonę su mechanine pavarų dėže, pateisina
teisėtas tikslas, o šio tikslo siekiama tinkamomis
ir būtinomis priemonėmis. Skundas buvo pripažintas nepagrįstu, nepasitvirtinus jame nurodytam pažeidimui.
Pernai buvo gauti trys skundai, susiję su prekių
arba paslaugų kaina ir sąlygomis –diskriminacija vartotojų teisių apsaugos srityje. Vienas
tokių skundų31 buvo dėl specializuotos paskolos
studijoms apmokėti suteikimo. Pareiškėjas teigė,
jog dėl to, kad jam buvo pradėta ir vėliau baigta
fizinio asmens bankroto byla, AB „Swedbank“
atsisakė jam suteikti paskolą. Tyrimo metu buvo
nustatyta, jog „Swedbank“ atsisakė suteikti
paskolą dėl to, kad bankas turėjo informacijos,
jog pareiškėjas anksčiau buvo nevykdęs finansinių įsipareigojimų. Tokia teisė bankui suteikta
Vyriausybės nutarimu patvirtintu teisės aktu.
Sprendimu buvo nustatyta, kad bankas turėjo
teisę atsisakyti sudaryti su pareiškėju paskolos
sutartį, kadangi bankui kaip finansų įstaigai yra
keliama pareiga vykdyti skolinimą atsakingai – tai
yra teisėtas tikslas, dėl kurio bankas gali vertinti paskolos siekiančių asmenų kreditingumą ir
neprisiimti per didelės rizikos. Taigi buvo konstatuota, kad tokie ribojimai dėl asmens socialinės
padėties (informacijos apie asmens finansinę
padėtį) yra proporcingi ir pagrįsti. Skundas buvo
pripažintas nepagrįstu, kadangi nepasitvirtino
jame nurodyti pažeidimai.
Dėl galimos diskriminacijos švietimo srityje
pernai buvo gautas vienas skundas, susijęs su
asmenų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, priėmimu
į universiteto studijų programą. Buvo vertinama,
ar nustatyti konkursinio balo formavimo kriterijai, sietini su turimu išsilavinimu, yra pagrįsti.

30 Susipažinti su sprendimu galite:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/12/sprendimas-20-81.pdf
31 Susipažinti su sprendimu galite:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/08/20sn-77sp-64.pdf
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2.4. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų, religijos pagrindais

Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo. Niekas negali kito
asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą. Žmogaus laisvė
išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens
pagrindines teises ir laisves.32 Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei
apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai. Lietuvoje nėra valstybinės religijos.33
Dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos pagrindais Tarnyboje atlikta 11 tyrimų (žr. 24 pav.), atsakyta į 8 paklausimus, suteiktos 25 konsultacijos (20 iš jų buvo dėl galimos diskriminacijos įsitikinimų arba pažiūrų pagrindu).

24 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos
pagrindais dinamika
Jei 2018 metais pareiškėjai dar tapatino religiją su tikėjimu, neatsiejant tikėjimo nuo diskriminacijos
religijos pagrindu, tai nuo 2019 metų pastebėta tendencija, kad religija laikoma „savarankišku“, atskiru
nuo tikėjimo, diskriminavimo pagrindu.
Iš viso Tarnyboje gauta 11 skundų dėl tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, religijos diskriminacijos, iš jų dėl
diskriminacijos įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu buvo pateikti 9 skundai, religijos pagrindu – 3 skundai,
32
33
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tikėjimo pagrindu – 1 skundas. 2020 m. pastebėta tendencija, kad šalia įsitikinimų ar pažiūrų
pagrindo pareiškėjai įžvelgia amžiaus ir socialinės
padėties pagrindus, arba atvirkščiai, kreipdamiesi dėl amžiaus ir socialinės padėties diskriminacijos, mano, kad diskriminuojantys veiksmai
palietė jų įsitikinimus arba pažiūras.
Kreipdamiesi dėl diskriminacijos įsitikinimų ar
pažiūrų pagrindu dauguma pareiškėjų neakcentavo, kokios jų pažiūros arba įsitikinimai paskatino atsirasti jų atžvilgiu diskriminuojantį elgesį .
Kai kurie pareiškėjai tikino, kad tokį elgesį išprovokavo jų viešai išreikšta nuomonė, frazė arba
dalyvavimas tam tikrame politiniame judėjime.
Nemažai pareiškėjų teigė, kad išreikštas nepasitikėjimas arba kritika darbdavio vykdomam
vadovavimo modeliui atitinka jų įsitikinimus arba
pažiūras.
Įsitikinimų arba pažiūrų sąvokos nėra apibrėžtos
Lygių galimybių įstatyme, tačiau, remiantis teisinėje literatūroje34 pateiktais šių terminų išaiškinimais, įsitikinimai yra tam tikros pažiūros ir
nuostatos, susiformavusios stebėjimo, pažinimo
procese. Įsitikinimai gali būti politiniai, religiniai,
ekonominiai, estetiniai, kultūriniai ir pan. Jie atspindi tam tikros ideologijos, kultūros, dorovės,
etikos ir moralės normų aplinkoje susiformavusias žmogaus pažiūras apie visuomeninio, valstybinio gyvenimo reiškinius ir pan. Teismų praktikoje35 pabrėžiama, kad visuomenine, kasdiene
prasme, „pažiūros ir įsitikinimai“ gali būti suprantami kaip bet kokia nuomonė apie bet kokį
gyvenimo reiškinį, tačiau teisine prasme požymis
„pažiūros ir įsitikinimai“ (taip, kaip jie aprašyti
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 169
straipsnio dispozicijoje) turi gerokai siauresnę
prasmę ir yra skirti bei leidžia priskirti konkretų
asmenį tam tikrai grupei, kurią vienija ir iš kitų
grupių išskiria tokių pat pažiūrų ir įsitikinimų
turėjimas. Individo pažiūros ir įsitikinimai yra
privataus žmogaus gyvenimo dalis, tokia pat kaip

ir individo gyvenimo būdas, šeiminė padėtis, gyvenamoji aplinka, santykiai su kitais žmonėmis,
įpročiai ir kt.36 Vadinasi, asmens įsitikinimai, kaip
ir pažiūros, gali būti politiniai, religiniai, ekonominiai, estetiniai, kultūriniai, tačiau jie visada yra
asmens privatus reikalas, kurio turinio valstybė
nereguliuoja ir nekontroliuoja.

PAREIŠKĖJAI
Pernai, kaip ir pastaruosius kelerius metus, dėl
diskriminacijos religijos, įsitikinimų arba pažiūrų
ir tikėjimo pagrindais į Tarnybą kreipėsi dažniau
vyrai nei moterys (žr. 25 pav.). Tai gali lemti kelios
priežastys: vyrai yra linkę aktyviau ginti savo nuomonę, poziciją tam tikrais klausimais, daugiau
vyrų dalyvauja politinėje veikloje, ir/arba tai, kad
daugiau vyrų atlieka bausmę įkalinimo įstaigose,
iš kurių sulaukiama nemažai skundų.

25 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas pagal lytį

34 Teisės problemos 99/1-2. Teisės institutas, 1999 m., p. 94.
35 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. sausio 14 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-58942/2016.
36 Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimas
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Pernai buvo atlikta daugiausia tyrimų dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų arba pažiūrų ir
religijos pagrindais darbo santykių srityje (žr. 26 pav.). Praktiškai visi pareiškėjai kreipėsi dėl darbdavio veiksmų, kuriuos, jų manymu, būtų galima identifikuoti kaip priekabiavimą, arba dėl reikalavimo
priėmimo į darbą metu pateikti duomenis, susijusius su asmeniniu gyvenimu. Keli pareiškėjai kreipėsi
dėl socialinio tinklo „Facebook“ paskelbtos informacijos, kuri, jų nuomone, diskriminuoja tam tikras
pažiūras turinčius asmenis.
Kaip ir kasmet, dėl diskriminacijos religijos pagrindu į Tarnybą ne kartą kreipėsi asmenys iš įkalinimo
įstaigų.

26 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos tikėjimo, įsitikinimų arba pažiūrų
ir religijos pagrindais pagal sritis
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ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI
Į Tarnybą su skundu37 kreipėsi pareiškėja, teigdama, kad dalyvaudama atrankoje į verslo klientų
vadybininko pareigas patyrė diskriminaciją amžiaus, etninės priklausomybės, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindais. Pareiškėjos teigimu, jos kandidatūra buvo atmesta dėl „kultūrinio neatitikimo“
(citatos kalba netaisyta). Skunde buvo akcentuojama, kad įtakos jos kandidatūros atmetimui
galimai turėjo pareiškėjos amžius bei įsitikinimai
ar pažiūros, nes „kultūrinis neatitikimas“ apima
labai daug aspektų. Nors, pareiškėjos teigimu,
pokalbio dėl darbo metu ji nepasakė nieko, kas
būtų galėję įžeisti atrankos komisiją, tačiau jos
vertybės, tikslai bei išdėstyta bendrovės vizija
galimai turėjo įtakos neigiamam sprendimui.
Pareiškėjos prielaidos dėl jos kandidatūros vertinimo grindžiamos sąvokos „kultūrinis neatitikimas“ neaiškumu. Akivaizdu, kad ši sąvoka nėra
siauros prasmės ir gali būti interpretuojama labai
plačiai, tačiau tyrimo metu gauti įrodymai leido
daryti prielaidą, jog pareiškėjos kandidatūra
nepasirinkta dėl jos charakterio ypatybių ir kitų
asmeninių savybių, kurios negalėtų būti apibrėžiamos kaip „kultūrinės“.

2020 metų veiklos ataskaita

Nors skundas buvo pripažintas nepagrįstu, Kontrolierė, siekdama užtikrinti aiškių ir visiems vienodų darbo atrankos kriterijų taikymą, kreipėsi į
atranką vykdančią bendrovę, rekomenduodama
tiksliau formuluoti dalyvaujantiems darbo atrankose asmenims teikiamą išsamų atsakymą dėl
jų kandidatūrų įvertinimo, nurodant konkrečias
priežastis, dėl kurių jie nebuvo atrinkti į siūlomas
pareigas.
Iš įkalinimo įstaigų sulaukta skundų dėl netinkamų kalinimo sąlygų. Juose dominavo diskriminavimo pagrindas – religija. Viename skunde
pareiškėjas teigė, kad įkalinimo įstaigoje nėra
patalpų, kurios būtų pritaikytos atlikti religines apeigas islamą išpažįstantiems asmenims.
Pataisos namų administracija esą siūlo melstis
koplyčioje kartu su krikščionių tikėjimą išpažįstančiais asmenimis, kas išpažįstantiesiems islamą
yra draudžiama. Atsižvelgiant į tai, kad pareigūnų veiksmų (neveikimo) teisėtumo vertinimas
priskirtinas Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių kompetencijai, pareiškėjui buvo pasiūlyta
kreiptis į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstaigą.

37 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/02/sprendimas-20-18.pdf

43

2. TYRIMAI

2020 metų veiklos ataskaita

2.5. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu

Diskriminacija dėl amžiaus dažnai asocijuojama tik su vyresnių žmonių diskriminacija. Kokio amžiaus
žmogus yra „vyresnio amžiaus“, priklauso nuo daugelio aspektų. Skunduose išdėstytų aplinkybių visuma leidžia teigti, jog mažiau palankesnes sąlygas dėl amžiaus gali patirti tiek jaunesnio, tiek vyresnio
amžiaus asmenys. Žmonių skirstymas į tam tikras amžiaus grupes dažnai veikiamas stereotipinių nuostatų, kurios gali riboti žmonių teisių realizavimą.
2020 metais Tarnyboje gauta 40 skundų, 71 paklausimas, pradėti 4 tyrimai lygių galimybių kontrolierės iniciatyva bei suteiktos 66 konsultacijos (telefonu ir interesantams atvykus į Tarnybą) dėl galimos
diskriminacijos amžiaus pagrindu. Tarnybos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje taip pat gauta 10
pasiteiravimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu. Galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu
tyrimų statistika pateikta 27 pav. Skundų bei atliktų tyrimų skaičius 2020 metais padidėjo ir buvo panašus į buvusį 2017-aisiais.

27 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu dinamika
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28 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

PAREIŠKĖJAI
Dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu 2020 metais į Tarnybą su skundais kreipėsi daugiau moterų nei vyrų, bet atotrūkis iš esmės nėra didelis.
Moterys pateikė 21 skundą, vyrai – 17 skundų.
Lygių galimybių kontrolierės iniciatyva buvo
pradėti 4 tyrimai, 2 skundai buvo pateikti nevyriausybinių organizacijų arba darbuotojų grupių.
Duomenys apie pareiškėjus pateikti 28 pav.
Iš 71 gautų paklausimų 38-is pateikė moterys,
18 – vyrai. Taigi, panašiai kaip ir 2019 metais,
moterys gerokai dažniau kreipėsi į Tarnybą su
paklausimais dėl galimos diskriminacijos amžiaus
pagrindu. Taip pat sulaukta 12 juridinių asmenų
paklausimų ir 3 anoniminiai kreipimaisi.

SRITYS
Pernai atlikta daugmaž po vienodą skaičių tyrimų
dėl galimos diskriminacijos trijose srityse – darbo
santykių, vartotojų teisių apsaugos bei valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų. Darbo santykių srityje atlikti tyrimai sudarė 36 proc., vartotojų teisių apsaugos srityje – 30 proc., o valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų srityje

– 27 proc. visų tyrimų dėl galimo diskriminavimo
amžiaus pagrindu. Panašiai kaip ir 2019-aisiais,
2020 metais nebuvo atlikta tyrimų dėl galimo
diskriminavimo švietimo srityje. Trys Tarnyboje
gauti skundai priskirti įstatymų nereglamentuojamai sričiai.
Atkreiptinas dėmesys, kad ketvirtadalis (25 proc.)
visų tyrimų, atliktų dėl galimos diskriminacijos
amžiaus pagrindu, buvo susiję ir su kitais pagrindais. Pareiškėjai nurodydavo du, o kartais
ir daugiau pagrindų, dėl kurių manė patiriantys
mažiau palankų elgesį. Diskriminavimas dėl
lyties ir socialinės padėties sudarė 31 proc. visų
daugialypės diskriminacijos atvejų, susijusių ir
su amžiaus pagrindu, dėl įsitikinimų arba pažiūrų – 25 proc., dėl lytinės orientacijos ir etninės
priklausomybės – po 6 procentus.
Į Tarnybą su paklausimais daugiausia buvo
kreipiamasi dėl situacijų, susijusių su darbo
santykiais – gauti 27 paklausimai. Taip pat buvo
pateikta 20 paklausimų dėl įtariamo diskriminavimo valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
veiklos srityje, 17 – dėl diskriminavimo vartotojų
teisių apsaugos srityje, 2 – švietimo srityje, 5
paklausimai buvo susiję su įstatymais nereglamentuojamomis sritimis.
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29 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu pagal sritis

ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI
Didžioji dalis tyrimų, sietinų su darbo santykių
sritimi, buvo atlikta dėl darbo sąlygų (6 iš 16
tyrimų); taip pat po 4 tyrimus – dėl priėmimo į
darbą bei diskriminacinių darbo skelbimų. Be to,
buvo gauta po vieną skundą dėl priekabiavimo
amžiaus pagrindu ir atleidimo dėl amžiaus.
Viename iš tokių skundų38 pareiškėjas kreipėsi
į UAB „Delicija“ dėl picerijos vairuotojo pareigų. Skambučio telefonu metu pareiškėjui buvo
pasakyta, jog bendrovės direktorius nurodė,
kad priimami tik jaunesni nei 50 metų amžiaus
asmenys, o pareiškėjas buvo 59-erių. Pareiškėjas
savo pokalbį buvo įrašęs ir pokalbio įrašą pateikė

Tarnybai. UAB „Delicija“ direktorius teigė, kad
pareiškėjas nebuvo priimtas, nes į vairuotojo
pareigas jau buvo priimtas kitas asmuo, be to,
nurodymų dėl kandidatų amžiaus jis nebuvo
davęs savo darbuotojai, atsakingai už skambučių
priėmimą. Su pareiškėju telefonu bendravusi
darbuotoja teigė, kad pati, pagal savo vidinį
įsitikinimą ir nuomonę, manydama, jog vyresnio
amžiaus žmogui būtų sunku atlikti vairuotojo
funkcijas, pasakė skambinančiam pareiškėjui,
kad pretendentų vairuotojo pareigoms užimti
amžius ribojamas iki 50 metų. Atsižvelgiant į tai,
kad pokalbio dėl kandidatavimo metu aiškiai ir
nedviprasmiškai buvo pareikštas nepageidavimas
priimti į darbą vyresnių nei 50 metų amžiaus
asmenų, o ši aplinkybė buvo patvirtinta pokalbio

38 Susipažinti su sprendimu galite:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/02/sprendimas-nr.-20sn-113sp-93.pdf
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telefonu garso įrašu, sprendimu buvo konstatuota diskriminacija amžiaus pagrindu priimant
į darbą. UAB „Delicija“ buvo įspėta dėl padaryto
pažeidimo.
Pernai buvo atlikta iš viso 12 tyrimų, susijusių su
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų priimamais teisės aktais (valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų veiklos sritis).
Vienas iš tokių tyrimų39 buvo atliktas dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimo,
kuriuo buvo numatoma vienkartinė dviejų
valstybės remiamų pajamų dydžio pašalpa gimus
vaikui. Pažymėtina, kad tokia parama galėjo būti
teikiama tik tokiais atvejais, kai vaikas gimsta
santuokoje, o sutuoktinių amžius yra iki 29 metų
imtinai. Vos pradėjus tyrimą Ignalinos rajono
savivaldybė informavo, kad teisės aktas buvo
pakeistas ir numatytą paramą gimus vaikui gali
gauti visi savivaldybės teritorijoje deklaravę
gyvenamąją vietą asmenys. Dėl šios priežasties
tyrimas buvo nutrauktas, pakeitus lygias galimybes pažeidžiantį administracinį aktą.
Pernai buvo atlikti net keli tyrimai, susiję su ministerijų skiriamomis premijomis arba stipendijomis. Vieno iš šių tyrimų40 metu buvo vertinamas
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos skiriamos
Meilės Lukšienės premijos, kuri pagal galiojusius
teisės aktus galėjo būti skiriama ne vyresniems
nei 35 metų mokytojams už demokratiškumo,
bendruomeniškumo, pilietiškumo, tautiškumo,
humanizmo ir kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą
ir sklaidą, skyrimo reglamentavimas. Ministerija
teigė, kad tokiu būdu siekia pritraukti jaunesnius
žmones dirbti mokytojais. Sprendimu buvo konstatuota, kad teisės aktu nepagrįstai buvo išskirti
tik mokytojai iki 35 metų, galintys gauti premiją.
Pažymėtina, kad apribojimai dėl amžiaus, pagal
Lygių galimybių įstatymą, gali būti numatomi tik
įstatymais, kai tai pateisina teisėtas tikslas, o šio
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tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis priemonėmis. Ministerija nenurodė įstatymų nuostatų,
leidžiančių nustatyti amžiaus apribojimą iki 35
metų skiriant mokytojams premiją. Dėl šios priežasties sprendimu buvo konstatuotas lygių galimybių pažeidimas ir siūlyta panaikinti mokytojų
amžiaus kriterijus siekiant gauti Meilės Lukšienės
premiją. Ministerija teisminiu keliu skundė lygių
galimybių kontrolierės priimtą sprendimą. Teisminis ginčas šios ataskaitos pateikimo dieną dar
tęsiasi.
Kitas panašus tyrimas41 buvo atliktas dėl Kultūros
ministerijos teisės akto, kuriuo buvo skiriamos
stipendijos kino kultūros ar meno kūrėjams.
Teisės akte buvo numatytas amžiaus kriterijus
– jauniems asmenims iki 35 metų buvo numatyta pirmenybė, t. y., suteikiamas papildomas
balas. Kultūros ministerija teigė, kad tokiu būdu
buvo siekiama padėti jauniems kūrėjams įsitraukti į kino kultūros arba meno lauką siekiant
jo atsinaujinimo ir idėjų kaitos. Lygių galimybių
kontrolierės sprendime buvo konstatuota, kad
jauni asmenys dėl teisiškai nepagrįstų priežasčių
besąlygiškai turi teisę įgyti vieną balą vien dėl
savo amžiaus ir gali atsidurti labiau palankioje
padėtyje nei vyresni kultūros ar meno kūrėjai.
Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo nustatytas įstatymas, kuriuo šioje situacijoje būtų leidžiama
taikyti prioritetą asmenims iki 35 metų amžiaus,
sprendimu buvo nustatyta, kad Kultūros ministerijos teisės aktais, reglamentuojančiais stipendijos kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimą,
nėra užtikrinamos lygios teisės ir galimybės gauti
stipendiją. Sprendimu buvo siūloma Kultūros
ministerijai pakeisti teisės aktų nuostatas ir
sudaryti lygias galimybes visiems kino kultūros
arba meno kūrėjams gauti stipendiją nepaisant
amžiaus. Kultūros ministerija, atsižvelgdama į
lygių galimybių kontrolierės sprendimą, pakeitė
teisės aktą ir išbraukė prioritetą –amžių iki 35
metų, asmenims siekiant gauti kino kultūros ar

39 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/01/20si-4sp-1.pdf
40 Susipažinti su sprendimu galite:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/11/sprendimo-nr.-20-si-3sp-90.pdf
41 Susipažinti su sprendimu galite:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/08/sprendimas-nr.-20-sn-106sp-63.pdf
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meno kūrėjų stipendiją.
Keletas svarbių sprendimų taip pat buvo priimta
pagal skundus, susijusius tiek su amžiumi, tiek su
negalia. Vieno iš šių tyrimų42 metu buvo vertinama, ar Sveikatos apsaugos ministerijos teisės
aktas, kuriuo remiantis buvo kompensuojami
klubo sąnarių endoprotezai, nepažeidžia Lygių
galimybių įstatymo nuostatų, kadangi kompensavimas buvo susijęs su amžiumi, t. y., vyresniems
nei 65 metų asmenims buvo kompensuojamos
tik endoprotezų su cementiniu tvirtinimu pirkimo išlaidos. Pasak Sveikatos apsaugos ministerijos, toks sprendimas buvo priimtas dėl to, kad
įprastai cementinio tvirtinimo endoprotezai dėl
vyresnių žmonių prastesnės kaulų būklės užtikrina geresnius rezultatus (ilgesnį endoprotezo
tarnavimo laiką). Tyrimo metu Tarnyba kreipėsi į
Klaipėdos universitetinę ligoninę, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikas, Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikas
ir Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę
prašydama pateikti nuomonę dėl endoprotezų
tvirtinimo tipo sąsajos su pacientų amžiumi.
Šios medicinos įstaigos pateikė nuomones, kad
tvirtų, įrodymais pagrįstų, mokslinių duomenų,
kuris endoprotezo tvirtinimo būdas kokio amžiaus žmogui yra geresnis, nėra. Paciento amžius
gali būti tik vienas iš faktorių, lemiančių, kokio
tvirtinimo endoprotezas tinkamesnis konkrečiam
asmeniui, bet kartu tai nėra vienintelis kriterijus
– labai svarbu asmens sveikatos būklė, o ypač –
kaulo kokybė. Sprendimu buvo konstatuota, kad
nustatant besąlygišką 65 metų amžiaus ribą, nuo
kurios asmuo, nors jam ir būtų tinkamesnis mechaninio tvirtinimo endoprotezas, gali gauti beveik dvigubai mažesnę kompensaciją už protezo
įsigijimą nei jaunesnis asmuo, dėl savo amžiaus
patenka į mažiau palankią padėtį, taigi yra tiesiogiai diskriminuojamas dėl amžiaus. Sprendimu
buvo siūlyta Sveikatos apsaugos ministerijai pakeisti teisės akto nuostatas ir panaikinti amžiaus
kriterijų, ribojantį vyresnių nei 65 metų asmenų

galimybes gauti kompensaciją už mechaninio
tvirtinimo endoprotezo įsigijimo išlaidas tokia
pat apimtimi, kokia nustatyta jaunesniems nei 65
metų asmenims. Sveikatos apsaugos ministerija
atsižvelgė į Kontrolieriaus sprendimą ir panaikino amžiaus kriterijus nustatant kompensacijos,
skiriamos įsigyjant endoprotezą, dydį.
Kitame sprendime43, kai skunde keliamas klausimas taip pat buvo susijęs su negalia, buvo
vertinama, ar Sveikatos apsaugos ministerijos
įsakymu, kuriuo nustatomos medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas suaugusiems, nepažeidžia Lygių galimybių įstatymo nuostatų. Šiuo
įsakymu buvo reglamentuota, kad asmenims,
kurių darbingumo lygis 30–40 procentų, sulaukus senatvės pensijos amžiaus, buvo nustatomas
vidutinis poreikių lygis, taigi asmuo, iki senatvės
pensijos turėjęs teisę į palaikomąją reabilitaciją, sulaukęs senatvės pensijos amžių šios teisės
netekdavo. Pabrėžtina, kad pareiškėjai palaikomosios medicininės reabilitacijos poreikis
pagal faktinę sveikatos būklę gali būti nepakitęs.
Sprendimu buvo nustatyta, kad pareiškėjos
pensinis amžius iš esmės lėmė jos sąlygų gauti
medicininę reabilitaciją pabloginimą, taigi buvo
nustatytas Lygių galimybių įstatymo pažeidimas.
Sveikatos apsaugos ministerijai buvo siūlyta
pakeisti egzistuojančią reabilitacinio gydymo
skyrimo tvarką, įtvirtinant joje galimybę gauti reabilitacinį gydymą, nepaisant amžiaus. Sveikatos
apsaugos ministerija pažadėjo, kad teisė gauti
reabilitacijos paslaugas nesiejant to su priklausymu kokiai nors socialiniai grupei bus įtvirtinta
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo pakeitimu, bet šiuo metu įstatymo projektas
dar nėra priimtas.
Dėl įtariamo diskriminavimo vartotojų teisių apsaugos srityje 2020 metais iš viso buvo atlikta 13
tyrimų, iš kurių didžioji dauguma (12 iš 13) buvo
susiję su prekių arba paslaugų kaina ir įsigijimo
sąlygomis. Tik vienas šios srities tyrimas buvo

42 Susipažinti su sprendimu galite:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/05/20sn-15sp-28.pdf
43 Susipažinti su sprendimu galite:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/08/sprendimas-20sn-80.pdf
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susijęs su informacija apie prekes ir paslaugas
(reklama).
Keli svarbūs galimo diskriminavimo šioje srityje
tyrimai buvo susiję su paslaugų teikėjų specialiomis sąlygomis, taikomomis tik jauniems
asmenims. Pavyzdžiui, tyrimo44 dėl AS „Citadele
bankas“ metu paaiškėjo, kad šio banko Lietuvos
filialo inicijuotos akcijos „Pasiūlymas studentams“ sąlygose buvo numatyta, jog tik 18–21
metų amžiaus klientai gali pasinaudoti tokiu
pasiūlymu ir gauti premiją. Pastebėjus tokias
paslaugų sąlygas viešojoje erdvėje, lygių galimybių kontrolierė pradėjo tyrimą savo iniciatyva.
Bankas teigė, kad tokia akcija buvo siekiama
padėti pradedantiems studentams, kurie galimai
nedirba, nes mokosi, o jų pajamos ribotos. Tyrimo metu bankas panaikino sąlygose numatytą
amžiaus kriterijų ir prizai bei premijos visiems
banko klientams bus teikiami vienodomis sąlygomis, nepriklausomai nuo amžiaus. Atsižvelgiant į
tai, tyrimas buvo nutrauktas, kadangi lygias galimybes pažeidžiantys veiksmai buvo nutraukti.
Panašus tyrimas45 buvo atliktas dėl UAB „Cgates“
akcinio pasiūlymo, adresuoto studentams iki 25
metų – „Neribotas internetas studentams be įsipareigojimų“. Šiuo pasiūlymu galėjo pasinaudoti
studentai arba ne vyresni nei 25 metų amžiaus
asmenys bei vyresni nei 25 metų amžiaus klientai, jei yra studentai (turi pateikti tai įrodantį
dokumentą). Atkreiptinas dėmesys, kad studijavimas mokslo institucijose laikytinas sudėtine
socialinės padėties pagrindo dalimi. Sprendimu
buvo konstatuota, kad akcijos taikymas studentams gali būti grindžiamas teisėtu tikslu – studentai turi poreikį naudotis paslaugomis nenustatant tam tikro minimalaus termino, kadangi
paslaugos gali būti reikalingos tik mokslo metų
laikotarpiu. Buvo nustatyta, kad UAB „Cgates“
pasiūlymas, pagal kurį studentai gali nutraukti sutartį bet kada be pasekmių, yra paremtas
objektyviomis aplinkybėmis ir yra teisėtas, taigi
neturėtų būti laikomas diskriminacija socialinės
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padėties pagrindu. Netgi priešingai: buvo konstatuota diskriminacija amžiaus pagrindu (akcija
galėjo naudotis ir nestudijuojantys asmenys iki
25 metų), kadangi lengvatų taikymas tokio amžiaus asmenims negalėjo būti objektyviai pateisinamas ir nebuvo aptiktas koks nors įstatymas,
leidžiantis taikyti skirtingas paslaugų sąlygas
jaunesniems nei 25 metų asmenims. Sprendimu
buvo siūloma UAB „Cgates“ pakeisti pasiūlymo
sąlygas taip, kad būtų užtikrintos lygios teisės visiems asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių. UAB
„Cgates“ atsižvelgė į lygių galimybių kontrolierės
sprendimą ir žadėjo taikyti specialų pasiūlymą tik
studentams.
Netgi du skundai buvo gauti dėl UAB „Kačių kavinė“ paslaugų teikimo sąlygų, pagal kurias į kavinę įleidžiami tik vaikai nuo šešerių metų. Pasak
kavinės vadovo, vaikai iki šešerių arba septynerių
dar tik mokosi pažinti pasaulį, valdyti emocijas,
mokosi empatijos, judėti, liesti, taigi gali netinkamai elgtis su katėmis, kurios gyvena restorane.
Taip pat vaikams gali būti sunkiai suprantamos
kavinėje nustatytos elgesio su gyvūnais taisyklės.
Kavinės atstovai manė, kad įleidus tokio amžiaus
vaikus į kavinę iškiltų realus pavojus tiek vaikų,
tiek gyvūnų psichinei ir fizinei sveikatai. Tyrimo
metu Tarnyba kreipėsi į vaikų ir paauglių psichiatrą Liną Slušnį prašydami pateikti nuomonę dėl
draudimo vaikams iki šešerių patekti į „Kačių
kavinę“. L. Slušnys teigė, jog nėra jokių duomenų,
kad šešerių metų vaikų elgesys esmingai skirtųsi
nuo penkerių metų vaikų elgesio, be to, vaiko
raida gali skirtis priklausomai nuo aplinkybių
– smegenų raidos, situacijos namuose. Tyrimo
metu nustatyta, kad vaikų tėvai atsako už nepilnamečių vaikų saugumą ir pan., todėl mažylių
tėvams tenka atsakomybė už savo šešerių metų
neturinčių vaikų elgesį kavinėje, deramą elgesį
su gyvūnais, pagarbą aplinkiniams. Pabrėžtina,
jog tyrimo metu nebuvo nustatyta, kad draudimas lankytis vaikams iki šešerių metų yra pateisinamas kokio nors įstatymo nuostatomis, taigi
buvo konstatuota, kad „Kačių kavinė“ diskrimi-

44 Susipažinti su sprendimu galite: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/10/20si-2sp-77.pdf
45 Susipažinti su sprendimu galite:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/10/sprendimas-20-76.pdf
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navo vaikus iki šešerių ir juos prižiūrinčius civilinį
veiksnumą turinčius asmenis. Sprendimu buvo
kreiptasi į „Kačių kavinę“ ir pasiūlyta pakeisti
kavinės lankymo taisykles, naikinant draudimą
vaikams iki šešerių metų lankytis „Kačių kavinėje“. Atsižvelgdama į Kontrolieriaus sprendimą,
„Kačių kavinė“ panaikino amžiaus cenzą.
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2.6. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu

Tarnyboje buvo atlikti 36 tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu (žr. 30 pav.). Dėl galimo
teisių suvaržymo šiuo pagrindu telefonu 2020 metais konsultuoti net 344 asmenys. Elektroniniu paštu
pateiktos 77 konsultacijos arba Tarnybos išvados.
Į Tarnybą per socialinio tinklo „Facebook“ paskyrą prašydami konsultacijų dėl galimo diskriminavimo
negalios pagrindu kreipėsi 10 asmenų.

30 pav. Tyrimų dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu dinamika

Į Tarnybą su skundais pernai dažniausiai kreipdavosi asmenys su negalia dėl jų teisių pažeidimo
paslaugų teikimo srityje. Kai kurie suvaržymai išryškėjo dėl COVID-19 pandemijos metu taikomų
apribojimų, kurie labiausiai palietė asmenis su
negalia (pavyzdžiui, nepagrįstas ribojimas naudotis tokiems asmenims taikoma išimtimi – viešose
vietose nedėvėti veido kaukių, apribotos galimybės gauti medicinos, reabilitacijos, viešųjų institucijų paslaugas). Daugiausiai tyrimų atlikta dėl
asmenų, turinčių judėjimo negalią, teisės gauti
paslaugas suvaržymo dėl nepritaikytų paslaugų
teikimo vietų. Taip pat gauta skundų dėl asmenų,

turinčių klausos, regos, psichosocialinę negalią,
teisių suvaržymų įvairiose gyvenimo srityse –
pradedant rinkimų teisių pažeidimu, ribotomis
galimybėmis įgyti išsilavinimą, baigiant diskriminacija dėl negalios įsidarbinant. Lyginant su 2018
bei 2019 metais gautų skundų skaičiumi, pernai skundų skaičius nežymiai sumažėjo. Tačiau
pastebėtina, jog, kaip ir 2019-aisiais, užfiksuotas
didelis aktyvumas besikreipiančiųjų į Tarnybą
elektroniniu paštu bei telefonu dėl teisinių konsultacijų bei išvadų. Įtariant diskriminaciją šiose
srityse, dažniausiai buvo kreipiamasi dėl problemų, susijusių su pareiškėjų arba jų atstovaujamų
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asmenų teisių bei interesų užtikinimu sveikatos,
darbo, švietimo, turtinių santykių srityse. Neretai
asmenų įvardijamos problemos buvo susijusios
su įvairių paslaugų asmenims su negalia bei jų
šeimoms trūkumu, nepalankia darbo aplinka,
nepakankama galimybe mokytis, sąlygų gyventi
savarankiškai neužtikrinimu ir kt.

PAREIŠKĖJAI
Dėl diskriminacijos negalios pagrindu į Tarnybą
su oficialiu skundu 2020 metais kreipdavosi tiek
vyrai, tiek moterys. Moterys kreipėsi 21 kartą,
vyrai – 11 kartų. Nevyriausybinės organizacijos,
atstovaujančios asmenų su negalia interesams,
bei kiti juridiniai asmenys dėl galimų asmenų su
negalia teisių pažeidimų Tarnybai pateikė 4 skundus (žr. 31 pav.).
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į Kontrolierių kreipėsi dėl apribotos galimybės
naudotis prekybos centrų, parduotuvių, komunikacijos bendrovių, gydymo įstaigų teikiamomis
paslaugomis.
Skundai teikti dėl pastatų, kuriuose teikiamos
paslaugos arba parduodamos prekės, gyvenamųjų namų kiemų aplinkos nepritaikymo, papildomai patiriamų sunkumų įsigyti prekių bei gauti
paslaugas dėl COVID-19 pandemijos metu įvesto
karantino ribojimų.
Atsakant į elektroniniu paštu pateiktus paklausimus dėl galimos diskriminacijos vartotojų teisių
apsaugos srityje, 2020 metais pateiktos 23 išvados bei konsultacijos.
Antroje vietoje pagal skaičių 2020 metais atsidūrė gauti skundai dėl valstybės bei savivaldybių
institucijų veiklos (9). Tokie skundai 2020 metais
dažniausiai buvo teikiami ir tyrimai buvo atliekami dėl galimai diskriminuojamo pobūdžio teisės
aktų. Šioje srityje pernai teiktos net 36 išvados
(konsultacijos) atsakant į elektroninius paklausimus.
Trečią vietą pagal 2020 metais atliktų tyrimų
skaičių užima tyrimai dėl diskriminacijos darbo santykių srityje (7). Į Tarnybą kreiptasi dėl
apribojimų įsidarbinant, skirtingų darbo sąlygų
asmenims su negalia sudarymo, darbo vietos,
laiko, kitų darbo sąlygų tinkamo nepritaikymo.
Dėl galimos diskriminacijos darbo santykių srityje elektroniniu paštu pateiktos 7 konsultacijos
bei išvados.
Trys tyrimai atlikti dėl galimos diskriminacijos
švietimo santykių srityje, taip pat, gavus paklausimus šia tema, teiktos trys konsultacijos elektroniniu paštu.

31 pav. Pareiškėjų pasiskirstymas

SRITYS
Daugiausia tyrimų atlikta dėl galimų pažeidimų
vartotojų teisių apsaugos srityje (13). Asmenys
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Keli asmenys (4 atvejai), kaip diskriminacijos
pagrindą nurodę negalią, su skundais kreipėsi dėl
sričių, nepriskirtų Kontrolieriaus kompetencijai
(žr. 32 pav.). Pagal paklausimus asmenims dėl su
negalia aktualiais klausimais (dėl galimo diskriminavimo įvairiose kitose srityse, nereglamentuotose Lygių galimybių įstatyme) elektroniniu paštu
pateiktos 7 konsultacijos bei išvados.
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32 pav. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos negalios pagrindu pagal sritis

ATLIKTŲ TYRIMŲ PAVYZDŽIAI
2020 metais atliktas tyrimas46 dėl galimos diskriminacijos teikiant paslaugas prekybos centre. Į
Tarnybą kreipėsi asmuo, turintis judėjimo negalią, nurodydamas, jog paskelbus karantiną parduotuvė panaikino nešiojamus, rankinius, prekių
krepšelius; tokį pirkėjas su judėjimo negalia
(judantis neįgaliojo vežimėliu) gali pasidėti ant
kelių bei patogiai apsipirkti – pasirinktas prekes
susidėti į krepšelį bei išimti prie kasos. Parduotuvei nebeleidžiant naudoti rankinių krepšelių (palikus tik stumdomus arba traukiamus su rateliais)
pirkėjas su judėjimo negalia (judantis neįgaliojo
vežimėliu) negali apsipirkti, kadangi rankomis jis

suka vežimėlio ratus, kad judėtų, todėl tuo pačiu
metu negali laikyti ir stumti (arba traukti) prekių
krepšelio su rateliais. Parduotuvės administracija
paaiškino, jog savo veikloje ėmėsi daugelio būtinų ir neišvengiamų priemonių siekdama užkirsti
kelią koronaviruso plitimui. Viena iš tokių būtinų
priemonių, kurią taikė ir kiti maisto ir ne maisto
prekių pardavėjai – rankinių krepšelių naudojimo apribojimas. Lygių galimybių kontrolierės
sprendime konstatuota, jog turintieji negalią
gali susidurti su papildomomis kliūtimis, kurios
asmenims, neturintiems negalios, įprastai nekeltų papildomų sunkumų. Taigi visiems asmenims
neutrali praktika (kaip šiuo atveju – rankinių
krepšelių pašalinimas), kuri yra taikoma visiems,
judėjimo negalią turintiems asmenims, besinau-

46 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/06/20sn-71sp-53.pdf
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dojantiems vežimėliu, gali apriboti galimybes pasinaudoti parduotuvės teikiamomis paslaugomis
ir (arba) įsigyti parduotuvės parduodamų prekių. Rankinis krepšelis šiuo atveju buvo būtina
priemonė judėjimo negalią turinčiam asmeniui
savarankiškai ir lygiai su kitais asmenimis apsipirkti parduotuvėje. Nesudarant sąlygų judėjimo
negalią turintiems asmenims gauti apsipirkimui
tinkamas priemones, judėjimo negalią turintys
asmenis patiria netiesioginę diskriminaciją dėl
jų negalios. Tyrimas dėl galimos diskriminacijos
nutrauktas, nesurinkus pakankamai duomenų
apie padarytą pažeidimą. Parduotuvės atstovai
paaiškino, kad asmenims su judėjimo negalia
nėra ribojama galimybė pasinaudoti parduotuvės rankiniais krepšeliais. Esant poreikiui arba
prašymui parduotuvės darbuotojai, įskaitant
dirbančius parduotuvių informacijos kasose, yra
visada pasiruošę paduoti asmeniui su judėjimo
negalia dezinfekuotą rankinį krepšelį, kurį vežimėliu besinaudojantis asmuo galėtų pasidėti ant
kelių.
Pernai baigtas didelės apimties tyrimas47 dėl
asmenims su negalia apribotos galimybės naudotis elektromobilių stotelėmis. Į Tarnybą dar
2019 metais kreipėsi asmuo, nurodydamas, jog
savivaldybės, gavusios lėšų iš Europos regioninės
plėtros fondo, įsirengia elektromobilių įkrovos
stoteles (toliau vadinamos ir stotelėmis). Pareiškėjas rašė, kad kai kuriose savivaldybėse įrengtos stotelės yra arba bus neprieinamos žmogui, turinčiam judėjimo negalią bei judančiam
vežimėliu – stotelės yra aprėmintos borteliais,
asmuo, besinaudojantis neįgaliojo vežimėliu,
negalės patekti ant paaukštinimo ir naudotis
elektromobiliams skirta infrastruktūra. Tarnyba,
atlikdama tyrimą, patikrino nurodytą situaciją
20-yje savivaldybių. Renkant atitinkamą medžiagą buvo pasitelkta Lietuvos žmonių su negalia
sąjungos ekspertų. Sprendime konstatuota, jog
visose savivaldybėse aplink stoteles rasta kliūčių, trukdančių asmenims su negalia naudotis
viešosiomis elektromobilių įkrovos prieigomis.
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Esminiai pažeidimai – įlipimo ir išlipimo juostų
nebuvimas, stotelių įrengimas ant paaukštinimų,
jų aprėminimas borteliais. Pažymėta, jog aikštelėse, kuriose įrengiami elektromobilių įkrovos
taškai, nesant įlipimo ir išlipimo juostų, asmeniui, judančiam neįgaliojo vežimėliu, nesudaryta
galimybės įlipti bei išlipti iš automobilio. Tose
vietose, kuriose stotelės įrengtos ant paaukštinimų, asmenims, turintiems judėjimo negalią, nėra
galimybės pasiekti įkrovimo lizdą. Atlikus tyrimą,
savivaldybėms rekomenduota pašalinti kliūtis jau
esamose stotelėse bei pašalinti kliūtis, trukdančias naudotis stotelėmis žmonėms su judėjimo
negalia, projektuojant naujas stoteles – užtikrinti, kad stotelėmis galėtų naudotis visi asmenys,
nepaisant inter alia negalios. Rekomenduota
visoms savivaldybėms, planuojančioms stotelių
įrengimo darbus, prieš pradedant projektavimo,
įrengimo darbus, konsultuotis su neįgaliųjų organizacijų atstovais dėl stotelių visapusio prieinamumo asmenims su negalia. Pažymėtina, jog
tyrimo metu arba jį atlikus, daugelis savivaldybių
atsižvelgė į sprendime pateiktas pastabas bei ištaisė ir (arba) įsipareigojo ištaisyti stotelių infrastruktūros trūkumus. Minėtu sprendimu taip pat
rekomenduota Susisiekimo ministerijai, Energetikos ministerijai bei Aplinkos ministerijai atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją bei inicijuoti
būtinus teisės aktų pakeitimus, kuriuose būtų
įtvirtinta viešų bei privačių subjektų pareiga,
įrengiant elektromobilių įkrovimo prieigas, jas
įrengti infrastruktūroje, prieinamoje asmenims
su negalia. Susisiekimo ministerija 2020 m. gegužės 14 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr.3-319
„Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2015 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 3-173(1.5 E)
„Dėl viešosios elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros gairių patvirtinimo“ pakeitimo“
papildė gaires nuostata, kad visa viešoji elektromobilių įkrovimo infrastruktūra turi būti pritaikyta naudotis visų visuomenės grupių atstovams,
vairuojantiems elektromobilį. Būsimuose ministerijos kompetencijos viešuosiuose pirkimuose ir
kompensavimo / subsidijavimo priemonių apra-

47 Susipažinti su sprendimu galite:
ttps://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/04/sprendimas-del-elektromobiliu-stoteliu1_taisin12.pdf
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šymuose ministerija įsipareigojo numatyti nuostatas, kad visa viešoji elektromobilių įkrovimo
infrastruktūra turi būti pritaikyta naudotis visų
visuomenės grupių atstovams, vairuojantiems
elektromobilį. Energetikos ministerija pažymėjo,
kad buvo imtasi veiksmų, įtvirtinant pagrindinius viešųjų elektromobilių įkrovimų prieigų ir
kitų viešųjų degalų pildymo punktų įrengimui
taikomus reikalavimus rengiamame Alternatyviųjų degalų įstatymo projekte. Alternatyviųjų
degalų įstatymas bus papildytas nuostatomis,
kurios užtikrintų viešųjų degalų pildymo punktų
ir (arba) elektromobilių įkrovimo stotelių prieinamumą visoms visuomenės grupėms ir asmenims, numatant, kad viešajam naudojimui skirti
degalų pildymo punktai ir (arba) elektromobilių
įkrovimo prieigos turėtų būti įrengiami atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos statybos įstatyme
įtvirtintus reikalavimus dėl universalaus dizaino
principo įgyvendinimo.
Kitas minėtinas atliktas tyrimas48 – dėl apribojimo asmenims su judėjimo negalia naudotis automobilių stovėjimo aikštele prie naujai pastatyto
daugiabučio gyvenamojo namo. Lietuvos paraplegikų asociacijos skunde Tarnybai teigta, kad
Vilniuje esančiame naujame gyvenamųjų namų
komplekse „Gilužio slėnis“ žmonėms su negalia
skirtos parkavimo vietos parduotos privatiems
asmenims. Specialus šių vietų ženklinimas panaikintas, todėl vairuotojai su negalia nebeturi galimybių jomis naudotis. Tyrimo metu nustatyta,
jog statybų bendrovė, 2017 metais kreipdamasi
į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją
dėl leidimo vykdyti projektą išdavimo, projekto
sprendiniuose numatė statybų reglamentuose
nustatytą minimalų automobilių stovėjimo vietų,
skirtų asmenims su negalia, skaičių, t. y. sklypo
ribose buvo numatytos 8 žmonėms su negalia
pritaikytos automobilių stovėjimo vietos (prie
kiekvieno iš daugiabučių – po 2 automobilių
stovėjimo vietas žmonėms su negalia). Išduotas
gyvenamojo namo statybos užbaigimo aktas. Pa-
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siekus statinių 85 procentų baigtumą, minėtuose
statiniuose esantys butai kartu su automobilių
statymo vietomis buvo perleisti trečiųjų asmenų
nuosavybėn, įskaitant ir automobilių stovėjimo
vietas, skirtas asmenims su negalia. Tyrimo metu
konstatuota, jog šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas nėra pakankamas, kad asmenys
su negalia turėtų realią galimybę naudotis jiems
skirtomis automobilių stovėjimo aikštelėmis
prie daugiabučių gyvenamųjų namų per visą šių
statinių eksploatavimo laiką. Teisės aktai, reglamentuojantys statybų procesą bei norminius
statybų reikalavimus, tiesiogiai neįtvirtina statytojams, įrengiantiems automobilių stovėjimo
vietas, skirtas žmonėms su negalia, apribojimų
parduoti absoliučiai visas automobilių stovėjimo
vietas tretiesiems asmenims, todėl nėra užtikrinama asmenų su negalia teisė faktiškai naudotis
specialiomis parkavimo vietomis, nepriklausomai
nuo buto įsigijimo laiko. Lygių galimybių kontrolierė kreipėsi į Vyriausybės kanceliariją, siūlydamas atkreipti dėmesį į susidariusią situaciją
bei apsvarstyti teisės aktų pakeitimų galimybes,
siekiant užtikrinti asmenims su negalia galimybę
faktiškai naudotis automobilių parkavimo vietomis daugiabučių namų (jų kiemų) teritorijose
per visą šių objektų eksploatavimo laikotarpį.
Vilniaus miesto savivaldybei (bei kitų miesto
savivaldos įstaigoms) rekomenduota atkreipti
dėmesį į situaciją, užtikrinant parkavimo vietų,
skirtų žmonėms su negalia, paskirties išlaikymo
prie daugiabučių namų, pastatytų įgyvendinant
statybų projektą, priežiūrą per visą šių namų bei
parkavimo vietų prie jų eksploatavimo laikotarpį.
Pažymėtina, jog tyrimas atskleidė kompleksinę problemą, iškylančią asmenims su negalia
naudojantis automobilių parkavimo vietomis
šalia pastatytų daugiabučių gyvenamųjų namų,
nes ilgainiui stovėjimo vietų ženklinimas panaikinamas, jos parduodamos privatiems asmenims.
Šios problemos keltos ir 2019 metų sprendime49,
dėl to kreiptasi į Aplinkos ministeriją. Į minėtas
problemas, atsižvelgiant į Kontrolierės sprendi-

48 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/04/sprendimas-20sn-2.pdf
49 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2019/11/sprendimas-19sn-171sp-115.pdf
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mus, savo ataskaitoje atkreipė dėmesį ir Valstybės kontrolė. Deja, kol kas atsakingos institucijos,
įskaitant Aplinkos ministeriją, nesiėmė reikiamų
veiksmų spręsti problemą.
Kitas Tarnyboje atliktas tyrimas50 taip pat išryškino problemas, su kuriomis susiduria asmenys,
turinys klausos negalią, norėdami įsidarbinti. Į
Tarnybą kreipėsi pareiškėja su klausos negalia,
kandidatavusi į SEB įmonių grupei priklausančio banko siūlomas banko operacijų specialisto
pareigas. Pareiškėja sulaukė personalo vadybininkės el. laiško, kuriame buvo rašoma, kad
gavo pareiškėjos CV ir nori su ja susisiekti telefonu. Atsakydama pareiškėja informavo, kad yra
neprigirdinti ir galėtų bendrauti el. paštu, SMS
arba susitinkant gyvai, nes puikiai skaito iš lūpų
ir kalba, taip pat gali bendrauti anglų kalba bei
komunikuoti raštu. Pareiškėja buvo informuota,
kad bus pasitarta su kolegomis, kiek tai galėtų
būti reikšminga būsimam darbui. Vėliau pareiškėja gavo personalo vadybininkės el. laišką,
kuriame buvo rašoma: „nors daugiausiai darbo
šioje pozicijoje yra su vidiniais bankiniais procesais, labai daug komunikuojame ir dirbame
komandose. Komandos yra didelės bei turime
daug vidinių susitikimų ir pasitarimų, kurie yra
esminiai pačiam darbui ir funkcijų vykdymui.
Atsižvelgiant į tai, nutarėme Jūsų profilio šiai
pozicijai toliau nesvarstyti“ (citatos kalba netaisyta). Tyrimo metu nustatyta, jog banko operacijų
specialisto darbas, į kurį pretendavo pareiškėja, yra susijęs su vidinėmis banko sistemomis,
informacijos analizavimu; tai ir klientų vietinių
mokėjimų tvarkymas, komunikacija su kitais įmonės filialais ir bankais užsienyje, taip pat procesų
tobulinimas bendradarbiaujant su kitais komandos nariais. Nustatyta, jog didžioji dalis darbo yra
atliekama kompiuteriu. Sprendime pažymėta,
jog, pareiškėjai informavus apie turimą klausos
negalią, jai nebuvo sudarytos galimybės dalyvauti tolesniuose atrankos etapuose, paaiškinti savo
negalios pobūdį, išsiaiškinti, kokiais priimtinais
bei pagal pareiškėjos negalios pobūdį reikalingais
būdais pareiškėja galėtų atlikti pareigybei priskir-
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tas darbo funkcijas. Pareiškėja elektroniniu paštu
informavo apie jai pagal negalios pobūdį priimtinus pokalbio dėl darbo būdus. Konstatuota, kad
būtent individualizuotas asmens galimybės dirbti
konkretų darbą įvertinimas yra esminis kriterijus,
darbdaviui sprendžiant, ar asmuo galės atlikti
jam pavestas darbo funkcijas. Sprendime konstatuota, kad bankas neįrodė, jog ėmėsi priemonių,
kad pareiškėjai būtų sudarytos vienodos galimybės, nepaisant negalios, dalyvauti darbo pokalbyje, t. y., kad buvo užtikrintos tinkamos sąlygos
Pareiškėjai, lygiai su kitais į pareigas pretenduojančiais asmenimis, paaiškinti savo gebėjimus,
kompetencijas, taip pat poreikius dėl tinkamų
darbo sąlygų pritaikymo. Bankas taip pat nepateikė įrodymų, jog ėmėsi būtinų priemonių, kad
išsiaiškintų, jog pareiškėja dėl turimos negalios
negalėtų atlikti pareigybei priskirtų darbo funkcijų ir jog individualizuotų, tinkamų, darbo sąlygų
sudarymas, nežymus darbo funkcijų, modelio
pakeitimas / pritaikymas pareiškėjai būtų buvęs
neįmanomas. Bankas buvo įspėtas dėl padaryto
lygių galimybių pažeidimo.
Paminėtini ir atvejai, kuomet į Tarnybą kreipėsi
dvi mamos, auginančios sunkią negalią turinčias
dukras. Abiejų jų dukros, besimokiusios pagal
Socialinių įgūdžių ugdymo programą, sulaukusios
21 metų nuo savo gimtadienio dienos neteko
teisės ugdytis Vilniaus Šilo bei Vilniaus „Vilties“
specialiosiose mokyklose. Nors finansavimas ir
ugdymosi planai yra skirti visiems mokslo metams, sutartys buvo nutrauktos nesulaukus jų
pabaigos. Mamos atkreipė dėmesį, kad jų vaikai neįgijo visų programoje numatytų žinių bei
įgūdžių; taip pat neteko teisės, kaip kiti Lietuvos
moksleiviai, atšvęsti mokyklos baigimo. Pareiškėjų dukterims reikalinga nuolatinė priežiūra, todėl
jų motinos nuo dukterų 21-ojo gimtadienio nebegali toliau dirbti, privalo likti namie ir rūpintis
merginų sveikata bei užimtumu. Pažymėtina, jog
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatų
pagrindu sunkią negalią turintiems asmenims,
kai jiems sueina 21 metai, nebeteikiama koordinuota švietimo pagalba, asmenys netenka

50 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/06/d1_sprendimas-20sn-44.pdf
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galimybės toliau mokytis, įgyti profesinių įgūdžių,
dalyvauti profesinio mokymo, ugdymo programose, kartu gaudami jiems reikalingą pagalbą.
Atkreiptinas dėmesys, jog Kontrolieriui nesuteikta teisė vertinti įstatymų galimo prieštaravimo
Lygių galimybių įstatymui ir (arba) Moterų ir vyrų
lygių galimybių įstatymui aspektu, tačiau Kontrolierius turi teisę valstybės institucijoms teikti išvadas ir rekomendacijas įvairiais su diskriminacija susijusiais klausimais. Kontrolierė dėl minėtos
situacijos kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto
ministeriją, ragindama sudaryti darbo grupę dėl
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, Lietuvos
Respublikos profesinio mokymo įstatymo tobulinimo, įtvirtinant galimybę asmenims su sunkia
negalia, sukakusiems 21 metų amžių, tęsti moky-
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mąsi, ugdymąsi su koordinuota švietimo pagalba.
Švietimo mokslo ir sporto ministerija pažymėjo,
jog nacionaliniai teisės aktai sudaro teisines
prielaidas intelekto sutrikimą turinčiam asmeniui
mokytis ir neiškristi iš bendrojo ugdymo sistemos, nepriklausomai nuo intelektinių galių ir
gebėjimų iki 21 metų, ir bendrajame ugdyme jis
dalyvauja 13 metų, t. y. nuo 7 metų amžiaus 10
metų mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą ir 3 metus – pagal socialinių įgūdžių ugdymo
programą, todėl manoma, kad sutrikusio intelekto asmeniui yra sudarytos galimybės gauti
ugdymo paslaugas ir rinktis mokymosi kelią: būti
bendrai ugdomam pagal socialinių įgūdžių ugdymo programą ar mokytis profesijos.
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2.7. Tyrimai dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu

Pernai buvo gauti 2 skundai dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu, taip pat 12 paklausimų, 6
pasiteiravimai per Tarnybos paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“ ir 3 kreipimaisi telefonu dėl galimo
asmenų teisių suvaržymo lytinės orientacijos pagrindu.
Pastebėtina, kad į Tarnybą taip pat dažnai kreipėsi asmenys, kurie pranešė apie viešojoje erdvėje pastebėtus netinkamus, neetiškus, žeminančius komentarus apie LGBT+ asmenis. Kadangi Tarnyba pagal
Kontrolieriui suteiktą kompetenciją tokių komentarų vertinti negali, paprastai pataria pareiškėjams
informuoti teisėsaugos arba atitinkamai kitas institucijas, kompetentingas nagrinėti tokio pobūdžio
pranešimus.
Jau keleri metai iš eilės gaunamas santykinai mažas skundų ir kreipimųsi skaičius dėl galimai patirtos
diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu rodo tai, kad visuomenėje dar vengiama atvirai kalbėti
apie žmonių patiriamus suvaržymus dėl lytinės orientacijos. Besikreipiantieji pažymi, kad darbo santykių aplinkoje jie stengiasi neatskleisti savo lytinės orientacijos, bijodami apkalbų, nepalankių kolegų
vertinimų ir kitokių neigiamų pasekmių. Tačiau pažymėtina, kad gaunamas labai mažas kreipimųsi dėl
mažiau palankaus elgesio lytinės orientacijos pagrindu skaičius jokiu būdu nepatvirtina fakto, jog Lietuvoje žmonės yra traktuojami vienodai nepaisant lytinės orientacijos.

33 pav. Gautų skundų ir atliktų tyrimų dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos
pagrindu dinamika
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PAREIŠKĖJAI
Į Tarnybą dėl diskriminacijos lytinės orientacijos
pagrindu su skundais kreipėsi 2 vyrai. Skundų,
pateikiamų kreipiantis dėl diskriminacijos lytinės
orientacijos pagrindu, mažas skaičius (3–5 per
metus) nekinta jau dvylika metų.

SRITYS
Dėl galimos diskriminacijos lytinės orientacijos
pagrindu buvo atliktas vienas tyrimas, o skundžiami veiksmai buvo siejami su paslaugų teikimu. Vienas skundas buvo susijęs su viešojoje
erdvėje išsakytais neetiškais, žeminančias komentarais apie homoseksualius asmenis.
Tarnyboje buvo gautas skundas51 dėl diskriminacijos lytinės orientacijos pagrindu asociacijai
„Lietuvos gėjų lyga“ organizuojant kursus „Kryptis: įsidarbinimas“. Pagal asociacijos interneto
tinklalapyje skelbtą informaciją nustatyta, kad
2020 m. gruodžio mėnesį Nacionalinė LGBTI
organizacija „LGL“ ketina organizuoti pirmąjį
informacinių technologijų kursų pažeidžiamų
visuomenės grupių atstovams ciklą; 5 mėnesius
trunkantys informacinių technologijų kursai
skirti nesimokantiems ir ilgą laiką negalintiems
susirasti darbo 20–29 metų LGBTI asmenims ir
LGBTI draugiškiems jaunuoliams. Skundo tyrimo
metu nustatyta, kad daugumoje informacinių
pranešimų rašoma, jog informacinių technologijų kursai siūlomi LGBTI asmenims, kai kuriuos
pranešimuose rašoma ir „LGBTI draugiškiems
jaunuoliams“, o tik asociacijos interneto tinklalapyje publikuojame elektroniniame plakate rašo-

ma, kad kursai siūlomi LGBTI ir kitų pažeidžiamų
visuomenės grupių atstovams. Atsižvelgiant į
tai, jog informacijoje apie atranką į informacinių
technologijų kursų klausytojus buvo rašoma, kad
kursai skirti LGBTI jaunuoliams („Tęsiame LGBTI
jaunimo atranką į NEMOKAMUS IT kursus“) arba
LGBTI draugiškiems jaunuoliams („informacinių technologijų kursai skirti nesimokantiems
ir ilgą laiką negalintiems susirasti darbo 20–29
metų LGBTI asmenims ir LGBTI draugiškiems
jaunuoliams“), skundo tyrimo metu padaryta
išvada, kad informacijoje apie organizuojamus
informacinių technologijų kursus akcentuojamas
priklausymas LGBTI bendruomenei. Tyrimo metu
konstatuota, kad besidomintieji galėjo susidaryti
nuomonę, kad tik LGBTI asmenys gali kandidatuoti į asociacijos organizuojamus kursus, ir tai
patvirtina pareiškėjo skundas bei kito pareiškėjo
paklausimas, kuriuose teigiama, jog pagal skelbiamą informaciją asmenys susidarė nuomonę,
kad kursai siūlomi tik LGBTI jaunuoliams. Atlikus
tyrimą nustatyta, kad asociacija pažeidžia Lygių
galimybių įstatymo 8 str. 2 punkto nuostatas
(informacijoje apie prekes ar paslaugas negali
būti išreiškimas teisių apribojimas ar privilegijų teikimas inter alia dėl lytinės orientacijos),
bei rekomenduota skelbiamoje informacijoje
apie organizuojamus informacinių technologijų
kursus LGBTI jaunuolių neišskirti kaip vienintelės
pažeidžiamos grupės, bet pažymėti, kad kursai
siūlomi pažeidžiamų visuomenės grupių atstovams. Asociacija atsižvelgė į Kontrolierės sprendimą ir skelbiamoje informacijoje patikslino, kad
informacinių technologijų kursai organizuojami
asmenims iki 29 metų, priklausantiems pažeidžiamų grupių atstovams.

51 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2021/01/20sn-174sp-99.pdf
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2.8. Tarnybos teikiamos išvados dėl Europos Sąjungos Teisingumo
Teisme nagrinėjamų bylų

Tarnyba 2020 m., kaip ir ankstesniais metais, teikė
išvadas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teisme
(toliau – Teisingumo Teismas) svarstomų bylų,
susijusių su diskriminacija įvairiais pagrindais.
Tarnyba, susipažinusi su atitinkamos valstybės
teisminės institucijos nagrinėjama byla, kurioje
Teisingumo Teismo prašoma priimti prejudicinį sprendimą dėl Europos Sąjungos teisės aktų
išaiškinimo ir taikymo konkrečioje byloje atitinkamoje valstybėje, teikia išvadas bei nuomones dėl
reikalingumo Lietuvai dalyvauti bylos nagrinėjime
ir teikti rašytines pastabas arba stebėti bylos eigą.
Kitais atvejais Tarnyba teikia nuomonę dėl atitinkamų priemonių pakeisti ar priimti naujus teisės
aktus reikalingumo, siekiant valstybėje tinkamai
įgyvendinti Teisingumo Teismo priimtą sprendimą.
Tarnyba teikė 17 išvadų dėl Teisingumo Teismo
nagrinėjamų bylų, iš kurių 7 buvo susijusios su
galima diskriminacija lyties pagrindu, 4 išvados
dėl galimos diskriminacijos amžiaus pagrindu, 3
– dėl galimos diskriminacijos pilietybės pagrindu,
1 – dėl lytinės orientacijos, 1 – dėl kalbos ir dar
viena išvada teikta dėl diskriminacijos įsitikinimų
ar pažiūrų pagrindu.

TEISINGUMO TEISME NAGRINĖJAMŲ BYLŲ PAVYZDŽIAI
C-243/19 – priimtas sprendimas – galima
diskriminacija dėl įsitikinimų
Latvijos byla, kurioje kasatorius pagrindinėje
byloje, apdraustas pagal Latvijos sveikatos draudimo sistemą, nurodė, kad yra Jehovos liudytojas, ir nesutiko, kad jo sūnui, atliekant tam tikrą
operaciją, būtų perpiltas kraujas. Latvijoje tokios
operacijos neįmanoma atlikti be kraujo perpylimo, todėl kasatorius pagrindinėje byloje paprašė
Nacionalinės sveikatos tarnybos išduoti jo sūnui
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S2 formą, kuri sudaro sąlygas asmeniui pasinaudoti tam tikromis planinėmis sveikatos priežiūros
paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje nei jo
draudimo valstybė, kad minėta operacija jo sūnui
būtų atlikta Lenkijoje. 2016 m. kovo 29 d. sprendimu Latvijos sveikatos tarnyba atsisakė išduoti šią
formą. 2016 m. liepos 15 d. sprendimu Sveikatos
apsaugos ministerija patvirtino Sveikatos tarnybos
sprendimą, motyvuodama tuo, kad aptariama
operacija gali būti atlikta Latvijoje ir kad išduodant
minėtą formą reikia atsižvelgti tik į asmens sveikatos būklę ir fizinius apribojimus. Bet šiuo atveju
diskriminacijos dėl įsitikinimų teismas nenustatė,
nes vertino galimą žalą sveikatos sistemos stabilumui: „tokios papildomos išlaidos, atsižvelgiant
į jų nenumatomumą ir galimą mastą, galėtų kelti
grėsmę būtinybei apsaugoti sveikatos draudimo
sistemos finansinį stabilumą“. Keisti teisės aktų
nesiūlyta.
Prašymas pateikti prejudicinį sprendimą –
galima netiesioginė vyrų diskriminacija
Austrijos byla, kurioje, kasatoriaus nuomone,
įžvelgiama netiesioginė vyrų diskriminacija, nes
didesnes valstybės tarnautojų pensijas gauna
kur kas didesnė dalis vyrų nei moterų, o būtent:
pagal teisės aktus mažesnės pensijos buvo indeksuojamos dažniau ir didinamos didesne suma nei
mažesnio dydžio pensijos. Austrijoje valstybės
tarnautojai, kurie skiriami į pareigas iki gyvos galvos, gauna profesines, bet ne socialinio draudimo
pensijas. Jų mokėjimo tikslai ir schemos skiriasi
nuo socialinio draudimo pensijų.
Atsakovo argumentas: indeksuoti dideles pensijas
mažesniu mastu yra ne tik pagrįsta, bet netgi ir
būtina solidarumo, kurį išreiškia gaunantieji ypač
dideles išmokas, sumetimais; teisės aktų leidėjo
pasirinktais socialiniais aspektais grindžiamas
diferencijavimas indeksuojant pensijas 2018 m.
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buvo motyvuotas tuo, kad daugiau nei vidutiniškai augančios maisto produktų kainos ir pragyvenimo išlaidos pirmiausia veikia gaunančius
mažas ir vidutines pensijas asmenis. Prejudicinis
klausimas susijęs su galimai pažeistu moterų ir
vyrų vienodo traktavimo principu (netiesiogine
vyrų diskriminacija). Tarnyba byloje rašytinių
pastabų neteikia, stebi bylos eigą.
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2.9. Teismų praktika

2020 metais Tarnyba dalyvavo net 41 teisminiame procese. Tai yra didžiausias bylų skaičius,
kuriose Tarnyba buvo proceso dalyviu per vienerius metus. 38 administracinės bylos, kuriose
dalyvavo Tarnyba, buvo nagrinėtos Vilniaus
apygardos administraciniame teisme, Regionų
apygardos administraciniame teisme ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. 3
civilinėse bylose Tarnyba teikė išvadas apylinkės
teismams. 34administracinėse bylose Tarnyba
dalyvavo kaip atsakovas, 4 – kaip tretysis suinteresuotas asmuo. Dėl Kontrolieriaus sprendimų
panaikinimo į administracinius teismus kreiptasi
23 kartus. Išnagrinėjus 13 iš šių bylų pareiškėjų
skundai arba prašymai buvo atmesti, 4 skundai
patenkinti, likusios 6 bylos dar neišnagrinėtos.
Atkreiptinas dėmesys, kad net 9 teisminių procesų vyko ir kai kurie dar tebevyksta su buvusiu
Tarnybos darbuotoju.
Pabrėžtina, jog Lietuvos administracinių ginčų
komisija 2020 metais taip pat nagrinėjo 4 skundus dėl Kontrolierės sprendimų. 3 skundai buvo
pripažinti nepagrįstais, vienas tenkintas iš dalies.
Dėl minėto Lietuvos administracinių ginčų komisijos sprendimo panaikinimo Tarnyba kreipėsi į
administracinį teismą.

TEISMINIŲ BYLŲ PAVYZDŽIAI
2017 metais, atlikus tyrimą Tarnyboje, buvo
nustatyta diskriminacija negalios pagrindu darbo
santykių srityje.52 Kontrolieriaus sprendime
buvo konstatuota, jog diskriminaciją patyrusios
darbuotojos M. S. darbdavys (toliau šioje dalyje
– Bendrovė), nepagrįstai atsisakydamas tenkinti
darbuotojos M. S. prašymus dėl darbo sąlygų dėl
negalios pritaikymo bei nepagrįstai įžeisdamas ją
dėl jos negalios ir nepagrįstai priekabiaudamas
prie M. S. dėl jos negalios ilgesnių darbo atlikimo
terminų, t. y. priekabiaudamas dėl M. S. negalios,
52

62

nevykdė Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 6
ir 9 punktuose nustatytų pareigų, todėl vadovaudamasi Lygių galimybių įstatymo 17 straipsnio
1 dalimi, 29 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir 30
straipsnio 3 dalimi, Bendrovės vadovas buvo
įspėtas dėl padaryto pažeidimo. Nesutikdamas
su šiuo sprendimu, Bendrovės vadovas jį apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teisimui.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą
tenkino iš dalies ir panaikino Tarnybos sprendimo dalį, kurioje pripažinta, kad pareiškėjas
nepateikė Tarnybai dokumentų ar kitų duomenų
apie M. S. darbo krūvio sumažinimą, taip pat
dalį, kurioje pripažinta, jog pareiškėjas susirinkimo metu prie M. S. priekabiavo dėl negalios. Kitą
skundo dalį atmetė. Apeliacinius skundus pateikė
tiek pareiškėjas, tiek Tarnyba.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija, įvertinusi ginčui aktualų teisinį
reglamentavimą, konstatavo, jog Jungtinių Tautų
neįgaliųjų teisių konvencija, Lygių galimybių
įstatymas (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. sausio 1 d.), aiškinant jį kartu su 2000 m. lapkričio
27 d. Tarybos direktyva 2000/78/EB, nustatančia
vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje
bendruosius pagrindus (toliau – Tarybos direktyva 2000/78/EB), ir atsižvelgiant į joje nustatytus
tikslus, įpareigoja darbdavius užtikrinti tinkamą
(kurio reikia konkrečiu atveju) sąlygų pritaikymą
asmenims su negalia tokiu būdu, kad šie asmenys turėtų galimybę naudotis visomis žmogaus
teisėmis ir pagrindinėmis laisvėmis lygiai su kitais
asmenimis ar galimybę įgyvendinti šias teises ir
laisves. Tinkamas sąlygų pritaikymas nėra suprantamas vien kaip asmenims su negalia dirbti
tinkamų patalpų pritaikymas, tai yra platesnė
sąvoka, kuri apima taip pat kitas darbo sąlygas,
turinčias užtikrinti tinkamą asmenų su negalia
teisės į darbą įgyvendinimą. Tarybos direktyvo-

https://lygybe.lt/data/public/uploads/2021/02/nr.-17sn-71sp-65.pdf
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je 2000/78/EB kaip reikiamos priemonės, t. y.
veiksmingos ir praktinės, yra įvardijamos ne tik
darbo vietos negalią turinčiam darbuotojui paruošimas, bet ir darbo laiko modelių nustatymas,
užduočių paskirstymas ir kt. Taigi darbo laiko
modelio nustatymas yra vienas svarbių veiksnių
užtikrinant tinkamą sąlygų pritaikymą asmenims
su negalia, norintiems įgyvendinti teisę į darbą.
Nors Lietuvos Respublikos teisės aktai ir neįtvirtina, kad asmenims su negalia nustatomas, pvz.,
trumpesnis darbo laikas, tačiau darbdavys, gavęs
negalią turinčio darbuotojo prašymą, susijusį su
darbo laiko modeliu nustatymu, privalo atidžiai
apsvarstyti šį prašymą ir užtikrinti, kad asmeniui
su negalia būtų nustatytos sąlygos, kurių reikia
konkrečiu atveju, o negalią turintis asmuo galėtų
veiksmingai įgyvendinti teisę į darbą, nes tokia
teisė į tinkamą sąlygų pritaikymą žmonėms su
negalia yra įtvirtinta tiek tarptautinės teisės, tiek
nacionaliniuose teisės aktuose. Teisėjų kolegijos
vertinimu, apžvelgiamoje byloje Kontrolierius,
nustatęs, kad darbdavys nesprendė darbuotojos,
turinčios negalią, prašymo dėl sąlygų pritaikymo,
teisingai sprendė, kad darbdavys pažeidė Lygių
galimybių įstatymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo ir tai, kad darbdavys
ne tik nesprendė prašymo dėl sąlygų pritaikymo,
tačiau nurodė, kad griežtai kontroliuos darbuotojos darbo laiką, t. y. šiuo klausimu siekė sukurti
bauginančią, priešišką aplinką M. S. atžvilgiu.
Toks klausimo nagrinėjimas yra visiškai nesuderinamas su asmenų su negalia teises įtvirtinančiais
minėtų ir kitų teisės aktų tikslais – kovos prieš
bet kokią diskriminacijos formą, įskaitant poreikį
imtis reikiamų priemonių socialinei ir ekonominei negalią turinčių žmonių integracijai, priemones, skirtas šių asmenų poreikiams patenkinti
darbo vietoje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad pirmosios instancijos
teismas, naikindamas ginčijamo sprendimo dalį,
susijusią su M. S. prašymo dėl sąlygų pritaikymo
nagrinėjimu, neteisingai sprendė dėl taikytų materialiosios teisės normų. Teisėjų kolegija taip pat
nesutiko su pirmosios instancijos teismo išvada
ir dėl to, kad bendrovėje vykusio susirinkimo
metu bendrovės vadovas šaukė ant M. S., pakeltu tonu priekaištavo, tačiau tai nebuvo daroma
dėl negalios. Lietuvos vyriausiojo administracinio
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teismo vertinimu, neteisinga vieną iš pareiškėjo
netinkamo elgesio epizodų pateisinti nepripažįstant to priekabiavimu dėl negalios vien dėl to,
jog šio nepagarbaus elgesio metu pareiškėjas
tiesiogiai to nesusiejo su M. S. negalia (neįvardijo
to). Tyrimo metu surinkta pakankamai įrodymų,
kad netinkamas pareiškėjo elgesys M. S. atžvilgiu
prasidėjo tik po nustatyto riboto darbingumo.
Pareiškėjo motyvus dėl netinkamo įrodinėjimo
proceso Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas laikė nepagrįstais. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lygių galimybių įstatymas, aiškinant
jį atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2000/78/ EB
nustatytus tikslus ir konkrečias normas dėl
įrodinėjimo, įtvirtina teisinę prezumpciją – kai
asmenys, manantys, kad jie nukentėjo, kadangi
jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio principas, teismui ar kitai kompetentingai institucijai
nurodo faktines aplinkybes, leidžiančias daryti
prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, šis faktas laikomas įrodytu, jeigu
atsakovas (šiuo atveju darbdavys) nepaneigia
šios prezumpcijos. Taigi atsakovas (šiuo atveju
darbdavys, skundžiamas asmuo) privalo įrodyti,
kad vienodo požiūrio taikymo principas nebuvo
pažeistas. Jeigu teisės aktai nustato tam tikrą teisinę prezumpciją dėl neįrodinėtinų faktų, tokiose
bylose negali būti taikomos bendros įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės. Teismuose ar
kitose kompetentingose institucijose nagrinėjant
asmenų skundus, kai jie mano, kad nukentėjo,
kadangi jiems nebuvo taikomas vienodo požiūrio
principas, yra nustatytas šiems asmenims palengvintas įrodinėjimo procesas, nes viena vertus
tokius faktus yra įrodyti sudėtinga, kita vertus
šių asmenų padėtis ir taip yra apsunkinta dėl
turimos negalios. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, Tarnyba, konstatavusi
Lygių galimybių įstatymo pažeidimus, turėjo pagrindą taikyti šiame įstatyme nustatytą poveikio
priemonę – įspėjimą. Tarnybos taikyta poveikio
priemonė nėra per griežta padarytiems pažeidimams.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nutartimi pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas, Tarnybos apeliacinis skundas tenkintas.
Pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeis-
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tas, panaikinant sprendimo dalį, kuria buvo iš
dalies tenkintas pareiškėjo skundas ir ši pareiškėjo skundo dalis atmesta kaip nepagrįsta. Kita
pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis
palikta nepakeista.53
2020 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas priėmė precedento neturintį sprendimą
– teisėjų kolegija nusprendė, kad seni visuomeninės paskirties pastatai neprivalo būti prieinami
žmonėms su judėjimo negalia.54 Tokia išvada
darytina teisėjams nusprendus, kad Kauno miesto poliklinika, į kurios poskyrį negalėjo patekti
vežimėliu judantys pacientai, nediskriminavo
asmenų su negalia.
Teismas Kontrolieriaus sprendimą, kuriuo buvo
rekomenduota sudaryti sąlygas pacientams
su negalia patekti į Kauno miesto poliklinikos
Šilainių padalinio Aleksoto Šeimos sveikatos
priežiūros poskyrį. Apeliacinis teismas panaikino
ir pirmos instancijos teismo sprendimą, kuriuo
konstatuota, kad nustatydama diskriminacijos
faktą kontrolierė buvo teisi.
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Savo sprendimą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija grindė keliais
argumentais. Poliklinikos administracija neturėjo
tikslo diskriminuoti pacientų su negalia. Lygių
galimybių kontrolierės tyrimo metu poliklinikos vadovai planavo rekonstrukciją. Kadangi
statybų reglamento dėl statinių prieinamumo
reikalavimai taikomi tik naujai statomiems arba
rekonstruojamiems pastatams, sename pastate
įsikūrusi poliklinika neprivalo užtikrinti statinio
prieinamumo kiekvienam gyventojui. Svarbu,
kad pacientai turėtų alternatyvų būdą gauti
sveikatos priežiūros paslaugas, pavyzdžiui, gydytojams atvykstant į namus ar pacientams nuvykstant į kitus poliklinikos poskyrius.
Vykdant neskundžiamą teismo sprendimą, Tarnyboje buvo atliktas papildomas tyrimas. Tyrimo
metu buvo nustatyta, jog gydytojo neurologo
paslaugos buvo teikiamos tik poliklinikos poskyrio patalpose, kiti, alternatyvūs paslaugos teikimo būdai nebuvo taikomi (pavyzdžiui, gydytojo neurologo atvykimas į namus – to neleido
galiojantys teisės aktai) ir jais negalią turinti
pareiškėja objektyviai neturėjo galimybės pasinaudoti. Šiuo metu poliklinikos poskyrio pastatas
jau yra pritaikytas asmenų su judėjimo negalia
poreikiams.55

53 https://eteismai.lt/byla/187295332148781/A-162-602/2020?word=tomas%20ryzgelis
54 Susipažinti su teismo sprendimu galite:
https://eteismai.lt/byla/76617947393338/eA-2124-1062/2020
55 Susipažinti su sprendimu galite:
https://www.lygybe.lt/data/public/uploads/2020/11/sprendimas-18sn-115sp-88.pdf
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3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS
Tarnyba lygių galimybių integravimo veiklą vykdo
keturiose srityse: (a) rengia ir įgyvendina lygių
galimybių integravimo priemones, (b) didina viešojo ir privataus sektoriaus subjektų gebėjimus
ir kompetencijas lygių galimybių užtikrinimo ir
nediskriminavimo srityse, (c) užtikrina lygių galimybių integravimą į viešosios politikos procesus
nacionaliniu lygmeniu ir (d) vykdo nacionalinį ir
tarptautinį bendradarbiavimą ir tinklaveiką.

2020 metais Tarnyba vykdė 7 Europos
Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis
finansuojamus projektus.
2020 m. lygių galimybių integravimo, švietimo
ir diskriminacijos prevencijos srityse vykdyti 7
Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis
finansuojami projektai, būtent: „Savivaldybės
sėkmės kodas – lyčių lygybė“, „Pokytis versle,

viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“, „Teisinės bazės
tobulinimas ir europinių standartų įgyvendinimas, siekiant kovoti su diskriminacija ir smurtu
seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais“, „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties pagrindu
artimoje aplinkoje“, „Visi apie tai kalba: darbo ir
asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe“,
„#NoPlace4Hate: Lietuvos institucijų atsako į
neapykantos kalbą tobulinimas“, „#HATEFREE:
stiprinant dvišalį Norvegijos ir Lietuvos bendradarbiavimą neapykantos kalbos prevencijos ir
lygių galimybių sklaidos srityse“56. Projektinės
veiklos leido rengti ir įgyvendinti strateginio
poveikio priemones, integruojant lygias galimybes savivaldybėse ir valstybės įstaigose, darbo
rinkoje bei šveitimo ir ugdymo įstaigose, taip pat
kovojant su neapykantos kalba ir neapykantos
nusikaltimais.

3.1. Lygios galimybės valstybės ir savivaldybių institucijose ir
įstaigose

Atsižvelgiant į tai, kad valstybės ir savivaldybių
institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo
užtikrinti, kad visuose jų rengiamuose ir priimamuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios
moterų ir vyrų teisės57, 2020 m. aktyviai teiktos
konsultacijos savivaldybių specialistams apie
lyties aspekto integravimą į strateginį planavimą.

Pernai buvo tęsiamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas valstybės projektas „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių
lygybė“58 (toliau vadinama – Savivaldybių projektas). Savivaldybių projektas vykdomas kartu
su partneriais: Lietuvos savivaldybių asociacija,
Lietuvos moterų lobistine organizacija ir Lietuvos
statistikos departamentu.

56 Plačiau skaitykite: https://lygybe.lt/lt/projektai.
57 Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo 4 straipsnio 1 dalis.
58 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr.
A1-633 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-425 „Moterų ir vyrų lygybės skatinimas“.

65

2020 metų veiklos ataskaita

3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS

2020 m. Tarnyba Savivaldybių projekto metu įgyvendino šias veiklas: 1) kūrė ir reguliariai atnaujino statistinį žemėlapį Oficialiosios statistikos
portale, reprezentuojantį moterų ir vyrų padėties skirtumus savivaldybėse59; 2) teikė konsultacijas savivaldybėms lyčių lygybės klausimais; 3)
vykdė mokymus savivaldybėms pavaldžių įstaigų
atstovams; 4) vykdė informacinius renginius savivaldybių bendruomenėms; 5) sukūrė nuotolinio
mokymosi kursus; 6) sukūrė lyčių lygybės padėties savivaldybėse stebėsenos mechanizmą.

2020 m. baigtas kurti statistinis žemėlapis
Oficialiosios statistikos portale, reprezentuojantis moterų ir vyrų padėties skirtumus savivaldybėse.
Taip pat sukurtas lyčių lygybės padėties
savivaldybėse stebėsenos įrankis, kuris, be
kita ko, suteikia galimybę palyginti lyčių
lygybės padėtį skirtingose savivaldybėse.

2020 m. baigtas kurti statistinis žemėlapis Oficialiosios statistikos portale, reprezentuojantis
moterų ir vyrų padėties skirtumus savivaldybėse.
Iš viso šiame žemėlapyje patalpinti 37 rodikliai,
kuriuos galima analizuoti ir pagal lytį, ir pagal
savivaldybę.

2020 m. įvairiose savivaldybėse surengti 26 mokymai arba informaciniai renginiai savivaldybių
bendruomenėms, kuriuose dalyvavo 384 asmenys.
Vykdant Savivaldybių projektą sukurti du nuotolinio mokymosi kursai. Kursai skirti savivaldybių
administracijų atstovams bei savivaldybėms
pavaldžių įstaigų atstovams, atsakingiems už
strateginį planavimą įstaigoje, ir tiesiogiai su
gyventojais dirbantiems savivaldos institucijų
specialistams, siekiant užkirsti kelią lyčių nelygybę lemiantiems stereotipams, su kuriais susiduriama teikiant viešąsias paslaugas.
2020 metais sukurtas lyčių lygybės padėties
savivaldybėse stebėsenos įrankis. Šis stebėsenos
įrankis – tai skaitmenizuota priemonė, pagal
pateiktus statistinius duomenis apskaičiuojanti
ir Lietuvos žemėlapyje atitinkama spalva atvaizduojanti lyčių lygybės padėtį savivaldybėse.
Kiekviena sritis matuojama ir atskirai. Parengta
metodologija suteikia galimybę palyginti lyčių lygybės padėtį skirtingose savivaldybėse. Šį įrankį
sudaro 20 rodiklių iš 8 sričių, t.y., lyčių lygybė savivaldybės valdyme, valdžia ir sprendimų priėmimas (politinis lygmuo), išsilavinimas ir švietimas,
dalyvavimas darbo rinkoje, ekonominis aktyvumas, sveikata ir sveikatos paslaugos, socialinė
apsauga ir saugumas, kultūra ir sportas.

59 Interaktyvų lyčių lygybės statistikos atlasą galima rasti čia:
https://osp.stat.gov.lt/interaktyvus-atlasas.
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3.2. Lygios galimybės darbo rinkoje

Tarnyba 2020 m. tęsė darbus, skatindama užtikrinti lygias galimybes darbo rinkoje. Dalis veiklų
buvo vykdomos įgyvendinant projektą „Pokytis
versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji
standartai diskriminacijos mažinimui“.60
2020 m. surengtas sąmoningumo didinimo kampanijos „#NaujiStandartai“61 antras etapas, informuojant darbdavius apie lygių galimybių užtikrinimo įrankius darbovietėje. Antrojo kampanijos

etapo metu parengti ir paviešinti straipsniai lygių
galimybių temomis, parengti leidiniai: „Tinkamas
sąlygų pritaikymas žmonėms su negalia – kaip
tai įgyvendinti darbovietėje“, „Psichikos sveikata darbe“, „Lygių galimybių politikos diegimas
organizacijose“, „Lygios galimybės darbovietėje“.
Leidiniai skirti suteikti praktinių įžvalgų ir rekomendacijų darbdaviams ir žmogiškųjų išteklių
specialistams apie tai, kaip užtikrinti saugią ir
įtraukią darbo aplinką.62

34 pav. 2020 m. parengti leidiniai

60 Valstybės projektas bendrai finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 2016
m. spalio 26 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. A1-579 „Dėl iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 07.3.4-ESFA-V-426 „Diskriminacijos
mažinimas“ sąrašo Nr. 07.3.4-ESFA-V-426-01 patvirtinimo“. Projektas vykdomas kartu su partneriais
Žmogaus teisių stebėjimo institutu ir Nacionaline LGBT* teisių organizacija LGL.
61 Daugiau informacijos apie kampaniją: www.naujistandartai.lt.
62 Visus leidinius galite rasti čia: https://www.lygybesplanai.lt/istekliai-darbdaviams
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35 pav. 2020 m. parengti leidiniai
2020 m. kovo 5 d. Tarnyba surengė Lygių galimybių pusryčius, kurių metu buvo pristatyta Lygių
galimybių liniuotė63. Lygių galimybių liniuotė,
paremta darbuotojų ir darbdavio apklausomis,
padeda įvertinti lygių galimybių situaciją darbovietėje. Šiuo įrankiu galima analizuoti vadovų
ir pavaldinių santykius organizacijoje, matuoti,
kaip darbe jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės, kokia bendravimo kultūra vyrauja bei kaip
darbuotojai vertina diskriminacines situacijas
ir darbovietės pasirinktą lygių galimybių politiką. Remdamiesi surinktais duomenimis apie
lygių galimybių padėtį konkrečioje darbovietėje,
Tarnybos ekspertai suteikia organizacijai įvertį
dešimties balų skalėje bei išsamią ataskaitą su
rekomendacijomis, kaip užtikrinti lygias galimybes visiems. Lygių galimybių liniuotė sukurta
bendradarbiaujant su programa „Kurk Lietuvai“.

lygių galimybių aspektu organizacijoje jau išsimatavo daugiau nei 10 skirtingo dydžio viešojo
bei privataus sektoriaus organizacijų: UAB „Rimi
Lietuva“, Susisiekimo ministerija, Klaipėdos universitetas, Vilniaus apygardos teismas, Techninės
pagalbos neįgaliesiems centras, Energetikos
ministerija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Registrų centras, Visagino savivaldybės
administracija.

Sukurta ir pristatyta Lygių galimybių liniuotė, kuri padeda įvertinti lygių galimybių
situaciją darbovietėje

Lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų taikymas darbovietėse tampa vis labiau aktualus
įvairioms organizacijoms. Tarnybos ekspertai
konsultuoja organizacijas, nuo ko reikėtų pradėti
diegiant lygių galimybių politiką organizacijoje,

Naudojantis šiuo įrankiu per 2020 m. situaciją

Išsami situacijos analizė yra pirmas žingsnis, kuriant tikslingas ir konkrečios darbovietės kontekstui pritaikytas lygių galimybių užtikrinimo priemones. Šiam tikslui pasiekti Tarnyba šiuo metu
turi du įrankius, ne tik Lygių galimybių liniuotę,
bet ir Lyčių lygybės liniuotę, kuria 2020 metais
pasinaudojo Vilkaviškio rajono savivaldybė, Valstybės kontrolė, Turto bankas, Advokatų kontora
„Primus Derling“ ir Šiaulių rajono savivaldybės
administracija.

63 Daugiau informacijos apie įrankį „Lygių galimybių liniuotė“:
https://lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-liniuote
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kokius žingsnius žengti. ir kaip planuoti procesą, kokias lygių galimybių integravimo priemones pasirinkti ir pan. 2020 m. buvo suteiktos konsultacijos 15-ai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų.

36 pav. 5 Lygių galimybių integravimo žingsnių programa
Pandemijos metu darbdaviams ir darbuotojams buvo sudaryta galimybė nuotoliniu būdu kelti kompetenciją lygių galimybių integravimo klausimais. 2020 m. tiek nuotoliniuose, tiek kontaktiniuose seminaruose „Atpažinkime diskriminaciją ir užtikrinkime lygias galimybes64“ žinių sėmėsi apie 180 dalyvių.
Mokymų metu dalyviai didino sąmoningumą aktyviai gilindamiesi į žmogaus teisių ir lygių galimybių
temas bei susipažino su lygių galimybių integravimo įrankiais. Dar 300 dalyvių prisijungė prie e. kursų
„Lygybės ir nediskriminavimo ABC“, kuriuose savarankiškai bei jiems patogiu metu galėjo nagrinėti
diskriminacines situacijas ir susipažinti su lygių galimybių užtikrinimo nauda.

2020 m. tiek nuotoliniuose, tiek kontaktiniuose seminaruose žinių sėmėsi apie 180 dalyvių. Dar 300
dalyvių prisijungė prie e. kursų.
Organizacijas, kurios jau taiko priemones, užtikrinančias lygias galimybes ir saugią aplinką darbovietėje, Tarnyba jau antri metai kviečia įsivertinti savo pasiekimus lygių galimybių srityje naudojantis „Lygių
galimybių sparnų“ standartu65, kurį inicijavo kartu su Žmogaus teisių stebėjimo institutu. Organizacija, norėdama prisijungti prie standarto, turi užpildyti anketą, pagal kurią ekspertai vertina, kiek lygių
galimybių kriterijų atitinkama. Už juos suteikiami lygių galimybių sparnai. Kuo daugiau lygias galimybes
užtikrinančių priemonių organizacijoje yra įdiegta, tuo daugiau sparnų galima surinkti.
Vieneri sparnai – organizacija įgyvendina pagrindinius lygių galimybių reikalavimus.
Dveji sparnai – organizacija yra integravusi lygių galimybių principus į savo veiklą.
Treji sparnai – organizacija kuria lygioms galimybėms palankią organizacijos kultūrą ir ją aktyviai skatina.
64 Daugiau apie „Lygių galimybių integravimo žingsnius“:
https://lygybe.lt/lt/lygiu-galimybiu-zingsniai
65 Daugiau: http://www.lygybesplanai.lt/lygiu-galimybiu-sparnai
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37 pav. „Lygių galimybių sparnų“ vertinimo kriterijai.
Norint gauti atitinkamą skaičių sparnų, reikia atitikti visus keturis toje sparnų kategorijoje numatytus
kriterijus (žr. 37 pav. „Lygių galimybių sparnų“ vertinimo kriterijai).
2020 metais „Lygių galimybių sparnus“ įgijo 9 viešojo ir privataus sektoriaus organizacijos: MB „Simplanova“ (2 sparnai), SIA Novartis (3 sparnai), Vilniaus Universitetas (3 sparnai), UAB „Burokėlis ir krapas“
(2 sparnai), AB „Telia Lietuva“ (3 sparnai), Lietuvos automobilių kelių direkcija (3 sparnai), Nacionalinė
žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (3 sparnai), AB „SEB bankas“ (3 sparnai), „Philip Morris“ ir
„Philip Morris Lietuva“ (3 sparnai). Lygių galimybių lyderės buvo įvertintos ir pagerbtos Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose.
Visus Tarnybos sukurtus lygių galimybių integravimo įrankius galite rasti Tarnybos interneto svetainėje
https://lygybe.lt/lt/irankiai.
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38 pav. Lygių galimybių integravimo įrankiai
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3.3. Lygios galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose

2020 m. vasario 11 d. Tarnybos atstovai inicijavo
susitikimą su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos tuomete viceministre prof. dr. Jolanta
Urbanovič. Susitikimo metu Tarnybos atstovai
pristatė žmogaus ugdymo sąvoką bei Jungtinių
Tautų Pasaulinės žmogaus teisių ugdymo programos pirmojo etapo (2005–2009 metams)
veiksmų plane numatytas rekomendacijas,
integruojant žmogaus teises į švietimo ir ugdymo
procesus. Susitikimo metu diskutuota, kad būtų
svarbu žmogaus teisių temas įtraukti į aukštųjų
mokyklų programas, skirtas pedagogams rengti,
ir užtikrinti, kad pedagogų kvalifikacijos tobulinimo mokymuose būtų skiriamas pakankamas
dėmesys žmogaus teisių temoms. Tęsiant bendradarbiavimą, Tarnybos ekspertai vedė mokymus kompetencijų aprašo bei bendrojo ugdymo

programų rengėjams „Žmogaus teisių ugdymas
bendrojo ugdymo procese“. Mokymais siekta
didinti specialistų sąmoningumą įstatymais saugomais nediskriminavimo pagrindais bei suteikti
žmogaus teisių ugdymo integravimo žinių ir įžvalgų, kurios itin svarbios atnaujinant bendrąsias
ugdymo programas.
2020 m. spalio mėn. Tarnybos ekspertė V. Gabrieliūtė dalyvavo Švietimo mainų paramos fondo organizuotame seminare, skirtame karjeros
specialistams. Diskusijoje „Kaip absolventų pasirinkimai koreliuoja su darbo rinkos poreikiais“
Tarnybos atstovė pristatė lyčių stereotipų įtaką
renkantis profesiją, akcentavo stereotipų kritinio
vertinimo būtinybę bei žmogaus teisių ugdymo
diegimo į švietimo procesus svarbą.

3.4. Nacionalinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

NACIONALINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Tarnyba savo veiklą organizuoja aktyviai bendradarbiaudama su kitomis valstybės institucijomis
ir nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis žmogaus teisių užtikrinimo srityje. Taip pat
esant poreikiui konsultuojamasi su akademine
bendruomene, žmogaus teisių ir kitose srityse
dirbančiais ekspertais, mokslininkais, specialistais.
Pavyzdžiui, atliekant tyrimus dėl elektromobilių
stotelių buvo kreiptasi į Lietuvos žmonių su negalia sąjungos atstovus; tiriant skundą dėl asmens
su regos negalia teisių ribojimo konsultuotasi su
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.
Tarnybos darbuotojai taip pat aktyviai dalyvauja
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susitikimuose ir teikia pastabas dėl įvairių įstatymų projektų, Vyriausybės ir ministerijų programų
ir veiksmų planų, stebėtojo teisėmis dalyvauja
įvairių komisijų ir komitetų veikloje, teikia komentarus ir ekspertines išvadas kitų organizacijų
ir institucijų veiklos klausimais.
Pastabos bei pasiūlymai taip pat teikti dėl Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo
pataisų, Vyriausybės Šeimos politikos stiprinimo,
Įtraukios darbo rinkos, Pajamų nelygybės ir Socialinės sutelkties (solidarumo) plėtros programų.
Įgyvendinant projektą „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai
diskriminacijos mažinimui“ per 2020 m. buvo
suorganizuoti trys gebėjimų stiprinimo seminarai
nevyriausybinių organizacijų, dirbančių žmogaus
teisių srityje, atstovams: „Viešasis kalbėjimas:
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užtikrintai ir įtikinamai“, „Emocinė sveikata organizacijoje: galime geriau“ ir „Įvairovė aplink mus:
ką turime žinoti vieni apie kitus“.
2020 m. gruodžio 8 d. švietimo, mokslo ir sporto
ministras patvirtino Tautinių mažumų švietimo
23 asmenų komisiją, sudarytą iš tautinių mažumų švietimo įstaigų, organizacijų ir mokyklų
bendruomenių atstovų, mokslininkų ir ekspertų.
Tarnybos atstovas dalyvauja stebėtojo teisėmis.
Tautinių mažumų švietimo komisija yra kolegiali
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos patariamoji institucija. Pagrindinis šios komisijos darbas
– teikti pasiūlymus dėl tautinių mažumų švietimo
politikos formavimo ir įgyvendinimo, atlikti lapkritį Varšuvoje pasirašytos deklaracijos dėl lenkų
tautinės mažumos Lietuvoje ir lietuvių tautinės
mažumos Lenkijoje švietimo įgyvendinimo plano
stebėseną.66
Tarnybos vyresnioji patarėja R. Vanagėlienė dalyvavo Tautinių mažumų departamento direktorės
sudarytoje darbo grupės veikloje, kuriant Lietuvos Respublikos tautinių mažumų įstatymą, taip
pat apibrėžiant valstybės įsipareigojimus sudaryti sąlygas išlaikyti ir puoselėti tautinių mažumų
tradicijas, kultūrinį, kalbinį tapatumą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisę ir tarptautinius
įsipareigojimus tautinių mažumų srityje.
Tarnybos Teisės skyriaus vedėjas V. Muliuolis
dalyvavo darbo grupės veikloje rengiant Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus rekomendacijas Lietuvos mokslo
ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos
kodeksų rengimo, priėmimo ir įgyvendinimo.67
Tarnyba kartu su Akademinės etikos ir procedūrų
kontrolieriaus tarnyba sudarė darbo grupę, kurioje, dalyvaujant Tarnybos ekspertei V. Gabrieliūtei, rengiamos gairės, susijusios su akademinės etikos ir lygių galimybių užtikrinimu Lietuvos
mokslo ir studijų institucijų organizuojamuose
mokslo renginiuose. Jomis siekiama pateikti
akademinei bendruomenei rekomendacijas,
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kaip užtikrinti etišką recenzavimą siekiant mokslo kokybės, dalyvių asmens duomenų apsaugą
mokslo renginio metu, įgyvendinti lygių galimybių principus organizuojant mokslo renginius
ir pan. Gairės apims rekomendacijas, susijusias
tiek su prevencinių, tiek su integracinių aspektų
įgyvendinimu. Darbo grupėje taip pat dalyvauja
Lietuvos universitetų rektorių konferencijos, Rektorių kolegijų direktorių konferencijos, Rektorių
kolegijų direktorių konferencijos, Žurnalistų
etikos inspektoriaus tarnybos, Lietuvos jaunųjų
mokslininkų sąjungos, Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos atstovai.

NACIONALINIS ŽMOGAUS
TEISIŲ FORUMAS
2020 metais Tarnybos atstovai, bendradarbiaudami su partneriais iš valstybinio, nevyriausybinio ir akademinio sektorių, organizavo trečiąjį
Nacionalinį žmogaus teisių forumą. Gruodžio 10
d. (Tarptautinę žmogaus teisių dieną) vykusiame
renginyje dalyvavo vienas šimtas dalyvių (pranešėjų, diskutantų, ekspertų). Savo įžvalgomis jie
dalijosi 18-oje virtualių diskusijų. Forumą organizavo pagrindinės žmogaus teisių srityje dirbančios organizacijos: Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos
negalios organizacijų forumas, Žmogaus teisių
organizacijų koalicija, Užsienio reikalų ministerija, Seimas, Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus
įstaiga, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių
įstaiga. Diskusijose dalyvavo lygių galimybių kontrolierė A. Skardžiuvienė, Tarnybos ekspertai A.
Daukšaitė-Timpė, V. Gabrieliūtė, D. Paulauskas.
Forumo metu Tarnybos atstovai inicijavo ir koordinavo dvi diskusijas:
1. „Ar įmanoma kiekybiškai išmatuoti įvairovę
organizacijose?“; joje buvo pristatyti lygių galimybių įrankiai, aptarti lygių galimybių integravimo žingsniai, pasidalinta gerąja organizacijų

66 Daugiau: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/patvirtinta-tautiniu-mazumu-svietimo-komisija
67 Prieiga per internetą: https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/V-38.pdf

73

3. LYGIŲ GALIMYBIŲ INTEGRAVIMAS

praktika kuriant įtraukią ir lygias galimybes
užtikrinančią darbo aplinką.
2. „Laimingi tėčiai – laimingi vaikai: tėčių į(si)
traukimas į vaiko gyvenimą nuo pat ankstyvojo
amžiaus“; joje kalbėta apie tėčių įsitraukimo į
ankstyvą vaikų gyvenimą naudą tėčiams ir jų
vaikams. Vaikus auginantys tėčiai aptarė galimybes ir iššūkius, su kuriais jie susiduria, diskusijoje dalyvavusi lyčių lygybės ekspertė Margarita
Jankauskaitė pristatė įvairių tyrimų duomenis
apie visuomenės nuostatas ir lyčių vaidmenis
auginant vaikus.

TARPTAUTINIS
BENDRADARBIAVIMAS
Lygių galimybių kontrolierė per praėjusius metus
tris kartus teikė poziciją apie lygių galimybių užtikrinimą įvairiems tarptautiniams žmogaus teisių
mechanizmams: ES Pagrindinių teisių agentūrai
dėl jų veiklos programos 2022 metams, Tarptautiniam pilietinių ir politinių teisių pakto sekretoriatui dėl ketvirtosios periodinės peržiūros ir
rekomendacijų Lietuvai ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijai (UNESCO)
dėl vidutinės trukmės strategijos bei programos
ir biudžeto projektams. Tarnyba taip pat teikė Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pastabas
dėl veiksmų plano projekto įgyvendinant Jungtinių Tautų Moterų diskriminacijos panaikinimo
komiteto rekomendacijas.
Tarnyba yra aktyvi tarptautinio lygybės institu-
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cijų tinklo „EQUINET“ narė. Tarnybos ekspertai
kasmet dalyvauja teminių darbo grupių veikloje
(Lygybės ir teisės, Komunikacijos strategijos ir
praktikų, Lyčių lygybės, Politikos formavimo, Tyrimų ir duomenų rinkimo, Lygybės institucijų standartų grupėse, Laisvo piliečių judėjimo ir Lygybės
integravimo klasteriuose), su kolegomis iš kitų
šalių rengia bendrus leidinius, teikia pozicijas
ir rekomendacijas dėl žmogaus teisių apsaugos
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.
Tarnybos atstovai praėjusiais metais dalyvavo
Europos Komisijos Moterų ir vyrų lygių galimybių
patariamojo komiteto posėdyje, Europos lyčių
lygybės instituto organizuotame seminare „Lyčių
statistikos priemonės ir lyties aspekto įtraukimas
į nacionalinę statistikos sistemą“, Šiaurės šalių
gerovės centro renginyje apie asmenis su negalia, Vokietijos pirmininkavimo ES Tarybai proga,
kartu su ES Pagrindinių teisių agentūra (FRA)
organizuotoje konferencijoje „Kuriant dirbtinį
intelektą Europoje: pagrindinių teisių apsauga
dirbtinio intelekto srityje“, FRA seminare „Stiprinant pastangas kovoti su neteisėtu profiliavimu“.
Tiek praėjusių metų, tiek 2021 metų vienas iš
strateginio veiklos plano prioritetų – siekti Tarnybos, kaip nacionalinės žmogaus teisių institucijos, akreditacijos Jungtinių Tautų organizacijos
lygmeniu. Tai leistų sustiprinti Tarnybos indėlį ir
dalyvavimą tarptautiniuose žmogaus teisių mechanizmuose, sudarytų sąlygas teikti ataskaitas
dėl Jungtinių Tautų konvencijų, dalyvauti oficialiose procedūrose kaip vienai iš šalių.
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Tarnyba švietėjišką ir prevencinę veiklą vykdo
įgyvendindama įvarius projektus lygių galimybių
užtikrinimo temomis. Šie projektai dažniausiai
yra finansuojami ne valstybės biudžeto lėšomis, bet Tarnybos pastangomis pritraukiant
kitus finansavimo šaltinius, tokius kaip Europos
Sąjungos programų, skirtų skatinti žmogaus
teisių užtikrinimą valstybėse narėse, lėšas, kitų
tarptautinių programų ir fondų lėšas, privataus
sektoriaus Lietuvoje paramą (pavyzdžiui, organizuojant Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus).

Tikslinis nacionalinis finansavimas švietėjiškai veiklai ir lygių galimybių sklaidai iš
valstybės biudžeto iki šiol nėra skiriamas.
Tikslinis nacionalinis finansavimas švietėjiškai
veiklai ir lygių galimybių sklaidai iš valstybės biudžeto iki šiol nėra skiriamas.
Savarankiškumą ir laisvę veikti pagal
nacionalinius prioritetus ir poreikius užtikrintų kasmet skiriamas tikslinis nacionalinis finansavimas Tarnybos švietėjiškai ir
prevencinei veiklai vykdyti.

Valstybė prie šių projektų finansavimo prisideda
minimaliai, dažniausiai užtikrindama būtinąjį
nacionalinio finansavimo lėšų indėlį – 20 proc.
nuo bendro ES skiriamo finansavimo. Tarnybos
ekspertų rengiamos paraiškos tarptautiniam
finansavimui pritraukti ir pagal šias paraiškas
laimima parama leidžia švietėjišką bei prevencinę Tarnybos veiklą vykdyti plačiau ir kokybiškiau: kurti geros kokybės produktus, organizuoti
mokymus, rengti lygių galimybių užtikrinimo
temomis metodinę medžiagą, straipsnius ir
leidinius, organizuoti informacines ir sąmoningumo didinimo kampanijas, renginius, atlikti
visuomenės tyrimus ir kita. Tiesa, tokiu principu
organizuojamai švietėjiškai ir prevencinei veiklai
neišvengiamai trūksta lankstumo pasirenkant
projektų temas, klausimus ir sritis. Savarankiškumą ir laisvę veikti pagal nacionalinius prioritetus
ir poreikius užtikrintų kasmet skiriamas tikslinis
nacionalinis finansavimas Tarnybos švietėjiškai ir
prevencinei veiklai vykdyti. Taip Tarnybos veikla
taptų nepriklausoma nuo tarptautinių donorų ir
jų prioritetų. Atkreiptinas dėmesys, kad tikslinis
nacionalinis finansavimas švietėjiškai veiklai ir
lygių galimybių sklaidai iš valstybės biudžeto iki
šiol nėra skiriamas.
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4.1. Smurtas lyties pagrindu

Smurtas lyties pagrindu yra toks smurtas, kurį
asmuo patiria dėl savo lyties. Tokį smurtą patiria ir vyrai, ir moterys, tačiau didžioji dalis šio
smurto aukų yra moterys ir mergaitės. ES Pagrindinių teisių agentūros duomenimis68, viena iš
trijų (1 iš 3) moterų per savo gyvenimą (nuo 15
metų amžiaus) bent kartą patiria fizinį ir (arba)
seksualinį smurtą, viena iš dviejų (1 iš 2) patiria
seksualinį priekabiavimą, viena iš penkių (1 iš 5)
patiria persekiojimą, o viena iš dvidešimties (1
iš 20) per savo gyvenimą yra išprievartaujama.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis69,
apie 30 proc. visų fizinio ir (arba) seksualinio
smurto prieš moteris atvejų visame pasaulyje
sudaro intymaus partnerio smurtas. Pagrindinė tokio smurto prieš moteris priežastis, pasak
mokslininkų, yra istoriškai susiklosčiusi valdžios,
galios ir įtakos (angl. power) nelygybė tarp vyrų
ir moterų.70
Tarnyba 2020 metais tęsė švietėjišką veiklą vyrų
smurto prieš moteris artimoje aplinkoje prevencijos srityje. Tęsdami projektą „BRIDGE: vietos
bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su
smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje“, Tarnybos ekspertai dirbo su Alytaus miesto, Jonavos
rajono ir Ukmergės rajono savivaldybių bendruomenėmis, siekiant stiprinti atsaką į smurtą
artimoje aplinkoje.

2020 m. sausio mėn. Tarnybos užsakymu buvo
atlikta Alytaus miesto ir Jonavos bei Ukmergės
rajonų gyventojų apklausa71 apie smurtą lyties
pagrindu. Rezultatai72 parodė, kad gyventojai
geba atpažinti smurtą, tačiau vis dar yra linkę
kaltinti jį patiriančias moteris. Lengviausiai vietos
bendruomenėse buvo atpažįstamas fizinis ir
seksualinis smurtas, kiek sunkiau – psichologinis
ir ekonominis. Net 98 proc. apklaustųjų atsakė,
kad situaciją, kurioje ginčo metu vyras nutildo
žmoną (moterį) trenkdamas jai per veidą, vertintų kaip smurtą prieš moterį. Bet vos pusė (50
proc.) apklausoje dalyvavusių asmenų taip pat
vertintų vyro draudimą žmonai eiti į darbą, tokį
sprendimą motyvuojant žmonos pareiga prižiūrėti namus ir vaikus. Pagal lytis atsakymai taip
pat pasiskirstė nevienodai – moterims atpažinti
įvairių rūšių smurtą sekėsi geriau. Vertinant
smurto priežastis, 57 proc. respondentų pritarė,
kad moterys, kaltindamos vyrus dėl smurto, yra
linkusios sutirštinti spalvas. 54 proc. respondentų sutiko su teiginiu, kad moterys pačios išprovokuoja smurtą. Šie neigiami smurto prieš moteris
suvokimo stereotipai regionuose buvo stipresni,
lyginant apklausos duomenis su 2019 m. nacionaliniu lygmeniu atliktos apklausos73 rezultatais.
Kartu su Lietuvos žmogaus teisių centro komanda Tarnybos ekspertai dirbo su Alytaus Putinų,

68 ES Pagrindinių teisių agentūra, 2014. Daugiau: https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
69 Pasaulio sveikatos organizacija, 2017. Daugiau:
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/violence-against-women
70 Europos lyčių lygybės institutas. Daugiau:
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/what-is-gender-based-violence
71 Apklausa atlikta įgyvendinant Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo (2014–2020) iš dalies finansuojamą projektą „BRIDGE: vietos bendruomenių stiprinimas efektyviai kovai su smurtu lyties
pagrindu artimoje aplinkoje“. Daugiau: https://lygybe.lt/lt/bridge
72 Tikslinių rajonų gyventojų smurto ir lyčių stereotipų suvokimo sociologinis tyrimas, 2020. Daugiau: https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/08/birdge_savivaldybiu_apklausa_2020.pdf
73 Šalies gyventojų tyrimas dėl smurto prieš moteris, 2019. Daugiau: https://lygybe.lt/data/public/
uploads/2019/09/gyventoju_apklausa_smurtas_pries_moteris_2019.pdf
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Jonavos Jeronimo Ralio ir Ukmergės Antano
Smetonos gimnazijų bendruomenėmis siekiant
sumažinti neigiamų lyčių stereotipų sklaidą mokyklose ir smurto lyties pagrindu normalizavimą.

Kartu su Lietuvos žmogaus teisių centro komanda Tarnybos ekspertai dirbo su Alytaus
Putinų, Jonavos Jeronimo Ralio ir Ukmergės Antano Smetonos gimnazijų bendruomenėmis siekiant sumažinti neigiamų lyčių
stereotipų sklaidą mokyklose ir smurto
lyties pagrindu normalizavimą.
Minėtose gimnazijose 2020 m. sausio mėn. buvo
vykdoma sociologinė moksleivių bei pedagogų
apklausa „Lyčių stereotipai mokyklose“. Apklausa
buvo siekiama išsiaiškinti nuostatas apie lyčių
vaidmenis ir įvertinti, kaip palaikomi arba nepalaikomi tradiciniai požiūriai į lyčių vaidmenis,
lyčių lygybę, partnerystės socialines normas ir
pan. Buvo siekiama išsiaiškinti, ar požiūris į lyčių
vaidmenis daro poveikį moksleivių ir pedagogų
nuostatoms apie smurtą lyties pagrindu, jo atpažinimui bei (ne)pateisinimui. Apklausos rezultatai parodė, kad dauguma mokytojų atpažįsta
skirtingas smurto formas bei sutinka, kad kuriant
tarpusavio santykius svarbu vienam kitą išklausyti ir palaikyti. Vis dėlto, pastebėtos giliai įsišaknijusios stereotipinės mokytojų nuostatos dėl
lyties, susijusios tiek su agresyvaus vyrų elgesio
normalizavimu, tiek su aukų kaltinimu. Analizuojant moksleivių atsakymus pastebėti teigiami
pokyčiai ir kintantis požiūris į lyčių stereotipus,
kalbant apie merginų ir vaikinų pomėgius ir pasirinkimą. Įžvelgtina tendencija, kad moksleiviai
linkę siekti subalansuotų ir tarpusavio pagarba
paremtų santykių modelio. Tiek merginos, tiek
vaikinai nepritarė privatumo nepaisymui, žeminimui ir nurodinėjimui. Absoliuti dauguma respondentų pritarė nesmurtiniam elgesiui, paremtam
tarpusavio įsiklausymu ir palaikymu. Vis dėlto
įžvelgta ir nemažai moksleiviams būdingų stereotipinių nuostatų. Pavyzdžiui, paplitęs moksleivių
požiūris, kad seksualumas yra būtinas moterų
įvaizdžiui. Taip pat moksleiviai yra linkę normalizuoti elgesį, kuris turi seksualinio priekabiavi-
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mo ir priekabiavimo požymių. Tai leidžia daryti
prielaidą, kad tiek merginos, tiek vaikinai neturi
aiškios nuomonės apie seksualinio priekabiavimo apraiškas ir dinamiką bei linkę priekabiavimo
elgesį laikyti flirtu. Bene didžiausią susirūpinimą
kelia atsakymai į teiginius apie pavydo kaip dėmesio tarpusavio santykiuose raišką. Tai leidžia
daryti prielaidą, kad moksleiviai neatpažįsta
pavydo kaip priemonės poros tarpusavio santykiuose manipuliuoti galia ir kontrole.
Siekiant sukurti smurto lyties pagrindu prevencijos mechanizmą visose minėtose gimnazijose,
vyko reguliarūs susitikimai su mokyklos bendruomenės nariais. Susitikimų metu pedagogai,
mokyklos administracijos darbuotojai ir švietimo pagalbos specialistai didino savo gebėjimus
kritiškai įvertinti lyčių stereotipus, suprasti jų
poveikį ir sąsajas su smurtu lyties pagrindu bei
įgijo metodinių žinių, kaip vesti smurto dėl lyties
prevencijos užsiėmimus. Tam, kad mokyklos
bendruomenė būtų pasiruošusi atpažinti smurto
lyties pagrindu formas, gebėtų pastebėti bei reaguoti į netinkamą bei smurtinį elgesį ir komentarus mokyklos aplinkoje, 2020 m. spalio mėn.
buvo surengti visos dienos mokymai „Smurto
lyties pagrindu prevencija“. Tuo pačiu metu buvo
organizuojami ir edukaciniai Forumo teatro užsiėmimai moksleiviams. Jų metu vyresnių klasių
moksleiviai buvo supažindinti su smurto lyties
pagrindu artimoje aplinkoje tema bei skirtingomis smurto formomis. Nors į užsiėmimus gimnazistai susirinko turėdami stereotipines nuostatas
ir diskusijų metu sutiko su teiginiais, kaltinančiais prievartinę kontrolę patiriančias moteris,
kūrybiškas ir interaktyvus temos nagrinėjimas
padėjo jiems pažvelgti į problemą kitu kampu.
Gavę progą atsidurti smurtą patiriančių žmonių
vietoje, mokiniai buvo linkę keisti savo išankstinį
nusistatymą, kritiškai vertinti suvaidintas situacijas ir ieškoti įvairių problemos sprendimo būdų.
Vėliau, kartu su mokiniais, dalyvavusiais Forumo
teatro užsiėmimuose, kūrybinėse sesijose ieškota idėjų, kaip su jų bendraamžiais būtų geriausia
kalbėti apie neigiamus lyčių stereotipus ir vyrų
smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje. Kūrybinių sesijų metu aptartos idėjos ir situacijos bus
panaudotos kuriant informacinius komiksą apie
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smurtą ir plakatus, kurie bus dalis planuojamo
2021 metams „Veiksmo mėnesio prieš smurtą“
mokyklose.
Praėjusiais metais Tarnybos atstovai taip pat dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
suburtose diskusijų grupėse dėl Apsaugos nuo
smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimų.
Taip pat Tarnybos ekspertė M. Jurkutė vedė mokymus teisėjams apie sisteminio smurto požymių
atpažinimą, smurtautojų naudojamas galios ir
kontrolės strategijas, manipuliavimą ir atsakomybę dėl smurto. Mokymuose dalyvavo daugiau
nei 70 dalyvių.
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2021 m. planuojama visuomenei pristatyti tarpžinybinius koordinuoto institucijų atsako į smurtą
artimoje aplinkoje algoritmus, sukurtus Alytaus
mieste, Ukmergės ir Jonavos rajonų savivaldybėse, įgyvendinti sąmoningumo didinimo dėl
smurto atpažinimo ir normalizavimo kampaniją
šių savivaldybių gyventojams ir mokyklų bendruomenėms, suorganizuoti nacionalinę konferenciją apie bendruomenių stiprinimą efektyviai
kovai su smurtu lyties pagrindu artimoje aplinkoje, baigti vykdyti suplanuotus mokymus pedagogams ir mokyklų administracijų darbuotojams.
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4.2. Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas

Tarnyba 2020 m. pavasarį pradėjo projektą74 darbo ir asmeninio gyvenimo tema, kuriuo siekiama
įveikti įstatymines, profesines, psichologines,
emocines, socialines kliūtis ir lyčių normas, trukdančias moterų bei vyrų lygybei profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo derinimo klausimais.
Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo aspektas
paprastai apima tokius asmeninio gyvenimo iššūkius kaip mažamečių vaikų auginimas, ligonių ir
vyresnių šeimos narių slauga ir priežiūra, šeimos
narių su negalia priežiūra, darbo ir mokymosi
derinimas, aktyvus laisvalaikis ir sportas, savanorystė ir bendruomeninė veikla, religinė praktika,
sveikatos poreikiai ir kiti gyvenimiški klausimai,
kurie gali iškilti tam tikru gyvenimo periodu ir
sukelti iššūkių dirbantiems asmenims.
Tarnybos užsakymu, liepos mėn. buvo atlikta
reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa75,
siekiant išsiaiškinti, su kokiais didžiausiais iššūkiais ir poreikiais susiduria šalies gyventojai
bandydami suderinti savo asmeninį gyvenimą ir
darbą. Rezultatai parodė, kad tik 13 proc. apklaustųjų mano, jog asmeninį gyvenimą ir darbą
suderina puikiai. Respondentų paklausus, kokiems poreikiams labiausiai trukdo ilgos darbo
valandos arba viršvalandžiai, moterų ir vyrų atsakymai išsiskyrė. Vyrai rinkosi atsakymus, kad tai
labiausiai kliudo keliauti, būti gamtoje (20 proc.),
tinkamai rūpintis savo sveikata (16 proc.), leisti
laiką su artimaisiais (16 proc.) ir tik po to – rūpintis vaikais ir dalyvauti jų ugdyme (15 proc.).
Moterys dažniausiai rinkosi rūpestį vaikais
(22 proc.), savo sveikata (21 proc.) ir keliones
bei gamtą (20 proc.). Tik trečdalis (34 proc.) visų

apklaustųjų tikino, kad savo darbe be problemų
gali pasinaudoti lanksčiomis darbo formomis
(pvz., nuotoliniu darbu, lanksčiu darbo grafiku).
Dažniausiai apklaustieji tvirtino, kad asmeninį
gyvenimą ir darbą geriau suderinti padėtų lankstus darbo grafikas (59 proc.), palankus darbdavio
ir (arba) kolegų požiūris (43 proc.), galimybės
pasiimti ilgesnes atostogas, laisvas dienas pagal
poreikį (39 proc.). Tyrimo metu taip pat paaiškėjo, kad visuomenė stipriai palaiko vyrų įsitraukimą į aktyvesnį šeimos gyvenimą, nes pastebi,
kad dabartinis vyrų indėlis vis dar pernelyg
mažas. Vertinant atsakymus taip pat pastebėta, kad lygiaverčio vyrų ir moterų įsitraukimo
į šeiminį gyvenimą idėja yra sutinkama rezervuotai. Labiausiai tarp vyrų – ypač kai kalbama
apie dalijimąsi vaiko priežiūros atostogomis. Jie,
dažniau nei moterys, įsitraukimą į šeimos gyvenimą laiko grėsme karjerai, o prioritetų prasme
karjerą vertina labiau nei šeimos gyvenimą arba
galimybę šiuos du dalykus derinti. Moterys savo
asmeninius poreikius itin ryškiai sieja su šeimos
gyvenimu, todėl, esant šeimos ir darbo „konfliktui“, yra linkusiosios prioritetu laikyti šeimą.
Apibendrinus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad
visuomenėje vis dar egzistuoja tradiciniai lyčių
vaidmenys, tačiau jau yra noro ir drąsos juos
keisti.76
Praėjusiais metais Tarnyba kartu su projekto partneriais užsibrėžė vienoje pasirinktoje bandomojoje organizacijoje, kuria tapo AB „Swedbank“,
sukurti darbo ir asmeninio gyvenimo balanso
organizacinį modelį, pritaikomą ir kitose organizacijose.

74 Projektas „Visi apie tai kalba: darbo ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe“ iš dalies
finansuojamas Europos Sąjungos Teisių, lygybės ir pilietiškumo (2014–2020) lėšomis. Daugiau: https://
lygybe.lt/lt/balance/
75 Asmeninio gyvenimo ir darbo derinimas, 2020. Prieiga per internetą:
https://lygybe.lt/data/public/uploads/2020/11/balance-tyrimo-ataskaita-2020.pdf
76 Daugiau apie apklausos rezultatus: https://daugiaubalanso.lt/naujienos/tyrimas-nustebino-visuomene-stipriai-palaiko-vyru-isitraukima-i-seimos-gyvenima/
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Tarnyba kartu su projekto partneriais pasirinkę AB „Swedbank“ kuria šiai organizacijai darbo ir asmeninio gyvenimo balanso
organizacinį modelį, kuris bus pritaikomas
ir kitose organizacijose.
Bandomoji organizacija atlieka laboratorijos vaidmenį, kurioje siekiama išbandyti įvairių darbo ir
asmeninio gyvenimo derinimo priemonių veiksmingumą ir naudą. Šiam tikslui buvo sukurta
veiklą organizuojanti darbo grupė, sudaryta iš
Tarnybos ekspertų, projekto partnerių ir bandomosios organizacijos atstovų. Prieš sukuriant
organizacijai pritaikytą veiksmų planą, Tarnyba
su projekto partneriais ištyrė dabartinę įmonės
darbo ir asmeninio gyvenimo balanso situaciją.
Atlikta 1 082 darbuotojų (40 proc. visų dirbančiųjų) apklausa, dvejų paskutinių metų administracinių duomenų analizė, veikė darbuotojų fokus
grupė (sutelkta į temą diskusinė grupė), organizuotos konsultacijos su darbo grupės nariais.
Šie skirtingi analizės metodai leido identifikuoti
problemines sritis ir kartu su darbo grupe sutarti
dėl 6 veiksmų plano tikslų, kuriems pasiekti numatyta 30 veiksmų. Jų poveikį nuspręsta stebėti
ir matuoti 7-iais rezultato rodikliais. Veiksmų
planas bus įgyvendinamas vienerius metus nuo
2020 m. lapkričio mėn. iki 2021 m. spalio mėn.

Tarnybos kartu su projekto partneriais parengta kampanija „Būti tėčiu – didžiausia
dovana“ Lietuvos žiniasklaidoje paminėta
136 kartus. Vaizdo klipą LRT kanalu pamatė daugiau nei 800 tūkst. žiūrovų, socialiniame tinkle „Facebook“ pasiekta daugiau
nei 600 tūkst. vartotojų.
Siekiant didesnio balanso tarp moterų ir vyrų
auginant vaikus, Tarnyba kartu su projekto partneriais socialine reklamos agentūra „Nomoshi-
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ti“, Lygių galimybių plėtros centru ir Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija lapkričio mėn.
startavo su kampanija „Būti tėčiu – didžiausia
dovana“77. Jos metu dvi savaites LRT televizijoje
ir socialiniame tinkle „Facebook“ sukosi kampanijos vaizdo klipas, didžiuosiuose Lietuvos miestuose buvo išplatinti lauko reklamos plakatai, radijo stotyje „Power Hit Radio“ transliuotas radijo
reklamos klipas, reklama socialiniuose tinkluose
„Facebook“ ir „Instagram“. Kampanijos metu iš
viso parengti 22 straipsniai, interviu ir komentarai apie tėvystę, vyrų į(si)traukimą į vaikų auginimą, lygiavertį atsakomybių pasidalinimą tarp
vyrų ir moterų šeimos gyvenime, kitas aktualias
darbo ir asmeninio gyvenimo temas.78

39 pav. Lauko reklamos plakatas
Kampanija Lietuvos žiniasklaidos priemonėse
paminėta 136 kartus, be kitų, projekto ekspertai
ir komandos nariai dalyvavo 11-oje radijo laidų,
7-iuose televizijos reportažuose ir (arba) laidose.
Vaizdo klipu LRT televizijos kanalu buvo pasiekta
802 300 žiūrovų, socialiniame tinkle „Facebook“
pasiekta daugiau nei 600 000 vartotojų, o reklama parodyta daugiau nei 3 000 000 kartų.

77 Daugiau apie kampaniją: https://daugiaubalanso.lt/naujienos/tyrimas-nustebino-visuomene-stipriai-palaiko-vyru-isitraukima-i-seimos-gyvenima/kampanija-buti-teciu-didziausia-dovana-kviecia-tecius-isitraukti-i-vaiku-auginima/
78 Visi tekstai prieinami: https://daugiaubalanso.lt/naujienos/
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Kampanijos metu visuomenei pristatyta interneto svetainė www.daugiaubalanso.lt, kurioje
pateikiama aktuali informacija darbuotojams,
darbdaviams ir šeimoms apie asmeninio gyvenimo ir darbo derinimą, valstybės garantuojamas
priemones, teisinį reglamentavimą. Taip pat
sukurtos paskyros socialiniuose tinkluose: „Šiuolaikiniai tėčiai“ – socialiniame tinkle „Instagram“,
kurioje dalinamasi tėčių istorijomis apie tėvystės
patirtis, ir „Daugiau balanso“ – socialiniame tinkle „Facebook“, kurioje dalinamasi tėčių istorijomis, kitomis su darbo ir asmeninio gyvenimo
derinimu susijusiomis naujienomis, straipsniais,
žinutėmis.
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kelias sąmoningumo didinimo kampanijas, rengti
seminarus darbuotojams.

Gruodžio 10 dieną, Nacionalinio žmogaus teisių
forumo metu, organizuota diskusija „Laimingi
tėčiai – laimingi vaikai: tėčių į(si)traukimas į vaiko
gyvenimą nuo pat ankstyvojo amžiaus“79. Diskusijoje kartu su vaikus auginančiais tėčiais kalbėta
apie tėvystės džiaugsmus ir iššūkius.
Nuo 2022 m. Lietuvoje planuojama keisti vaiko
priežiūros atostogų tvarką, kad ji atitiktų Europos
Sąjungos direktyvą dėl tėvų ir prižiūrinčių asmenų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros.80 Rengiantis naujovėms, lygių galimybių kontrolierė yra pateikusi savo išvadą dėl direktyvos
nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę81, Tarnybos ekspertas D. Paulauskas dalyvavo Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos organizuotoje diskusijoje „Tėčių įsitraukimas į šeimos gyvenimą:
kaip keisis vaiko priežiūros atostogos?“, kurioje
akcentavo lankstumo poreikį, kad pasikeitusi
tvarka įgalintų kuo daugiau šeimų pasinaudoti
neperkeliamo vaiko priežiūros atostogų laikotarpio galimybėmis joms patogiausiu būdu.

40 pav. Šiuolaikinių tėčių istorijos

2021 m. planuojama toliau tęsti darbus šia tema:
pristatyti visuomenei tyrimą apie įstatymines
kliūtis ir iššūkius suderinti asmeninį gyvenimą ir
darbą, parengti rekomendacijas politikos formuotojams dėl situacijos gerinimo, organizuoti
79 Diskusija prieinama: https://youtu.be/-nC-iVAiUUo
80 Europos Parlamento ir Tarnybos direktyva (ES) 2019/1158 Prieiga per internetą: https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1158&from=EN
81 Daugiau: https://lygybe.lt/lt/keisis-vaiko-prieziuros-atostogu-tvarka
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4.3. Įtraukios aplinkos kūrimas LGBT asmenims

Remiantis ES Pagrindinių teisių agentūros duomenimis82, beveik 30 proc. LGBTI asmenų iš
Lietuvos per pastaruosius metus susidūrė su
diskriminacija darbo vietoje. Tik 16 proc. tyrimo
respondentų nurodė, kad yra atviri apie savo
seksualinę orientaciją arba tapatybę. Likusieji
savo seksualinės orientacijos nėra linkę atskleisti, nes bijo būti išjuokti, diskriminuojami ar net
užpulti.
Visuomenėje vis daugėjant diskusijų apie seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę, o kartu ir
stigmatizuojančio požiūrio į LGBT+ asmenis ir jų
traktavimą bei vaizdavimą, Tarnyba pastebi viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų poreikį
didinti sąmoningumą ir gauti mokslu grįstų žinių,
leidžiančių geriau suvokti LGBT+ asmenų patirtis
ir iššūkius.
2020 vasario mėn. Tarnyba gavo Nacionalinės
švietimo agentūros raštą dėl Edvardo Baleišio ir
Vilijos Zdanevičienės devintos klasės biologijos
vadovėlyje „Bios 9“ pateikto lytiškumo žodynėlio. Raštu buvo siekiama užtikrinti, kad vadovėlyje pateikiama medžiaga būtų nešališka lyties,
lytinės orientacijos pagrindu, kad būtų vengiama
stereotipinio požiūrio į lytis. Atsižvelgdami į prašymą, Tarnybos ekspertai parengė pasiūlymą dėl
sąvokų, skirtų lyties ir seksualinės orientacijos
kategorijoms įvardyti, apibrėžimų, parengė lytiškumo ugdymo žodynėlį, kuriuo rekomenduotina
vadovautis rengiant ugdymo priemones.
2020 m. birželio mėn. tęsdami bendradarbiavimą su Nacionaline švietimo agentūra Tarnybos
ekspertai vedė nuotolinį seminarą vadovėlių
turinio vertintojams ir autoriams „Lytiškumo
pradžiamokslis: ką reikia žinoti užtikrinant lygias
galimybes ugdymo(si) priemonėse?“, kurio metu
dalyviai susipažino su lytinės tapatybės, seksualinės orientacijos sąvokomis ir kategorijomis, gavo

Tarnyba Nacionalinei švietimo agentūrai
parengė pasiūlymą dėl sąvokų, skirtų lyties
ir seksualinės orientacijos kategorijoms
įvardyti, apibrėžimų, parengė lytiškumo
ugdymo žodynėlį, kuriuo rekomenduotina
vadovautis rengiant ugdymo priemones.
Tarnybos ekspertai vedė nuotolinį seminarą vadovėlių turinio vertintojams ir autoriams „Lytiškumo pradžiamokslis: ką reikia
žinoti užtikrinant lygias galimybes ugdymo(si) priemonėse?“
mokslu grįstos informacijos bei aptarė neheteroseksualių ir translyčių asmenų gyvenimo patirtis.
Seminaro metu dalyviai taip pat susipažino su
įžvalgomis, į ką svarbu atkreipti dėmesį reprezentuojant žmonių įvairovę, formuluojant žinutes,
rengiant iliustracijas ugdymo priemonėse, kad
kurtume pagarbų ir lygias galimybes užtikrinantį
ugdymo turinį.
Privataus sektoriaus organizacijos taip pat domisi
saugios aplinkos kūrimu visiems darbuotojams.
2020 m. „Danske banko“ darbuotojai, švęsdami
Tarptautinę dieną prieš homofobiją ir transfobiją,
pakvietė Tarnybos atstovę V. Gabrieliūtę skaityti
paskaitos apie nelygybės statistiką ir iššūkius, su
kuriais susiduria LGBT+ asmenys heteronormatyvioje visuomenėje. Susitikimo metu Tarnybos
ekspertė pristatė žingsnius, į ką atkreipti dėmesį
kuriant įtraukią darbo aplinką visiems darbuotojams.
Nuo 2019 m. Tarnyba įgyvendina projektą „Teisinės bazės tobulinimas ir europinių standartų
įgyvendinimas siekiant kovoti su diskriminacija ir
smurtu seksualinės orientacijos ir lytinės tapaty-

82 FRA, EU-LGBTI II - A long way to go for LGBTI equality, 2020 m. gegužės 14 d. (toliau – FRA antroji
LGBTI asmenų apklausa).
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bės pagrindais“, kurio tikslas – užtikrinti efektyvią
apsaugą nuo diskriminacijos seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės pagrindais, identifikuojant esamus teisinės sistemos trūkumus,
didinant įstatymų leidėjų ir viešosios politikos
formuotojų gebėjimus ir ugdant visuomenės
sąmoningumą. Liepos mėn. Tarnyba organizavo
diskusiją „Vaivorykštės Lietuvoje: LGBT asmenų
istorijos ir iššūkiai“, kurios metu pristatė Tarp-
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tautinės organizacijos ILGA Europe paskelbto
„Vaivorykštės indekso“83 rezultatus ir jų reikšmę.
Renginyje dalyvavo LGBT bendruomenės nariai,
kurie dalinosi savo patirtimi apie iššūkius Lietuvoje, pasakojo, ką reiškia, kai negali įteisinti tos
pačios lyties porų santykių, pasikeisti įrašų apie
lytį asmens tapatybės dokumentuose, sulaukti
pagalbos dėl neapykantos nusikaltimų.

4.4. Lygių galimybių užtikrinimas COVID-19 pandemijos laikotarpiu

Koronaviruso sukeltos COVID-19 pandemijos
metu lygių galimybių užtikrinimas išliko reikalingas ir aktualus. Per šį laiką Tarnyba skelbė
publikacijas apie koronaviruso ir dėl jo paskelbto
karantino ribojimų poveikį moterims ir vyrams84,
atkreipė dėmesį į vyresnių žmonių diskriminacijos riziką šiuo laikotarpiu, konsultavo gyventojus
ir komentavo galimos diskriminacijos atvejus
žiniasklaidoje.
Ryškiausi galimos diskriminacijos atvejai buvo susiję su vyresnio amžiaus žmonių padėtimi pandemijos laikotarpiu, nes jie buvo priskirti didesnės
rizikos užsikrėsti koronavirusu grupei. Viešojoje
erdvėje pagarsėjo atvejai, kai vyresnio amžiaus
asmenims vien dėl jų amžiaus teko susidurti su
ribojimais darbovietėje, gaunant paslaugas ar
prekes. Pavyzdžiui, žiniasklaidoje buvo aprašytas
atvejis, kai ant parduotuvės durų buvo pakabintas informacinis plakatas, draudžiantis užeiti
„garbaus amžiaus asmenims“. Skelbta ir tai, kad
karantino metu kai kurie darbdaviai vyresnius
darbuotojus atleidžia arba ragina pačius išeiti iš
darbo. Į Tarnybą gyventojai kreipėsi dėl prekybos

vietose, kavinėse, kirpyklose ant durų kabančių
užrašų, pranešančių, kad įstaigoje nerekomenduojama (kai kuriais atvejais – draudžiama) lankytis asmenims, priklausantiems rizikos grupei,
t. y. vyresniems nei 60 m. asmenims ir (arba)
sergantiems lėtinėmis ligomis.85
Siekdama prisidėti prie koronaviruso sukeliamų pasekmių mažinimo, Tarnyba bendradarbiavo su Vyriausybės kanceliarija,
Finansų ministerija, Žemės ūkio ministerija.
Tarnybos atstovai konsultavo ne tik dėl korektiškų nediskriminuojančių terminų vartojimo, skelbiant informaciją apie didesnę
riziką užsikrėsti patiriančią grupę, kuriai
priklauso 60-ies ir vyresni asmenys, bet ir
dalyvavo svarstant pandemijos pasekmių
mažinimo priemones. Tarnyba išplatino
Seimo nariams, Vyriausybės atstovams
ir atsakingoms valstybės institucijoms
Europos lygybės institucijų tinklo „Equinet“
parengtas rekomendacijas, kaip nepamiršti lygių galimybių klausimo koronaviruso
sukeltos pandemijos metu.

83 ILGA Europe, ILGA-Europe Rainbow Map and Index 2020, Prieiga per internetą:
https://www.ilga-europe.org/rainboweurope/2020
84 Daugiau: https://lygybe.lt/lt/koronaviruso-pasekmes-moterims ir https://lygybe.lt/lt/koronaviruso-pasekmes-vyrams
85 Daugiau: https://lygybe.lt/lt/diskriminacijos-ekspertas-koronavirusas-plecia-lygiu-galimybiu-suvokimo-ribas
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Lygių galimybių kontrolierė atkreipė visuomenės
dėmesį į pavojų, kad tai gali suformuoti ilgalaikę
vyresnio amžiaus žmonių socialinę atskirtį ir paskatinti stereotipines visuomenės nuostatas apie
vyresnių žmonių ligotumą, pažeidžiamumą ir
netinkamumą dalyvauti socialiniame gyvenime.
Savavališkas draudimas teikti prekes, gaminius ar
paslaugas vyresnio amžiaus asmenims vertintinas kaip galimai prieštaraujantis Lygių galimybių
įstatymui. Tuo tarpu verslininkų rekomendacija
vyresnio amžiaus asmenims nesilankyti jų prekybos ar paslaugų teikimo vietoje, nors ir nesukelia
neigiamų teisinių pasekmių, Kontrolierės viešumoje įvertinta kaip neetiška ir nekorektiška86.
Pandemijos (karantino) laikotarpiu gyventojai
su Tarnybos teisininkais konsultavosi dėl įvairiausių klausimų, pavyzdžiui, ar gali darbdavys
neleisti dirbti darbuotojams, atsisakantiems
skiepytis nuo koronaviruso infekcijos; ar teisinga,
kai jaunesni nei 60 metų medikai yra raginami
dirbti koronaviruso sukeliama liga sergančių
pacientų skyriuose; ar judėjimo tarp savivaldybių ribojimas karantino metu nesukelia asmenų
diskriminacijos gyvenamosios vietos pagrindu;
ar gali būti reikalaujama, kad žmogus su negalia
dėvėtų veidą dengiančią kaukę; ar reikalavimas
į COVID-19 testavimo vietą atvykti automobiliu

86
87
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nepažeidžia tokio transporto neturinčių asmenų
teisių ir pan.
Lygių galimybių kontrolierė, reaguodama į viešų
duomenų apie pandemijos poveikį moterims ir
vyrams trūkumą, raštu kreipėsi į įvairias statistiką renkančias valstybės institucijas ir pateikė
rekomendaciją rinkti bei viešai skelbti pagal lytį
suskirstytą epidemiologinę, ekonominę, socialinę ir smurto paplitimo statistiką. Siekdama
prisidėti prie koronaviruso sukeliamų pasekmių
mažinimo, Tarnyba bendradarbiavo su Vyriausybės kanceliarija, Finansų ministerija, Žemės ūkio
ministerija. Tarnybos atstovai konsultavo ne tik
dėl korektiškų nediskriminuojančių terminų vartojimo, skelbiant informaciją apie didesnę riziką
užsikrėsti patiriančią grupę, kuriai priklauso 60ies ir vyresni asmenys, bet ir dalyvavo svarstant
pandemijos pasekmių mažinimo priemones.
Tarnyba taipogi išplatino Seimo nariams, Vyriausybės atstovams ir atsakingoms valstybės institucijoms skirtas rekomendacijas, kaip nepamiršti
lygių galimybių klausimo koronaviruso sukeltos
COVID-19 pandemijos metu. Šias rekomendacijas87 sukūrė Europos lygybės institucijų tinklas
„EQUINET“, kuriam priklauso ir Tarnyba.

Daugiau: https://lygybe.lt/lt/vyresnio-amziaus-karantinas-diskriminacija
Daugiau: https://lygybe.lt/lt/lygios-galimybes-pandemijos-metu
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4.5. Tarnybos žinomumo didinimas

Vienas iš Tarnybos strateginio veiklos plano rodiklių – visuomenės pasitikėjimo Tarnyba rodiklio gerėjimas. 2021 m. sausio mėn. atlikta Lietuvos gyventojų reprezentatyvi apklausa parodė, kad šalies gyventojų pasitikėjimas Tarnyba per pastaruosius metus šiek tiek nukrito, tačiau sumažėjo ir nepasitikinčiųjų
dalis (padidėjus nežinančiųjų arba negalėjusių atsakyti į klausimą skaičiui) (žr. 41 pav.). Labiausiai
Tarnyba pasitiki aukštąjį arba nebaigtą aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys (44 proc.), aukščiausio ir
vidutinio lygio vadovai (45 proc.), specialistai bei tarnautojai (41 proc.), mažiausiai – asmenys su viduriniu arba specialiuoju išsilavinimu (23 proc.), ūkininkai (40 proc.), gyvenantys kaimo vietovėse asmenys
(26 proc.).

41 pav. Ar pasitikite Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba?

padaugėjo asmenų, teigiančių, kad apie šią instituciją žino: 2020 m. pradžioje tokių buvo 74 proc.;
2021 m. sausį – 77 proc. Geriausiai apie Tarnybą žino specialistai ir tarnautojai (91 proc.), gyvenantys
didžiuosiuose Lietuvos miestuose (91 proc.), 36–55 m. amžiaus žmonės (84 proc.), mažiausiai – ūkininkai (40 proc.), 18–25 m. amžiaus asmenys (61 proc.), turintys nebaigtą vidurinį išsilavinimą (56 proc.).
Apklausa parodė, kad padaugėjo ir asmenų, kurie, susidūrę su diskriminacija, būtų linkę kreiptis į
Tarnybą (žr. 42 pav.). „Tikrai taip“ arba „greičiausiai taip“ pažymėjo 46 proc. apklaustųjų. 2020 m. tokių
buvo 41 proc. Trečdaliu sumažėjo manančių, kad tikrai nesikreiptų į Tarnybą (atsakė „tikrai ne“): 2020
m. taip teigė 15 proc., 2021 – 10 proc. respondentų.
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42 pav. Ar kreiptumėtės dėl patirtos diskriminacijos į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą?
Praėjusiais metais Tarnyba aktyviai komunikavo
įvairiais žmogaus teisių klausimais. Tarnybos
interneto svetainėje www.lygybe.lt per metus
paskelbta 101 publikacija: naujienos, straipsniai,
interviu, pranešimai žiniasklaidai ir kt.
Per metus svetainėje apsilankė daugiau nei 40
tūkst. vartotojų (lyginant su 2019 metais, jų sumažėjo apie 16 proc.).
Tarnybos interneto svetainėje
www.lygybe.lt per metus paskelbta 101
publikacija.
Taip pat gauta 116 žurnalistų paklausimų.
Svetainė sulaukė beveik 113 tūkst. puslapio peržiūrų (lyginant su 2019 metais, jų sumažėjo apie
12 proc.).
Taip pat gauta 116 žurnalistų paklausimų (iš 31
skirtingos nacionalinės arba regioninės žiniasklaidos priemonės). Daugiausia jų pateikė LRT
žiniasklaidos grupės žurnalistai (34), naujienų
portalai „15min“ (13) „Delfi.lt“ (12). Populiariausia žiniasklaidos užklausų tema – lyčių lygybė (36
kreipimaisi), kita tema, kuria teko komentuoti
ypač dažnai – galima diskriminacijos dėl amžiaus,
ypač karantino laikotarpiu (16 kreipimųsi). Asmeninio ir profesinio gyvenimo derinimo klausimais
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kreiptasi 14 kartų, smurto šeimoje, vyrų smurto
prieš moteris, aukų kaltinimo aspektais – 8.
Per praėjusius metus Tarnyba žiniasklaidoje
paminėta 549 kartus. Dažniausia minėta naujienų portaluose LRT.lt (78), 15min.lt (62) ir Delfi.
lt (53). Daugiausiai komunikuota apie su koronavirusu ir COVID-19 pandemija susijusius apribojimus, lyčių nelygybės klausimus, diskriminaciją
dėl negalios.
2020 m. Tarnyba visuomenei pristatė naują interneto svetainę apie darbo ir asmeninio gyvenimo
derinimą www.daugiaubalanso.lt, sukūrė naują
paskyrą socialiniame tinkle „Facebook“ „Daugiau
balanso“ ir „Instagram“ – „Šiuolaikiniai tėčiai“.
Bendras „Facebook“ paskyrų sekėjų skaičius
išaugo daugiau nei 4 000 naujų sekėjų.
Apibendrinant Tarnybos darbą komunikacijos
ir visuomenės informavimo srityje, atkreiptinas
dėmesys, kad, siekiant padidinti visuomenės
informuotumą apie žmogaus teisių apsaugą,
būtina didinti finansinius išteklius, skiriant juos
vykdyti visuomenės apklausas apie žmogaus
teisių padėtį šalyje bei informuoti gyventojus
apie pagalbos galimybes (rengiant informacines
kampanijas, leidinius, skrajutes, kitas komunikacijos priemones).
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4. ŠVIETĖJIŠKA IR PREVENCINĖ VEIKLA

4.6. Nacionaliniai lygybės ir įvairovės apdovanojimai 2019

Koronaviruso sukelta COVID-19 pandemija šalyje
pakoregavo kasmetę Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų ceremoniją. Iki karantino
įvedimo šalyje Tarnyba spėjo surinkti nominacijų
pasiūlymus iš visuomenės ir suorganizuoti 1-ąjį
atrankos komisijos posėdį gyvai. Iš 134 visuomenės pasiūlytų žmogaus teisių iniciatyvų komisija
atrinko po tris kandidatus į 8 kategorijas (dėl
nedidelio gautų pasiūlymų skaičiaus Religijų ir
įsitikinimų įvairovės nominacijoje po komisijos
balsų liko tik du nominantai). Pats renginys dėl
karantino apribojimų buvo atidėtas. Suskaičiavus
visuomenės ir 2-ojo atrankos komisijos posėdžio
nuotoliniu būdu balsus88, birželio 4-ąją Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose
apdovanojimų ceremoniją pavyko suorganizuoti
gyvai, su minimaliu skaičiumi žiūrovų.

amžius“ – muzikinis TV projektas „Lietuvos
balsas. Senjorai“. Už televizinių stereotipų
apie vyresnio amžiaus žmones laužymą. 2019
metais buvo sukurtas pirmasis šios laidos sezonas, į kurį registruotis kviesti dalyviai nuo
60 metų.
•

Įveiktos kliūties apdovanojimas – Klaipėdos
rajono Dovilų pagrindinė mokykla. Už neišsenkamą energiją ir nuolatinių kliūčių įveikimą įtraukiant vaikus su negalia į bendrąjį
ugdymą.

•

Religijų ir įsitikinimų įvairovės apdovanojimas
– senovės baltų religinė bendrija „Romuva“.
Už ryžtą ginti savo religinės bendrijos teises
ir siekti valstybės pripažinimo. „Romuva“
kreipėsi į Europos Žmogaus Teisių Teismą taip
atkreipdama dėmesį, kad, nors atitinka visus
Lietuvos įstatymuose numatytus reikalavimus, Seimas šiai religinei bendrijai nesuteikė
valstybės pripažinimo.

•

Atviros visuomenės piliečio apdovanojimas
– Klaipėdos „Marių“ bendruomenės pirmininkė Ligita Girskienė. Už proveržį kovoje su
aplinkos tarša. L. Girskienė bei kiti kartu su ja
veikę aktyvistai atkreipė visuomenės dėmesį
į skandalingą „Grigeo Klaipėda“ veiklą.

•

Metų proveržio apdovanojimas – iniciatyva „Niekieno vaikai“. Už parodytą rūpestį ir
teikiamą pagalbą vienišiems vaikams. Iniciatyvos organizatoriai rūpinasi vienišais vaikais
ligoninėse ir padedant savanoriams jiems
teikia emocinę paramą.

Už nuopelnus žmogaus teisių srityje 2019 m.
buvo apdovanoti šie asmenys arba iniciatyvos89:
•

•

Lyčių lygybės apdovanojimas – Donatas
Paulauskas. Už knygą „Kam reikalingi verkiantys vyrai“ ir visuomenės diskusijas apie vyrų
emocinį pasaulį bei lyčių stereotipus.
Tautų dialogo apdovanojimas – multikultūrinis jaunimo centras „Padėk pritapti“. Už
komiksą „Nupiešk man kelią. Iliustruota romų
istorija“. Komikse pasakojama Lietuvos romų
istorija, skatinama tolerancija skirtingoms
kultūroms ir papročiams.

•

Vaivorykštės apdovanojimas – Elena Reimerytė ir projektas „Spalvos“. Už dokumentiką,
drąsiai kalbančią apie LGBT* temas ir priverčiančią suabejoti heteronormatyviu pasauliu.

•

Apdovanojimas „Geriausias amžius – mano

88 Daugiau apie laureatų atranką:
https://lygybe.lt/lt/kaip-laureatai-laimi-nacionalinius-lygybes-ir-ivairoves-apdovanojimus
89 Daugiau:
https://lygybe.lt/lt/tiesioginiame-eteryje-paskelbti-zmogaus-teisiu-oskaru-nugaletojai
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Laureatams įteiktos menininkės Ievos Paltanavičiūtės sukurtos statulėlės bei „Swedbank“ įsteigti
piniginiai prizai. Renginys tiesiogiai transliuotas
LRT Plius kanalu.

43 pav. Nacionalinių lygybės ir įvairovės apdovanojimų 2019 laureatai ir lygių galimybių
kontrolierė A. Skardžiuvienė // M. Ambrazo nuotr.
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5. LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIAUS
TARNYBOS VALDYMAS
5.1. Žmogiškieji ištekliai

2020 m. pabaigoje Tarnyboje dirbo 18 darbuotojų: be lygių galimybių kontrolieriaus, jam
įstatymu pavestas funkcijas vykdyti padėjo 10
valstybės tarnautojų, 4 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, bei dar 3 darbuotojai,
dirbantys pagal terminuotas projektinio darbo
sutartis ir gaunantys darbo užmokestį iš Europos
Sąjungos paramos fondų.
Nuo 2019 m. liepos 1 d. prie Tarnybos pradėjo
veikti Žmonių su negalia teisių stebėsenos komisija, kuri atlieka Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių
konvencijos įgyvendinimo stebėseną. Komisiją
sudaro 5 nariai, iš jų 4 yra neįgaliųjų asociacijų
atstovai ir vienas Tarnybos atstovas90. Kandidatus
į Komisiją siūlo neįgaliųjų asociacijos bendru sutarimu. Neįgaliųjų asociacijos, teikdamos Komisijos narių kandidatūras, turi užtikrinti, kad būtų
proporcingai atstovaujami žmonių su negalia
interesai, atsižvelgiant į negalios pobūdį ir įvairovę, ir jų interesams atstovaujančių neįgaliųjų
asociacijų, atsižvelgiant į veiklos sritį, interesai.
Komisijos personalinę sudėtį tvirtina lygių gali-

90

mybių kontrolierius. Komisija sudaroma 4 metų
kadencijai. Komisijos narių darbas apmokamas
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka. Komisijos
nario įgaliojimai nutrūksta, kai baigiasi jo kadencija, jis atsistatydina, jį atšaukia Kontrolierius jo
kandidatūrą pasiūliusio subjekto teikimu arba
jis miršta. Tokiais atvejais, kai Komisijos nario
įgaliojimai nutrūksta nesibaigus jo kadencijai, iki
jos pabaigos siūloma nauja Komisijos nario kandidatūra, kuri tvirtinama šio įstatymo nustatyta
tvarka. Dėl neskirto papildomo finansavimo nuo
2020 m. sausio 1 d. iš Komisijos narių buvo atšaukta Tarnybos atstovė Audronė Daukšaitė-Timpė ir iš Komisijos sekretoriaus – Karolis Čepas.
2020 m. pabaigoje iš Komisijos narių atsistatydinus Dovilei Juodkaitei, 2021 m. sausio 26 d. lygių
galimybių kontrolierės įsakymu Nr. V-5 Komisijos
nariu paskirtas Aidas Gudavičius, kuris Komisijos
nario pareigas eis iki Komisijos kadencijos pabaigos, t.y. iki 2023 m. liepos 5 d.

Lygių galimybių įstatymo 151 str.
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44 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos struktūra

45 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojų sudėtis pagal amžių ir lytį
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Tarnyboje dirba 14 moterų ir 4 vyrai. Vidutinis darbuotojų amžius – 39 metai. Visi darbuotojai turi
aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 8 iš jų – teisinį. Net 7 darbuotojai turi daugiau nei vieną aukštąjį
išsilavinimą.

46 pav. Darbuotojų išsilavinimo įvairovė
Visi darbuotojai kalba anglų kalba, 12 darbuotojų kalba daugiau nei viena užsienio kalba: 9 – rusų, 4 –
lenkų, 4 – vokiečių, po 1 – ispanų, ukrainų, baltarusių ir bulgarų kalbomis.
2020 m., nors ir pandemijos sąlygomis, Tarnybos darbuotojai 124 val. skyrė profesinės kvalifikacijos
kėlimui.

47 pav. Darbuotojų įsitikinimai ir pažiūros
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48 pav. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos darbuotojai
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5.2. Finansiniai ištekliai

2020 metais Tarnybos vykdomai Lygių galimybių
užtikrinimo programai iš valstybės biudžeto buvo
skirta 438 tūkst. eurų. Pagal Lygių galimybių
užtikrinimo programą Tarnyba panaudojo 99,9 %
valstybės biudžeto lėšų (atlyginimai sudarė
83,33 %).
Vykdomai projektinei veiklai papildomai buvo
panaudota 305,5 tūkst. eurų, gautų iš tiesiogiai
Europos Komisijos finansuojamų programų, ir
235,6 tūkst. eurų, gautų iš Europos Sąjungos fon-

dų investicijų. Projekto „Visi apie tai kalba: darbo
ir asmeninio gyvenimo derinimas virsta realybe“
nacionaliniam finansavimui panaudota 90 tūkst.
eurų valstybės biudžeto lėšų, gautų iš Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant
Demografijos, migracijos ir integracijos politikos
2018–2030 metų strategijos 2020–2022 metų
tarpinstitucinio veiklos plano priemones. 2020
metais Tarnyba gavo 9 tūkst. eurų paramos, iš
kurių 5 tūkst. eurų buvo panaudota rengiant Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus.
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III. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
1.

Rekomenduojama Seimui priimti vis
dar svarstomą Tarnybos 2019 metais inicijuotą
ir parengtą naujos redakcijos Lygių galimybių
įstatymo Nr. IX- 1826 projektą Nr. XIIIP-3512, kurį
priėmus su visais Tarnybos teikiamais pasiūlymais Seimo Žmogaus teisių komitetui neabejotinai sustiprėtų diskriminaciją patyrusių asmenų
apsauga, būtų išplėstas draudžiamo diskriminavimo pagrindų sąrašas ir kt.

2.

Tarnyboje gaunami skundai rodo, kad
dažnai publikuojamose reklamose nėra teisinio
pagrindo įžvelgti Lygių galimybių įstatymo ar Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pažeidimus,
tačiau reklamų turiniu ir vaizdiniais pažeidžiamos
etikos, padorumo normos, žeminamas žmogaus
orumas. Pagal Lietuvos Respublikos reklamos
įstatymo 20 straipsnio nuostatas reklamos vertinimą dėl padorumo, etikos, normų pažeidimo
įgaliota atlikti reklamos savitvarkos institucija,
kuri šiuo metu Lietuvoje nefunkcionuoja ir kurią
Seimui siūlytina įsteigti.

3.

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

4.

Kontrolierius, vykdydamas įstatymu jam
pavestas funkcijas keistis turima informacija
su užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis, tarptautinėmis organizacijomis bei vykdyti
nepriklausomą Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių

konvencijos įgyvendinimo stebėseną, susiduria
su ribojimais, nes Tarnybai Jungtinių Tautų lygmeniu nėra suteiktas nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusas. Tarnyba yra pasirengusi
pradėti nacionalinės žmogaus teisių institucijos
akreditacijos procesą. Tuo atveju, jei valstybėje
narėje jau veikia nacionalinės žmogaus teisių institucijos statusą turinti organizacija, papildomos
institucijos akreditacijos procesui pradėti yra
reikalingas valstybės narės Vyriausybės rašytinis
pritarimas. Rekomenduojama pradėti tarpinstitucinį dialogą dėl nacionalinės žmogaus teisių
institucijos statuso suteikimo Tarnybai.

5.

Tarnybos prevencinei ir švietėjiškai veiklai
ir lygių galimybių užtikrinimo sklaidai vykdyti
reikalingas kasmetinis tikslinis finansavimas iš
biudžeto asignavimo lėšų. Iki šiol toks tikslinis
finansavimas būtent šioms Kontrolieriaus funkcijoms užtikrinti nebuvo skiriamas. Atsižvelgiant
į tai, kad nuosekliai vykdoma prevencinė veikla atneša apčiuopiamų rezultatų (pavyzdžiui,
Tarnybos 2017–2019 m. vykdyto projekto „Stop
smurtui prieš moteris: nuo sąmoningumo didinimo iki nulinės tolerancijos aukų kaltinimui“,
80 proc. finansuoto iš ES Teisių, lygybės ir pilietiškumo programos lėšų, metu per 30 mėnesių
pavyko reikšmingai sumažinti priešišką visuomenės požiūrį į vyrų smurtą prieš moteris artimoje aplinkoje)91, rekomenduojama kasmet iš
valstybės biudžeto asignavimų lėšų skirti tikslinį
finansavimą švietėjiškai ir prevencinei veiklai bei
lygių galimybių sklaidai vykdyti. Tokiu būdu taip
pat būtų užtikrinamas tarptautinių žmogaus teisių mechanizmų rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimas (pavyzdžiui, Jungtinių Tautų Visų formų
rasinės diskriminacijos komiteto rekomendacijų
Lietuvos devintajam ir dešimtajam periodiniams
pranešimams, kuriomis siūloma skirti didesnį
finansavimą Kontrolieriaus funkcijoms švietimo

91 Daugiau: https://lygybe.lt/lt/naujienos/m.-jurkute-poziuris-i-smurta-patyrusia-moteri-priesiskas-bet-ji-pavyko-susvelninti/1160
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ir prevencijos srityje vykdyti). Tikslinis finansavimas užtikrintų nuoseklų visuomenės informavimą apie žmogaus teisių apsaugą, asmenų ir organizacijų konsultavimą lygių galimybių užtikrinimo
klausimais, būtinos informacinės medžiagos apie
Tarnybą parengimą.

6.

Atsižvelgiant į tai, kad Tarnyba yra sėkmingai įgyvendinusi ne vieną Europos Sąjungos
lėšomis finansuojamą projektą, būtina numatyti
nacionalinį mechanizmą, kuriuo būtų užtikrinamas minimalusis nacionalinio finansavimo
indėlis tais atvejais, kai Tarnyba laimi projektines paraiškas ir gauna tarptautinį finansavimą
įvairiems projektams lygių galimybių ir žmogaus
teisių užtikrinimo klausimais vykdyti. Nacionalinis finansavimas tokiuose projektuose papras-

tai sudaro 20 proc. dalį nuo bendro biudžeto.
Atkreiptinas dėmesys, kad valstybė, prisidėdama
prie ES dotuojamų iniciatyvų, į šalį ne tik pritraukia papildomą finansavimą taip stiprindama
valstybės ekonomiką, bet ir pildo savo pačios
biudžetą. Kartu ji gauna ir ekonomiškai sunkiau
pamatuojamą naudą – didėjantį visuomenės
sąmoningumą, mokslines studijas, viešus renginius ir visuomenines diskusijas bei kitas veiklas.
Per du veiklos dešimtmečius Tarnyba laimėjo ir
įgyvendino daugiau nei 30 projektų žmogaus teisių ir lygių galimybių srityse. Taip pritraukus lėšas
kelta įvairių specialistų kompetencija, stiprintos
valstybinės ir nevyriausybinės organizacijos, teikta pagalba nukentėjusiems nuo diskriminacijos
bei dėl kitų žmogaus teisių pažeidimų, visuomenė šviesta žmogaus teisių klausimais.
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TARNYBOS VEIKLOS PRIORITETAI 2021
METAMS
1.

Tarnybos, kaip nacionalinės žmogaus teisių institucijos, siekis būti akredituota Jungtinių Tautų lygmeniu.

2.

Darbo ir asmeninio gyvenimo derinimo visuomenėje skatinimas.

3.

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

5.

Viešojo ir privataus sektoriaus subjektų kompetencijų didinimas, įgyvendinant lygias galimy-

bes.

6.

Švietėjiškos veiklos apie neapykantos kalbos atpažinimą visuomenėje vykdymas.

Lygių galimybių kontrolierė		
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